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Nr. Prot. 047/B/22  

Nr. i Regjistrit: 55 

RREGULLORE  

PËR 

ZGJIDHJEN E MOSËMARRVESHJEVE NË MES NDËRMARRËSVE 

Neni 1 

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 dhe nenit 8 

paragrafit 3, nenit 11 paragrafit 9 të Ligjit Nr.08/L-007 për masat për uljen e kostos së shtrirjes së 

Rrjeteve të komunikimeve elektronike me shpejtësi të lartë (tutje referuar si - Ligji). 

 

Neni 2 

DISPOZITAT E PËRGJITHSHME  

 

1. Rregullorja për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve ndërmjet ndërmarrësve (tutje referuar si - 

Rregullorja) përcakton kërkesat për procedurën dhe kushtet për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve 

ndërmjet ndërmarrësve, duke përfshirë mosmarrëveshjet ndërmjet përdoruesve të 

infrastrukturës dhe pronarëve të infrastrukturës në lidhje me marrëdhëniet shoqërore, të 

rregulluara me Ligjin për Komunikimet Elektronike, mosmarrëveshjet 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 mosmarrëveshjeve, parimet e veprimtarive të tij, të drejtat dhe 

detyrimet, të drejtat dhe detyrimet e palëve në një mosmarrëveshje dhe të personave të tjerë të 

interesuar, që marrin pjesë në zgjidhjen e mosmarrëveshjes, kërkesat për formën, përmbajtjen 

dhe paraqitjen e ankesave, duke kërkuar zgjidhjen e mosmarrëveshjes, mbledhjen dhe paraqitjen 

e provave, procedurën për pajtimin e palëve, procedurën dhe kushtet për aplikimin, revokimin 

dhe modifikimin e masave paraprake  të përkohshme mbrojtëse dhe vendosjen e një procedure 

të detajuar për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve. 

2. Mosmarrëveshjet ndërmjet ndërmarrësve, përfshirë mosmarrëveshjet ndërmjet 

përdoruesve të infrastrukturës dhe pronarëve të infrastrukturës dhe mosmarrëveshjet që lindin 

nga moszbatimi i Ligjit do të shqyrtohen nga komisioni për zgjidhjen e  mosmarrëveshjeve 

ndërmjet ndërmarrësve (në tekstin e mëtejmë - Komisioni). 

3. Komisioni do të respektojë Kushtetutën e Republikës së Kosovës, Ligjin për 

Komunikimet Elektronike, Ligjin për Masat për Uljen e Kostos së Shtrirjes së Rrjeteve të 
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Komunikimeve Elektronike me Shpejtësi të Lartë, dhe ligjet tjera të aplikueshme që rregullojnë 

këtë fushë 

4. Rregullorja përmban përkufizimet e mëposhtme: 

4.1. Pronari i Infrastrukturës - 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 mosmarrëveshjes. 

4.3. Sekret tregtar - nënkupton informacionin e pazbuluar teknik, teknologjik, komercial ose 

organizativ që i përket një personi, i cili po ndërmerr masa të caktuara për të mbrojtur 

konfidencialitetin e vet, përveç informacionit që nuk mund të konsiderohet sekret tregtar 

në pajtim me ligjet e Republikës së Kosovës.  

4.4. Përkufizime të tjera të përcaktuara në këtë Rregullore janë dhënë në Ligjin për 

komunikimet elektronike dhe Ligjin për masat për zvogëlimin e kostos për vendosjen e 

rrjeteve të komunikimeve elektronike me shpejtësi të lartë. 

 

Neni 3 

PARIMET E FUNKSIONIMIT TE KOMISIONIT  

5. Gjatë zgjidhjes së mosmarrëveshjeve ndërmjet palëve, Komisioni do të marrë parasysh 

me sa vijon: 

5.1. interesat e përdoruesve fundorë; 

5.2. detyrimet ose kufizimet rregullatore të aplikuara për çdo palë në një mosmarrëveshje; 

5.3. nevojën për të promovuar shërbime të reja në tregje, duke siguruar një gamë të gjerë të 

komunikimeve elektronike për përdoruesit fundorë; 

