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Datë: 29 Korrik, 2022 

KONKLUZIONE  

NGA  

KONSULTIMI PUBLIK I DOKUMENTIT 

‘Draft Rregullore për Zgjidhjen e mosmarrëveshjes në mes të ndërmarrësve’ 

Dokumenti ‘Draft Rregullore zgjidhjen e mosëmarrëveshjes në mes ndërmarrësve’ është përgatitur në përputhje nenit 1, nenit 3, paragrafi 1), 

neni 64 paragrafi 1) dhe nenit 79, paragrafët 1) dhe 2), nenit 84 të Ligjit Nr. 04/L-109 për Komunikimet Elektronike Nr. 04/L-109 (tutje 

referuar si - Ligji); dhe nenit 8 paragrafit 3, nenit 11 paragrafit 9 të Ligjit për masat për uljen e kostos së vendosjes së Rrjeteve të 

komunikimeve elektronike me shpejtësi të lartë dhe me Vendimin nr.1878 (Ref. Nr.Prot.010/B/22) të datës 27 Janar 2022, Bordi i 

Autoritetit Rregullativ i Komunikimeve Elektronike dhe Postare (tutje referuar si – ARKEP) ka miratuar fillimin e konsultimit publik të 

draft dokumentit.  

Periudha e konsultimit publik ka zgjatur nga data; 28 Janar 2022 deri më datë; 11 Mars 2022.  

Gjatë periudhës së këshillimit publik komente kanë dërguar operatorët operatorët: 

1) Komentet e Telekomit të Kosovës SH.A. (TK) - janë dërguar më datë; 11/03/2022 (Ref. Nr.Prot.100/2/22), të cilat janë paraqitur 

në shtojcën I; 

2) Komentet e IPKO Telecommunications LLC (IPKO) - janë dërguar më datë; 10/03/2022 (Ref. Nr.Prot.091/2/22), të cilat janë 

paraqitur në shtojcën II; dhe 

3) Komentet e Artmotion - janë dërguar më datë; 10/03/2022 (Ref. Nr.Prot.92/2/22), të cilat janë paraqitur në shtojcën III; 

 

Bordi i Autoritetit pas shqyrtimit të komenteve të pranuara nga operatorët, në mbledhjen e 14-të me radhë të mbajtur më datë 13 Maj 

2022 ka miratuar Rregulloren së bashku me përgjigjiet/qëndrimet e ARKEP ndaj komenteve të dërguara. 
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Rregullorja së bashku me përgjigjiet e ARKEP publikohen në web faqen: www.arkep-rks.org.  

 

SHTOJCA I 

Përgjigjet e Autoritetit ndaj komenteve të operatorit ‘TK’ 

 

Nr. Neni Referent i Draft Rregullores Komentet e TK Përgjigja/Qëndrimi e ARKEP-it 

1. 

NENI I  

BAZA LIGJORE  

Kjo rregullore është nxjerrë në bazë të 

nenit 1, nenit 3, paragrafi 1), neni 64 

paragrafi 1) dhe nenit 79, paragrafët 

1) dhe 2), nenit 84 të Ligjit Nr. 04/L-

109 për Komunikimet Elektronike Nr. 

04/L-109 (tutje referuar si - Ligji); dhe 

nenit 8 paragrafit 3, nenit 11 

paragrafit 9 të Ligjit për masat për 

uljen e kostos së vendosjes së Rrjeteve 

të komunikimeve elektronike me 

shpejtësi të lartë. 

Të shtohet nr. i Ligjit për Masat për Uljen e 

Kostos së Vendosjes së Rrjeteve të Komunikimeve 

Elektronike me shpejtësi të lartë NR.08/L-007. 

 

Gjithashtu, Telekomi i Kosovës konsideron se 

duke marr parasysh që zgjidhja e 

mosmarrëveshjeve është procedurë 

administrative, baza ligjore duhet të jetë e bazuar 

edhe në ‘Ligji per Proceduren e Përgjithshme 

Administrative’, Nr. 05/L -031, si dhe dhe Ligji i 

Procedurës Kontestimore, Nr. 03/L-006, i 

plotësuar me LIGJI NR. 04/L-118. 

Shtohet referenca e Ligjit. 

 

Sa i përket paragrafit të dytë, Ligji për 

Komunikimet Elektronike është Ligj i 

veçantë dhe ka të definuar qartë mandatin 

e saj për zgjidhjen e mosmarrëveshjes, si 

dhe parimet e e përcaktuara në Ligjin për 

Procedurën e Përgjithshme Administrative 

janë edhe parime të vendosura ne Ligjin 

për Komunikimet Elektronike. 

 

Në dispozitat e rregullores në rastet 

konkrete është specifikuar kur do të 

zbatohen dispozitat e Ligjin për 

Procedurën Kontestimore. 

 

Komenti Pjesërisht pranohet 

2. 

NENI II 

1. Rregullorja për zgjidhjen e 

mosëmarrëveshjeve ndërmjet 

ndërmarrësve (tutje referuar si - 

Rregullorja) përcakton kërkesat për 

procedurën dhe kushtet për zgjidhjen 

e mosëmarrëveshjeve ndërmjet 

ndërmarrësve, duke përfshirë 

1. Të definohet/përkufizohet ‘persona të 

interesuar’. A është fjala për palë të treta 

që mund të jenë të ndërlidhur me 

zgjidhjen e mosmarrëveshjes, pasi që 

persona të interesuar është term i gjërë? 

 

2. Të precizohet për cilën Rregullore bëhet 

fjalë? 

Person i Interesuar ka kuptimin e njejte 

sikurse ne Ligjin nr. 03/L-006 për 

Procedurën Kontestimore dhe sikurse në 

Ligjin Nr. 05/L -031 për Procedurën  e 

Përgjithshme Administrative. 

 

Sa i përket Rregullorës, ajo është e 

precizuar në kllapa, pra bëhet fjalë për këtë 
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mosëmarrëveshjet ndërmjet 

përdoruesve të infrastrukturës dhe 

pronarëve të infrastrukturës në lidhje 

me marrëdhëniet shoqërore, të 

rregulluara me Ligjin për 

Komunikimet Elektronike, 

mosëmarrëveshjeet që lindin nga 

moszbatimi i Ligjit për masat për 

uljen e kostos së shtrirjes së rrjeteve të 

komunikimeve elektronike me 

shpejtësi të lartë dhe zgjidhjen e tyre 

me procedurë paraprake 

jashtëgjyqësore, procedurën e 

formimit të komisionit, zgjidhjen e 

mosëmarrëveshjeve, parimet e 

veprimtarive të tij, të drejtat dhe 

detyrimet, të drejtat dhe detyrimet e 

palëve në një mosëmarrëveshje dhe të 

personave të tjerë të interesuar, që 

marrin pjesë në zgjidhjen e 

mosëmarrëveshjes, kërkesat për 

formën, përmbajtjen dhe paraqitjen e 

ankesave, duke kërkuar zgjidhjen e 

mosëmarrëveshjes, mbledhjen dhe 

paraqitjen e provave, procedurën për 

pajtimin e palëve, procedurën dhe 

kushtet për aplikimin, revokimin dhe 

modifikimin e masave mbrojtëse të 

përkohshme dhe vendosjen e një 

procedure të detajuar për zgjidhjen e 

mosëmarrëveshjeve. 

 

3. Komisioni do të respektojë 

 
3. A është fjala për këtë rregullore apo 

rregullore të brendshme të ARKEP? 

 
 

Sipas përkufizimeve të përgjithshme I pandehur 

është një subjekt (njeri) i dyshuar për kryerjen e 

një krimi ose vepre penale. Sipas procedures 

administrative mosmarreveshja zgjidhet në mes 

të palëve. 

  

Propozim i përkufizimeve: 

 

4.1. Palë kërkuese ose kërkuesi nënkupton një 

ndërmarrës i cili paraqet kërkesën pranë 

Autoritetit për zgjidhjen e  mosmarrëveshjes 

4.2.Pala tjetër nënkupton një ndërmarrës ndaj të 

cilit mund të jetë ngritur ankesa nga ana e 

kërkuesit;  

Të shtohet; 

4.3. Palë të treta nënkupton një ndërmarrës ose 

palë të tjera, të cilat mund të jenë të lidhura me 

zgjidhjen e mosmarreveshjes; 

rregullore dhe ky formulim është përdorur 

në të gjitha rregulloret e ARKEP. 

 

Ndryshohet termi i “i pandehur”  me 

termin  “pronar të infrastrukturës” 
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Kushtetutën e Republikës së Kosovës, 

Ligjin për Komunikimet Elektronike, 

Ligjin për Masat për Zvogëlimin e 

Kostos së Vendosjes së Rrjeteve të 

Komunikimeve Elektronike me 

Shpejtësi të Lartë, ligjet tjera, rezolutat 

e Qeverisë së Republikës së Kosovës, 

legjislacionin tjetër, të Republikes se 

Kosovës që rregullon aktivitetet e 

komunikimeve elektronike dhe 

Rregulloren. 

 

4.1. I pandehuri nënkupton një 

ndërmarrës, duke përfshirë një pronar 

të infrastrukturës kundër veprimeve 

(mosveprimeve) të të cilit është 

parashtruar ankesa. 

4.2. Aplikuesi nënkupton një 

ndërmarrës, duke përfshirë 

përdoruesin e infrastrukturës, i cili ka 

paraqitur ankesë pranë Autoritetit 

Rregullativ të Komunikimeve 

Elektronike dhe Postare (në tekstin e 

mëtejmë – Autoriteti) lidhur me 

zgjidhjen e mosëmarrëveshjes. 

... 

 

3. 

NENI VII 

23. Për zgjidhjen e mosëmarrëveshjes 

(përfshirë rastet kur kërkohet rifillimi 

i zgjidhjes së mosëmarrëveshjes), 

aplikuesi që paraqet ankesë pranë 

Autoritetit duhet të paguajë një tarifë 

Të korigjohet ‘aplikuesi’ sipas aprovimit apo 

përshkrimit në pikën 4 të përkufizimeve. 

Të precizohet baza ligjore e tarifës së propozuar!  