5.4. alternativat e qasjes të justifikuara teknikisht dhe ekonomikisht, duke përfshirë 

ndërlidhjen e rrjeteve ose përdorimin e përgjithshëm të infrastrukturës së komunikimeve 

elektronike dhe/ose infrastrukturës fizike për instalimin dhe/ose përdorimin e 

përgjithshëm të infrastrukturës së komunikimeve elektronike; 

5.5. alternativat teknike dhe tregtare të mundësive për të përdorur një infrastrukturë fizike 

që synon të ofrojë: shërbimin e prodhimit, transportit ose shpërndarjes së: gazit, energjia 

elektrike, duke përfshirë ndriçimin publik; ngrohjen; ujin, duke përfshirë asgjësimin ose 

trajtimin e ujërave të zeza dhe kanalizimin, dhe sistemet e kullimit; shërbimet e 

transportit, duke përfshirë hekurudhat, rrugët, portet dhe aeroportet; 

5.6. nevojën për të siguruar qasje të barabartë në shërbime; 

5.7. nevojën për të siguruar masa të qasjes së barabartë; 
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5.8. nevojën për të ruajtur integritetin e rrjeteve të komunikimeve elektronike dhe ndër-

veprueshmërinë e shërbimeve; 

5.9. natyrën e kërkesës, duke marrë parasysh burimet e disponueshme të përdorura për 

përmbushjen e një kërkese të tillë; 

5.10. pozicionin relativ të palëve në një mosmarrëveshje në treg; 

5.11. interesat publike; 

5.12. promovimin e konkurrencës; 

5.13. nevojën për të ruajtur shërbimet universale të komunikimeve elektronike; 

5.14. objektivat e përcaktuara në nenin 1 të Ligjit  për Komunikimet Elektronike dhe parimet 

që rregullojnë aktivitetet e komunikimeve elektronike; 

5.15. objektivat e përcaktuara në nenin 1 të Ligjit.; 

5.16. parimet e efikasitetit dhe efektivitetit, disponibilitetit  dhe barazisë së palëve në 

procedurë  të përcaktuara në Ligjin për Procedurën Kontestimore,  

6. Procedura e Zgjidhja e mosmarrëveshjeve  është publike, me përjashtim të rasteve kur 

është e nevojshme për të mbrojtur sekretet shtetërore, të Autoritetit, sekretet  tregtare ose për 

mbrojtur të  dhënat personale. . 

 

Neni 4 

PËRBËRJA E KOMISIONIT, BAZAT DHE PROCEDURA PËR SHKARKIMIN E 

ANËTARËVE TË KOMISIONIT DHE EMËRIMI I ANËTARIT TJETËR TË KOMISIONIT  

 

7. Me vendim të Bordit të Autoritetit formohet komisioni në përbërje nga pesë  (5) anëtarë, 

ku një anëtar emërohet Kryetar i Komisionit dhe një anëtar tjetër Zëvendës Kryetar i Komisionit. 

Anëtarët e Komisionit janë punonjës të Autoritetit. 

8. Para fillimit të punës në Komision, anëtarët e Komisionit nënshkruajnë Marrëveshjen për 

mos zbulimin e informacionit , e përcaktuar në Aneksin I të Rregullores. 

9. Në rast të shfaqjes së rrethanave që ngrenë një konflikt të interesave publike dhe private 

të përcaktuara në ligjet në fuqi, Kryetari ose një anëtar i Komisionit do të kontaktojë Bordin e 

Autoritetit duke kërkuar përjashtimin e vet nga hetimi i mosmarrëveshjes. Çdo palë në 

mosmarrëveshje dhe Bordi i Autoritetit mund të kërkojnë gjithashtu largimin e tyre nga 

Komisioni për të njëjtat arsye. 

10. Largimi arsyetohet dhe kërkohet para marrjes së vendimit procedural për zgjidhjen e 

mosmarrëveshjes në procedurë me shkrim ose verbalisht. Më vonë, largimi mund të kërkohet 

vetëm nëse personi që kërkon largimin e ka marrë vesh arsyen e largimit pas marrjes së vendimit 

procedural për hetimin e mosmarrëveshjes në procedurë me shkrim ose verbalisht. 
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11. Bordi i Autoritetit merr vendim në lidhje me largimin e anëtarit të Komisionit nga 

komisioni, më së voni brenda ditës së punës në vijim pas marrjes së kërkesës për largim. Pasi 

Bordi i Autoritetit vendos për plotësimin e kërkesës dhe largimin e anëtarit të Komisionit nga 

hetimi, Bordi do të zëvendësoj anëtarin e Komisionit me një punonjës tjetër të Autoritetit duke 

lëshuar një Vendim. Vendimi në lidhje me largimin është përfundimtar dhe nuk ka të drejtë 

ankese. 