Një prej parimeve themelore të procedurës 

Baza ligjore është e precizuar në nenin 84 

paragrafi 2 i Ligjit për Komunikimet 

Elektronike, ku është cekur decidivisht që 

ndërmarrësi që aplikon në Autoritet për 

zgjidhjen e mosmarrëveshjes (përfshirë 

këtu rastet kur rinovimi i zgjidhjes së 
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prej 200 euro për zgjidhjen e 

mosëmarrëveshjes. 

administrative është Parimi i mospagimit të 

procedurës - sipas këtij parimi procedura 

administrative për palën është pa pagesë, përveç 

në rastet kur parashihet ndryshe me ligj. Mirëpo, 

ky parim kujdeset që edhe në rastet kur pagesa 

është e rregulluar me ligj e njëjta nuk mund të jetë 

më e madhe se kostoja mesatare e nevojshme për 

zhvillimin e llojit përkatës të procedurës 

administrative. Sipas këtij parimi organi publik 

nxjerr akt të veçantë administrativ me të cilin e 

rregullon çështjen e pagesës dhe lirimin nga e 

njëjtat për kategoritë e përcaktuara me ligj për 

përjashtim nga pagesa e taksës administrative 

lidhur me zhvillimin e procedurës 

administrative. 

Si matet kostoja e nevojshme për zhvillimin e 

procedurës administratve nga ARKEP? 

Marr parasysh se zgjidhja e mosmarrëveshjeve e 

paraparë me këtë rregullore është një procedurë 

paraprake jashtëgjyqësore, sipas Telekomi të 

Kosovës kjo tarifë është shumë e lartë krahasuar 

edhe me tarifat e taksave gjyqësore për kontestet 

e zhvilluara pranë gjykatave kompetente. 

mosmarrëveshjes kërkohet) duhet t’i 

paguaj Autoritetit një pagesë për zgjidhje 

të mosmarrëveshjes që caktohet në bazë të 

procedurës dhe kushteve të vendosura në 

bazë të këtij ligji. 

Ligji për Komunikimet Elektronike nuk e 

obligon ARKEP për llogaritjen e kostos për 

vendosjen e tarifës për aplikim për 

zgjidhjen e mosmarrëveshjes. 

Nëse ishte kalkuluar kosto atëherë kjo 

tarifë do të ishte shumë më e lart duke pas 

parasysh se anëtarë të Komisionit janë 

eksperata të fushës, për të cilët zgjidhja e 

mosmarrëveshjes është vetëm një prej 

detyrave që ata kanë brenda ARKEP, dhe 

zgjidhja e mosmarrëveshjes kërkon një 

angazhim shumë më të madh. Poashtu, 

varësisht nga lloji i mosmarrëveshjes do të 

angazhohen edhe espertë nga fushat tjera. 

Taksa gjyqësore për padinë për konfliktin 

administrativ është 50 euro. Nëse 

angazhohet ekspert p.sh. për çështje 

financiare është minimumi 150 euro, kurse 

mosmarrëveshja që është objekt i kësaj 

rregullore kërkon ekspertizë 

multidiciplinare. 

Komisioni përbëhet nga 5 anëtarë, poashtu 

edhe staf tjetër nga ARKEP do të 

angazhohen, si dhe eksperta jashtë ARKEP 
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sipas nevojës do të angazhohen. 

Pas rekomandimit të Komisionit Bordi i 

ARKEP do të merr vendim perfundimtar, 

dhe ashtu  sic e dini Bordi perbehet nga 5 

anëtarë, pergaditja e materialeve te Bordit 

behet nga stafi i ARKEP dhe poashtu ne 

mbledhje te Bordit marrin pjese stafi i 

ARKEP.  

Një fakt tjetër me rëndësi është pse 

rocedura e zgjidhjes së mosmarrëveshjes 

brenda ARKEP është shumë më efektive 

dhe efikase krahasuar me gjykatën.  

Procedura në ARKEP do të zgjidhet 

brenda 4 muaj. 

Duke i pas parasysh gjithë atë që u tha më 

lartë shuma e përcaktuar në rregullore 

është nën kosto që ka ARKEP për zgjidhjen 

e mosmarrëveshjes. 

Sidoqofte, ndëmarrësi ka të drejtë të 

kërkojë zgjidhjen e mosmarrëveshjes në 

Gjykatën Kompetente ose në Arbitrazh 

dhe mos t’i drejtohet ARKEP për zgjidhjen 

e mosmarrëveshjes. 

4. 

NENI X 

38. Masat mbrojtëse të përkohshme 

do të zgjidhen dhe/ose ndryshohen 

në përputhje me parimin e kosto-

A është fjala për Ligjin PËR PROCEDURËN E 

PËRGJITHSHME ADMINISTRATIVE? 

Jo, kjo dispozitë është e bazuar në nenin 84 

paragrafi 10 i Ligjit për Komunikimet 

Elektronike: Autoriteti mund që me 

kërkesë të cilësdo palë, apo me kërkesë të 
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efektivitetit të përcaktuar në Ligjin 

për procedurën 

mosëmarrëveshjeimore. 