 

Neni 5 

TË DREJTAT DHE DETYRIMET E KOMISIONIT  

 

12. Komisioni do të ketë të drejtë si në vijim: 

12.1. të marrë të gjithë informacionin në lidhje me hetimin e një mosmarrëveshje, duke përfshirë 

informacionin financiar nga palët në  mosmarrëveshje, duke ruajtur konfidencialitetin e 

informacionit; 

12.2. të ftojë specialistë të Autoritetit dhe/ose ekspertë të jashtëm në takime; 

12.3. të ftojë palët në mosmarrëveshje dhe përfaqësuesit e tyre në takime; 

12.4. me kërkesë të palëve në mosmarrëveshje, të ftojë në mbledhje dëshmitarë, specialistë dhe 

përkthyes/interpret; 

12.5. të kërkojë që specialistët e Autoritetit të japin materiale, informacione ose 

konkluzione/rekomandime të nevojshme për marrjen e vendimeve nga Komisioni. 

Materiali dhe kopjet e dokumenteve të kërkuara nga Komisioni do t'i transferohen brenda 

periudhës kohore të dhënë nga Komisioni; 

12.6. për të bashkuar mosmarrëveshjet në një dhe për t’a hetuar atë, nëse Komisioni është në 

dijeni të disa mosmarrëveshjeve uniforme midis të njëjtave palë në një mosmarrëveshje 

ose disa mosmarrëveshje bazuar në kërkesat e një kërkuesi ndaj pronarëve të ndryshëm 

të infrastrukturës ose bazuar në ankesat e pronarëve të ndryshëm të infrastrukturës për 

të njëjtin aplikues, nëse, sipas mendimit të Komisionit, pas një bashkimi të tillë hetimi i 

mosmarrëveshjeve do të ishte më i shpejtë dhe më efektiv; 

12.7. t'u ofrojë palëve në një mosmarrëveshje që ta zgjidhin mosmarrëveshjen duke lidhur një 

marrëveshje pajtimi; 

12.8. të marrë shpjegime nga palët në mosmarrëveshje, përfaqësuesit e tyre dhe specialistët në 

lidhje me mosmarrëveshjen në formë verbale, me shkrim ose në formë tjetër; 

12.9. të marrë informacion nga institucionet shtetërore dhe komunale, duke përfshirë 

autoritetet përgjegjëse për mbikëqyrjen e sektorëve të përshkruar në Ligjin për masat për 

uljen e kostos së shtrirjes së rrjeteve të komunikimeve elektronike me shpejtësi të lartë, 

kompanitë, organizatat dhe personat e tjerë që janë të nevojshëm për hetimin e 

mosmarrëveshjes; 
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12.10. t'i propozojë Bordit të Autoritetit marrjen e vendimeve procedurale dhe të tjera; 

12.11. të refuzojë pranimin e provave dhe ankesave të pa arsyetuara , nëse ato kanë mundur të 

sigurohen më herët dhe dorëzimi i tyre do  të vonojë hetimin e mosmarrëveshjeve me 

arsyen; 

12.12. t’i propozojë Bordit të Autoritetit zgjatjen e afatit të dhënë për hetimin e 

mosmarrëveshjes; 

12.13. të përdorë informacionin e marrë nga Autoriteti për qëllime të tjera, në lidhje me 

zgjidhjen e mosmarrëveshjes gjatë hetimit të mosmarrëveshjes; 

12.14. të ndërmarrë të gjitha veprimet e tjera që janë të nevojshme për hetimin e 

mosmarrëveshjes. 

13. Komisioni duhet: 

13.1. të zgjidh mosmarrëveshjen dhe të përgatisë rekomandimin dhe draft vendimin për Bordin, 

në mënyrë të paanshme dhe objektive, në përputhje me periudhën kohore të përcaktuar në 

paragrafin 27 të kësaj Rregulloreje; 

13.2. të mos zbulojë sekretet shtetërore, të Autoritetit dhe ato tregtare; 

13.3. kryen detyrime të tjera të përcaktuara në këtë rregullore. 