 

cilitdo person, ose ndërmarrësi të 

interesuar, apo me vetiniciativë, të 

ndërmarrë masa paraprake të përkohshme 

mbrojtëse p.sh. lëshojë urdhëresë për 

mosndërmarrje të veprimeve të caktuara, 

apo të ndërmarrë hapa të caktuar, sepse 

nëse ndodhin dështime për të ndërmarrë 

hapa të tillë zbatimi i vendimit nga 

Autoriteti për zgjidhjen e mosmarrëveshjes 

do të bëhej shumë më i vështirë, apo i 

pamundur. 

5. 

NENI XI 

52.Mbledhjet e Komisionit mbahen në 

ambientet e Autoritetit. Mbledhja e 

Komisionit është e ligjshme dhe 

Komisioni mund të miratojë vendime 

procedurale ose draft vendime, nëse 

në mbledhje marrin pjesë së paku 

gjysma e të gjithë anëtarëve të 

Komisionit. Anëtarët e Komisionit 

mund të marrin pjesë në mbledhjet e 

Komisionit në çdo fazë të zgjidhjes së 

mosëmarrëveshjes, pavarësisht nëse 

kanë marrë pjesë në fazat e 

mëparshme të hetimit të 

mosëmarrëveshjes apo jo. 

Telekomi i Kosovës propozon që të riformulohet 

në së paku 3 anëtarë të Komisionit. 

Ndryshohet paragrafi 52 si në vijim: 

“Mbledhjet e Komisionit mbahen në 

ambientet e Autoritetit. Mbledhja e 

Komisionit është e ligjshme dhe Komisioni 

mund të miratojë vendime procedurale ose 

draft vendime, nëse në mbledhje marrin 

pjesë së paku 3 anëtarë të Komisionit.” 

Komenti pranohet 
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SHTOJCA II 

Përgjigjet e Autoritetit ndaj komenteve të IPKO-së 

Nr. Neni Referent i Draft Rregullores Komentet e IPKO-s. Përgjigja/Qëndrimi e ARKEP-it 

1. 

16. I pandehuri ka të drejtë të pranojë 

ankesën me shkrim 

 

 

Propozojmë të ndryshohet termi i Pandehur në i 

Paditur ashtu siç parashihet me Nenin 84 të LKE-s. 

 

Arsyetimi 

 

Konsiderojmë që termi i paditur duhet të jetë i 

unifikuar ashti siç parashihet me Ligjin për 

Komunikime Elektronike. 

Komenti pranohet 

2. 

20...Nëse Komisioni refuzon të njohë 

informacionin e dhënë nga palët në 

mosëmarrëveshje dhe personat e tjerë 

të interesuar që marrin pjesë në 

zgjidhjen e mosëmarrëveshjes si 

konfidencial, ai do të njoftojë palën në 

një mosëmarrëveshje që ka dhënë një 

informacion të tillë dhe personat e tjerë 

që marrin pjesë në zgjidhjen e 

mosmarrëveshjes brenda 5 ditëve të 

punës. 

Propozojmë riformulimin e paragrafit të fundit te 

Nenit 20.  

 

Arsyetimi 

 

Te riformulohet pasi që fillimisht refuzon ta njohë 

informacion e me pas e njofton palën qe ka dhënë 

informacion konfidencial. Në këtë rast propozojmë 

te editohet duke paraparë që Autoriteti nuk do të 

pranojë dëshmi që përmbajnë informacione 

konfidenciale të  

ndërmarrësve,  zbulimi i cili do ta shkelte 

privatësinë e personave fizik. 

 

Riformulohet teksti si ne vijim: 

 

Nëse Komisioni refuzon të njohë 

informacionin e dhënë si konfidencial, 

ai do të njoftojë palën që ka dhënë një 

informacion të tillë dhe personat e tjerë 

që marrin pjesë në zgjidhjen e 

mosëmarrëveshjes brenda 5 ditëve të 

punës. 

3. 

21. Palët në një mosmarrëveshje dhe 

personat e tjerë të interesuar që marrin 

pjesë në zgjidhjen e mosmarrëveshjes, 

që dëshirojnë të njihen me materialin 

Propozojmë që para se të dorëzohet materiali i 

hetimit te pala e interesuar, te nënshkruhet një 

dokument qe e garanton konfidencilatitetin e 

materialit deri ne kthimin e tij, ashtu siç është 

Komenti pranohet 
 

Riformulohet paragrafi 21 dhe aneksi I 
si ne vijim: 
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që lidhet me hetimin e 

mosmarrëveshjes, duhet të sigurojnë 

një dokument identiteti personal dhe 

autorizim që lejon personin të 

përfaqësojë palën në një 

mosmarrëveshje pranë Autoritetit dhe 

të nënshkruajë në  ditarin e 

procesverbalit materialin në lidhje me 

hetimin e mosmarrëveshjet që i 

lëshohet personit për t'u njohur me të. 

Personi i cili njihet me materialin 

lidhur me hetimin e mosmarrëveshjet 

duhet ta trajtojë atë me kujdes të 

shtuar. Ndalohet nxjerrja e materialit të 

dhënë nga ambientet e destinuara për 

njohjen me materialin, transferimi i tij 

tek personat e paautorizuar, lakimi i 

faqeve, shkrimi i komenteve, 

nënvizimi i tekstit, grisja ose dëmtimi 

në ndonjë mënyrë tjetër dokumente që 

lidhen me hetimin e mosmarrëveshje. 