 

Neni 6 

TË DREJTAT DHE DETYRIMET E PALËVE NË NJË MOSËMARRËVESHJE DHE TË 

PERSONAVE TË TJERË TË INTERESUAR QË MARRIN PJESË NË ZGJIDHJEN E 

MOSËMARRËVESHJES 

 

14. Palët në mosmarrëveshje dhe personat e tjerë të interesuar që marrin pjesë në zgjidhjen 

e mosmarrëveshjes kanë të drejtë: 

14.1. të njihen me materialin e hetuar, me përjashtim të materialit që konsiderohet sekret 

shtetëror, sekret i Autoriteti ose sekret tregtar i personave  juridikë ose zbulimi i të cilit 

cenon privatësinë e  personit fizik , të bëjë ekstrakte dhe kopje të këtij informacioni. 

Pronari i Infrastrukturës gjithmonë ka të drejtë të njihet me përmbajtjen e Ankesës; 

ndërkohë, aplikuesi ka gjithmonë të drejtë të njihet me përmbajtjen e  përgjigjes; 

14.2. t'i paraqesë Komisionit prova, shpjegime, argumente, arsye dhe kërkesa; 

14.3. të kundërshtojë kërkesat, shpjegimet, argumentet dhe arsyet e paraqitura nga pala tjetër 

ose persona të tjerë të interesuar që marrin pjesë në zgjidhjen e  mosmarrëveshjes; 

14.4. të marrë kopje të vendimeve ose vendimeve procedurale gjatë zgjidhjes së 

mosmarrëveshjes; 

14.5. pas marrjes së pëlqimit nga Komisioni, të ftojë ekspertë dhe përkthyes me iniciativën dhe 
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shpenzimet e tyre; 

14.6. pas hetimit të detajuar të mosmarrëveshjes ose pushimit të hetimit të mosmarrëveshjes të 

kryer nga Autoriteti, palët në mosmarrëveshje kanë të drejtë t'i drejtohen gjykatës 

drejtpërdrejt dhe të kërkojnë hetimin e detajuar të mosmarrëveshjes të tyre; 

14.7. të ushtrojë të drejta të tjera të dhëna nga Ligji për komunikimet elektronike, Ligji për masat 

për zvogëlimin e kostos për shtrirjen e rrjeteve të komunikimeve elektronike me shpejtësi 

të lartë dhe këtë Rregullore. 

15. Aplikuesi ka të drejtë të ndryshojë bazën ose objektin e ankesës duke paraqitur një 

deklaratë me shkrim tek Komisioni. Aplikuesi gjithashtu ka të drejtë të tërheqë ankesën me 

shkrim. Deklarata me shkrim duhet të tregojë se Aplikuesi është në dijeni të pasojave që lidhen 

me tërheqjen e ankesës. 

16. Pronari i Infrastrukturës ka të drejtë të pranojë ankesën me shkrim. 

17. Palët në mosmarrëveshje mund të përfundojnë zgjidhjen e mosmarrëveshjes duke 

lidhur një marrëveshje pajtimi, e cila miratohet nga Bordi. 

18. Palët në një mosmarrëveshje dhe personat e tjerë të interesuar që marrin pjesë në 

zgjidhjen e një mosmarrëveshje do të ushtrojnë të drejtat e tyre në mënyrë të barabartë. 

19. Me kërkesë të Komisionit, palët në mosmarrëveshje duhet të paraqesin një ekstrakt të 

një dokumenti që nuk përmban asnjë sekret tregtar brenda periudhës kohore të dhënë nga 

Komisioni, i cili do të përfshihet në rastin e mosmarrëveshjes. 