Pasi personi njihet me materialin që 

lidhet me hetimin e mosmarrëveshjet, 

ai/ajo ia kthen atë anëtarit të 

Komisionit i cili do të kontrollojë 

materialin dhe do të plotësojë ditarin e 

procesverbalit të materialit që lidhet 

me hetimin e mosmarrëveshjet në fjalë 

i lëshohet personit në mënyrë që të 

njihet me të. 

parapara shtojca e marrëveshjes për mos zbulim e 

kësaj Rregulloreje për anëtarët e komisionit. 

 
21. Palët në një mosmarrëveshje dhe 

personat e tjerë të interesuar që marrin 
pjesë në zgjidhjen e mosmarrëveshjes, 
që dëshirojnë të njihen me materialin që 
lidhet me hetimin e mosmarrëveshjes, 
duhet të sigurojnë një dokument 
identiteti personal dhe autorizim që 
lejon personin të përfaqësojë palën në 
një mosmarrëveshje pranë Autoritetit 
dhe të nënshkruajë Deklareten per mos 

zbulimin e informacionit si dhe në  
ditarin e procesverbalit materialin në 
lidhje me hetimin e mosmarrëveshjet që 
i lëshohet personit për t'u njohur me 
të..... 
 

 

Ndryshohet Aneksi I si në vijim: 

 

“emri, mbiemri dhe pozita e një anëtari 

të Komisionit, palet ne procedure, 

përfaqesuesit e tyre,  specialistit, 

ekspertit ose përkthyesit si dhe cdo 

pjesmarres ne procedure” 

4. 

23. Për zgjidhjen e mosmarrëveshjes 

(përfshirë rastet kur kërkohet rifillimi i 

zgjidhjes së mosmarrëveshjes), 

Kërkojmë që të sqarohet/ri definohet nëse 

obligohet aplikuesi që të ri paguajë tarifën prej 200 

euro edhe në rast se kërkohet rifillimi i zgjidhjes se 

Siq eshte specifikuar ne paragrafin 23 

edhe per rifillimin e procedures se 

zgjidhjes se mosemarrveshjes, aplikuesi 
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aplikuesi që paraqet ankesë pranë 

Autoritetit duhet të paguajë një tarifë 

prej 200 euro për zgjidhjen e 

mosëmarrëveshjes 

mosmarrëveshjes, apo kjo tarife e përfshin edhe 

rifillimin e zgjidhjes se mosmarrëveshjes. 

duhet te paguaj tarifen prej 200 euro. 

5. 

27. Autoriteti merr vendim për 

mosëmarrëveshjen jo më vonë se 

brenda katër (4) muajve dhe për 

mosëmarrëveshjen nga neni 18 i Ligjit 

për masat për uljen e kostos së shtrirjes 

së rrjeteve të komunikimit elektronik 

me shpejtësi të lartë, jo më vonë se 

brenda dy (2) muajve nga data e 

pranimit të kërkesës, me përjashtim të 

rasteve kur kërkohet një afat më i gjatë 

nga rrethanat e jashtëzakonshme 

(përfshirja e madhe e provave, 

rrethanat e ndërlikuara të 

mosëmarrëveshjeit etj.). 

Propozojmë të riformulohet si në vijim: 

Autoriteti merr vendim për zgjidhje të 

mosmarrëveshjes në tërësi  jo më larg se katër (4) 

muaj nga data e pranimit të aplikacionit, përveç në 

rastet kur nevojitet kohë më e gjatë e imponuar 

nga rrethanat e jashtëzakonshme (numri i madh i 

dëshmive, rrethanat e komplikuara për zgjidhje të 

mosmarrëveshjes etj). 

 

Ndërsa, për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve që 

ndërlidhen me koordinimin e punimeve civile siç 

parashihet me Nenin 18 nga Ligji për masat për 

uljen e kostos se shtrirjes se rrjeteve te 

komunikimit elektronik me shpejtësi të lartë, 

ARKEP merr vendim jo më vonë se brenda 2 

muajsh nga data e pranimit të kërkesës, me 

përjashtim të rasteve kur kërkohet një afat më i 

gjatë nga rrethanat e jashtëzakonshme (përfshirja e 

madhe e provave, rrethanat e ndërlikuara të 

mosëmarrëveshjeit  

etj.). 

Plotësohet paragrafi 27 si në 

vijim: 

“27. Autoriteti merr vendim për 

zgjidhje të mosëmarrëveshjes jo më 

vonë se brenda katër (4) muajve dhe për 

mosëmarrëveshjen nga neni 18 i Ligjit 

për masat për uljen e kostos së shtrirjes 

së rrjeteve të komunikimit elektronik 

me shpejtësi të lartë, jo më vonë se 

brenda dy (2) muajve nga data e 

pranimit të kërkesës, me përjashtim të 

rasteve kur kërkohet një afat më i gjatë 

nga rrethanat e jashtëzakonshme 

(përfshirja e madhe e provave, rrethanat 

e ndërlikuara të mosëmarrëveshjes 

etj.).” 

 

Komenti Pjesërisht pranohet 

 

6. 

32.5. ankesa në lidhje me hetimin e 

mosëmarrëveshjen është paraqitur në 

emër të kërkuesit nga një person i 

paautorizuar 

Propozojmë të të riformulohet: 

...Ankesa për hetimin e mosmarrëveshjes është 

bërë nga personi i paautorizuar në  

emër të ndërmarrësit. 

Në të dy rastet është i qartë teksti. 

7. 

38. Masat mbrojtëse të përkohshme do 

të zgjidhen dhe/ose ndryshohen në 

përputhje me parimin e kosto-

efektivitetit të përcaktuar në Ligjin për 

Të riformulohet fjalia 

Gabim teknik në pjesën e fundit të 
fjalisë: 
“... në përputhje me parimin e kosto-
efektivitetit të përcaktuar në Ligjin për 
procedurën kontestimore.” 
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SHTOJCA III 

Përgjigjet e Autoritetit ndaj komenteve të Artmotion 

procedurën mosëmarrëveshjeimore.  

Nr. Neni Referent i Draft Rregullores Komentet e Artmotion Përgjigja/Qëndrimi e ARKEP-it 

1. 

NENI II 

DISPOZITAT E PERGJITHSHME  

Rregullorja për zgjidhjen e 

mosëmarrëveshjeve ndërmjet 

ndërmarrësve (tutje referuar si - 

Rregullorja) përcakton kërkesat për 

procedurën dhe kushtet për zgjidhjen e 

mosëmarrëveshjeve ndërmjet 

ndërmarrësve, duke përfshirë 

mosëmarrëveshjet ndërmjet 

përdoruesve të infrastrukturës dhe 

pronarëve të infrastrukturës në lidhje 

me marrëdhëniet shoqërore, të 

rregulluara me Ligjin për Komunikimet 

Elektronike,.... 

 

Termi marrëdhëniet shoqërore të zëvendësohet 
me termin marrëdhënie Komerciale. 

 

Kjo rregullore nuk ka të bëjë vetëm me 
marrëdhëniet komerciale. 

Është definuar qartë në dispozitë se 
fjala është për  marrëdhënie shoqërore 
të rregulluara me Ligjin për 
Komunikimet Elektronike. 
 

2. 

NENI II 

4.1. I pandehuri nënkupton një 

ndërmarrës, duke përfshirë një pronar 

të infrastrukturës kundër veprimeve 

(mosveprimeve) të të cilit është 

parashtruar ankesa. 

4.2. Aplikuesi nënkupton një 

ndërmarrës, duke përfshirë 

përdoruesin e infrastrukturës, i cili ka 

paraqitur ankesë pranë Autoritetit 

4.1 referimi si i pandehur nuk eshte adekuate, 

meqe nuk kemi te bejme me raste penale. 

Propozojme qe ky referim te zavendesohet me 

termin adekuat. 

 

Ndryshimi te reflektohet ne gjithe tekstin. 

Komenti pranohet 

 

Termi ka mbetur si i tille si pasoje e 

perkthimit nga gjuha angleze. 

 

NENI II paragrafi 4.1 ndryshohet si në 

vijim: 

Operatori i rrjetit nënkupton një 

ndërmarrës, duke përfshirë një pronar 

të infrastrukturës kundër veprimeve 
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Rregullativ të Komunikimeve 

Elektronike dhe Postare (në tekstin e 

mëtejmë – Autoriteti) lidhur me 

zgjidhjen e mosëmarrëveshjes. 

... 

(mosveprimeve) të të cilit është 

parashtruar ankesa. 

3. 

NENI III 

5. Gjatë zgjidhjes së 

mosëmarrëveshjeve ndërmjet ofruesve, 

Komisioni do të marrë parasysh me sa 

vijon: 

5.1. interesat e përdoruesve; 

Ne rast se behet fjale per Perdoruesin Fundor, le 
te percaktohet qarte ne menyre qe mos te kete 
keqkuptime.   
 

Komenti pranohet 

Po, fjala është për përdoruesit fundor 

Neni III, pika 5.1 plotësohet si në vijim: 

Interesat e përdoruesve fundor 
 

4. 

NENI VII  
22.  Ndërmarrësit, përfshirë 
përdoruesin e infrastrukturës dhe 
pronarin e infrastrukturës, kanë të 
drejtë të paraqesin ankesë pranë 
Autoritetit në lidhje me zgjidhjen e 
mosëmarrëveshjes që ka lindur për 
shkak të marrëdhënieve shoqërore të 
rregulluara me Ligjin për 
komunikimet elektronike ose Ligjin 
për masat për zvogëlimin e kostos së 
shtrirjes së rrjeteve të komunikimeve 
elektronike me shpejtësi të lartë. 

Termi marrëdhëniet shoqërore të zëvendësohet 
me termin marrëdhënie Komerciale. 
 

Komenti nuk pranohet 

Kjo rregulloren nuk ka të bëjë vetëm me 
marrëdhëniet komerciale. 

Është definuar qartë në dispozitë se 
fjala është për  marrëdhënie shoqërore 
të rregulluara me Ligjin për 
Komunikimet Elektronike. 

5. 

NENI VIII 
28. Ankesa e paraqitur pranë 
Autoritetit duhet të përmbajë sa vijon: 

28.1 emrin e Autoritetit që do të 

pranojë ankesën; 

Ankesat do te drejtohen ne Komisionin e 
themeluar nga ARKEP, rrjedhimisht vetem ketij 
autoriteti i drejtohen ankesat. 
 

Komenti nuk pranohet 

Autoritet është fjala për ARKEP si 
institucion përgjegjës për zgjidhjen e 
mosmarrëveshjeve. 

ARKEP do të themelojë për secilin rast 
konkret komisionin me vendim të 
veçantë dhe vendimin përfundimtar do 
të nxjerret nga ARKEP, jo nga 
Komisioni. 

Edhe sipas Ligjit për Proceduren e 
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Përgjithshme Administrative, neni 74 – 
parashtrimi i kërkesës përcakton që: 

 Një kërkesë mund të parashtrohet 
drejtpërdrejt në organin publik të cilit i 
drejtohen, po ashtu edhe në organet e tij 
lokale, nëse ka të tilla. 

Meqenëse, ARKEP nuk ka organe 
lokale atëherë kërkesa duhet t’i 
drejtohet drejtpërdrejtë ARKEP. 

6. 

NENI X 
38. Masat mbrojtëse të përkohshme do 
të zgjidhen dhe/ose ndryshohen në 
përputhje me parimin e kosto-
efektivitetit të përcaktuar në Ligjin 
për procedurën 
mosëmarrëveshjeimore. 
 

fjalë e pakuptimtë 
 

Komenti pranohet 

Është bërë një gabim gjatë përkthimit të 
rregullores nga gjuha angleze. 

Dispozita e nenit 10 paragrafi 38 
ndryshohet si ne vijim: 

Masat mbrojtëse të përkohshme do të 
zgjidhen dhe/ose ndryshohen në 
përputhje me parimin e kosto-
efektivitetit të përcaktuar në Ligjin për 
procedurën kontestimore. 
 

7. 

Neni X 
43. Me aplikimin dhe/ose ndryshimin 
e masave mbrojtëse të përkohshme, 
Komisioni 
mund t'i kërkojë të pandehurit ose 
personit tjetër që ka paraqitur 
kërkesën të aplikojë dhe/ose të 
ndryshojë masat mbrojtëse të 
përkohshme që të sigurojë sigurinë e 
kompensimit të humbjeve të 
pësuara nga i pandehuri që mund të 
ndodhin për shkak të aplikimit 
dhe/ose ndryshimit të 
masave mbrojtëse të përkohshme të 
cilat mund të jenë edhe garanci 

Qellimi i komisionit duhet te jete zgjidhja e 
mosmarreveshjeve eventuale ashtu sic eshte 
pershkruar edhe ne nenin 1 te kesaj rregulloreje. 
Komisioni nuk mund te kete autoritet qe te 
vendos mjete financiare si bllokimi  apo 
vendosja e garnacionit bankar, keshtu duke e 
demtuar direkt njeren pale ne procedure dhe 
shton mundesine e mosmarreveshjeve te reja, 
shembull  ekzekutimin e njeanshem te 
garancionit bankar apo mjeteve financiare te 
bllokuara si siguri. 
 

Komenti nuk pranohet 

Qëllimi i kësaj dispozite është pikërisht 
që të mbrojë palët në procedurë dhe të 
garantojë zbatimin e vendimit të 
ARKEP. 

Për më tepër ARKEP ka të drejtë të 
urdhërojë palën të kompensojnë palën 
fituese, shih nenin 84 paragrafi 3 i Ligjit 
për Komunikimet Elektronike 
përcakton që: 

Me kërkesë të palës fituese të shpallur 
nga Autoriteti, Autoriteti mund ta 
urdhërojë palën tjetër që ta kompensojë 
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bankare palën fituese për koston e shkaktuar 
nga procesi i zgjidhjes së 
mosmarrëveshjes. 

Në këtë rast aplikohen dispozitat e 
legjislacionit për Procedurë Civile në 
fuqi. 

8. 

Neni X 
47. Vendimi procedural i Komisionit 
në lidhje me masat mbrojtëse të 
përkohshme mund të 
ankimohet në gjykatë brenda 7 ditëve 
nga dorëzimi i këtij vendimi 
procedural personit. Ankesa e 
paraqitur në gjykatë nuk e pezullon 
hetimin e mosëmarrëveshjes pranë 
Komisionit. Ankesa paraqitet dhe 
shqyrtohet në përputhje me 
procedurën e përcaktuar në 
paragrafin 102 të kësaj Rregullore. 

Qellimi i komisionit do te duhej te evitonte  
hapjen e kontesteve gjyqesore dhe jo e kunderta. 
Me kete dispozite, nenkuptohet qe palet ne 
procedure mund te hapin dy konteste, nje per 
masa mbrojtese, qe eshte vendim i perkoheshem 
deri sa te mirret vendimi  mbi hetimin e 
mosmarreveshjes, ku ndaj te cilit gjithashtu 
mund te hapet hapet rast ne gjykaten 
kompetente.  

 

Komenti nuk pranohet 

Neni 84 paragrafi 10 i Ligjit për 
Komunikimet Elektronike përcakton që:  

Vendimi për masa paraprake të 
përkohshme mbrojtëse i lëshuar nga 
Autoriteti mund të apelohet në 
Gjykatën kompetente brenda afatit 
shtatë (7) ditor. 

 

9. 

NENI XIII 
88 Nëse Autoriteti refuzon të njohë si 
konfidencial informacionin e dhënë 
nga palët në mosëmarrëveshje dhe 
personat e tjerë të interesuar që kanë 
marrë pjesë në zgjidhjen e 
mosëmarrëveshjes, ai do ta njoftojë 
palën në mosëmarrëveshje që ka 
dhënë këtë informacion dhe personat 
e tjerë të interesuar 
që kanë marrë pjesë në zgjidhje të 
mosëmarrëveshjes në lidhje me të 
brenda 5 ditëve të punës 

Informacionet qe njera pale ka klasifikuar si 
konfedenciale nuk mund te shperndahet tek 
palet e treta pa miratim paraprak te pales. Andaj 
kjo dispozite duhet te ndryshohet duke u 
zavendesuar pjesa e njoftimit me kerkesen per 
pelqim paraprak. 

 

Komenti nuk pranohet 

Neni 18 paragrafi 4 i Ligjit për 
Komunikimet Elektronike përcakton si 
në vijim: 

Informatat konfidenciale nuk do të 
përfshijnë informacione të përgjithshme 
në lidhje me tregjet e veçanta të 
komunikimeve elektronike e as të 
dhënat për pjesën e tregut të zotëruar 
nga ndërmarrësit e veçantë, numrin e 
parapaguesve (duke përfshirë të dhëna 
për lloj të veçantë të parapaguesve), të 
ardhurat (përfshirë të dhënat mbi të 
ardhurat nga aktivitete të veçanta) dhe 
për masën (sasinë) e komunikimeve 
elektronike, ose trafikun e thirrjeve, si 
dhe informacionin e marrë sipas nenit 
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34, paragrafi 4. të këtij ligji. Autoriteti 
do të mbajë informacionin e marrë nga 
institucionet e BE-së dhe/ose shtetet 
tjera anëtare të BE-së në përputhje me 
procedurën dhe kushtet e përcaktuara 
në aktet ligjore të BE-së. 
 

Pra, kjo dispozitë përcakton cilat 
informata nuk do të konsiderohen 
konfidenciale, rrjedhimisht nëse pala 
për këto lloj informata kërkon të 
trajtohen si konfidenciale, atëherë një 
kërkesë e tillë do të refuzohet. 

 

10. 

Neni XIII 
92. Vendimi i Autoritetit që ka hyrë në 
fuqi do të konsiderohet i detyrueshëm 
për palët në 
mosëmarrëveshje. 

Ne rast se pale ne mosmarreveshje do te jete nje 
institucion qendron apo lokal, si do te veproj 
Komisioni? a do te jete i detyrueshem vendimi i 
Autoritetit edhe ne keto raste?  

 

Palë në procesin e zgjidhjes së 
mosmarrëveshjes nuk mund të jetë 
ndonjë organ tjetër administrativ. 

Për sqarim shih dispozitat në vijim: 

Ligji NR. 08/L – 007 PËR MASAT PËR 
ULJEN E KOSTOS SË SHTRIRJES SË 
RRJETEVE TË KOMUNIKIMEVE 
ELEKTRONIKE TË SHPEJTËSISË SË 
LARTË, Neni 4 - E drejta për qasje në 
infrastrukturën ekzistuese fizike, 
përcakton që:  Çdo operator rrjeti ka të 
drejtë t’u ofrojë ndërmarrësve që 
ofrojnë ose janë të autorizuar që të 
ofrojnë rrjete dhe/ose shërbime të 
komunikimeve elektronike qasje në 
infrastrukturën e saj fizike me qëllim të 
vendosjes së elementeve të rrjeteve të 
komunikimeve elektronike me shpejtësi 
të lartë. E drejta e qasjes duhet të 
ofrohet përmes një marrëveshje të 
përbashkët në mes të palëve të përfshira 
në proces, ku do të përcaktohen qartë të 
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drejtat dhe obligimet që rrjedhin nga 
kjo marrëveshje, duke përfshirë edhe 
rregullimin e aspektit financiar 
gjegjësisht çmimeve. 

Neni 3.1.8 i këtij Ligji përcakton që: 
Operatori i Rrjetit - një ndërmarrës që 
ofron ose është i autorizuar të ofrojë 
rrjete publike të komunikimeve 
elektronike si dhe një ndërmarrës që 
ofron infrastrukturë fizike që synon të 
ofrojë: shërbim të prodhimit, transportit 
ose shpërndarjes së: gazit; energjisë 
elektrike, përfshirë ndriçimin publik; 
ngrohjes; ujit, duke përfshirë edhe 
shkarkimin ose trajtimin e ujërave të 
zeza dhe kanalizimit dhe sistemet e 
drenazhit; shërbimet e transportit, 
përfshirë hekurudhat, rrugët, portet dhe 
aeroportet; 
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