20. Palët në mosmarrëveshje dhe personat e tjerë të interesuar që marrin pjesë në zgjidhjen 

e mosmarrëveshjes, duke i paraqitur Komisionit kërkesa, prova, shpjegime, argumente, arsye 

dhe informacione të tjera në lidhje me zgjidhjen e mosmarrëveshjes, duhet të tregojnë se cili 

informacion është konfidencial dhe nuk mund të zbulohet për publikun. Komisioni nuk mund 

t'i pranojë si konfidenciale informacionet e ofruara nga palët në mosmarrëveshje dhe personat e 

tjerë të interesuar që marrin pjesë në zgjidhjen e mosmarrëveshjes nëse Ligji për komunikimet 

elektronike, Ligji për masat për zvogëlimin e kostos për shtrirjen e rrjeteve të komunikimeve 

elektronike me shpejtësi të lartë ose legjislacioni tjetër parashikon që një informacion i tillë nuk 

mund të konsiderohet konfidencial. 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 mosmarrëveshjes brenda pesë (5) ditëve të punës. 

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 

deklaratën për mos zbulimin e informacionit si dhe   e procesverbalin e materialit në lidhje me 

hetimin e mosmarrëveshjes që i lëshohet personit për t'u njohur me të. Personi, i cili njihet me 

materialin lidhur me hetimin e mosmarrëveshjes duhet ta trajtojë atë me kujdes të shtuar. 

Ndalohet nxjerrja e materialit të dhënë nga ambientet e destinuara për njohjen me materialin, 
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transferimi i tij tek personat e paautorizuar, lakimi i faqeve, shkrimi i komenteve, nënvizimi i 

tekstit, grisja ose dëmtimi në ndonjë mënyrë tjetër i dokumenteve që lidhen me hetimin e 

mosmarrëveshjes. Pasi personi njihet me materialin që lidhet me hetimin e mosmarrëveshjes, 

ai/ajo ia kthen atë anëtarit të Komisionit i cili do të kontrollojë materialin dhe do të plotësojë  

procesverbalin e materialit që lidhet me hetimin e mosmarrëveshjes në fjalë dhe një kopje të 

procesverbalit i lëshohet personit në mënyrë që të njihet me të. 

 

Neni 7 

PARAQITJA E ANKESËS, PRANIMI I SAJ DHE PERIUDHA KOHORE E DHËNË PËR 

HETIMIN E MOSËMARRËVESHJES 

 

22. Ndërmarrësit, përfshirë përdoruesin e infrastrukturës dhe pronarin e infrastrukturës, 

kanë të drejtë të paraqesin ankesë pranë Autoritetit në lidhje me zgjidhjen e mosmarrëveshjes 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. 

23. Për zgjidhjen e mosmarrëveshjes (përfshirë rastet kur kërkohet rifillimi i zgjidhjes së 

mosmarrëveshjes), aplikuesi që paraqet ankesë pranë Autoritetit duhet të paguajë një tarifë prej 

dyqind euro (200 €) për zgjidhjen e mosmarrëveshjes. 

24. Ankesa do të konsiderohet e pranuar në datën e regjistrimit të saj nga Autoriteti. 

25. Kryesuesi i Komisionit thërret një mbledhje brenda pesë (5) ditëve të punës nga 

paraqitja e ankesës, ku Komisioni do të vendos për pranueshmërinë e ankesës ose  refuzimin  e 

saj për shqyrtim  të mëtejshëm. 

26. Nëse aplikuesi nuk ka ofruar dokumentet e përcaktuara në nenin 8 paragrafët 29-31 të 

kësaj Rregullore së bashku me ankesën ose ka ofruar dokumente që nuk plotësojnë kërkesat e 

përcaktuara në paragrafët 28, 29 të kësaj Rregullore ose nuk ka paguar një tarifë specifike për 

zgjidhjen e mosmarrëveshjes siç përcaktohet në paragrafin 23 të kësaj Rregullore, Komisioni do 

t’a pranojë ankesën dhe do t'i caktojë një periudhë kohore kërkuesit për eliminimin e të metave 

duke marrë një vendim procedural. Nëse aplikuesi i eliminon të metat brenda afatit të caktuar 

nga Komisioni, ankesa do të konsiderohet e paraqitur në ditën e paraqitjes së saj tek Autoriteti. 

27. Autoriteti merr vendim për zgjidhje të mosmarrëveshjes jo më vonë se brenda katër (4) 

muajve dhe për mosmarrëveshjen 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 mosmarrëveshjes etj.). 

 

Neni 8 

FORMA DHE PËRMBAJTJA E ANKESËS  

 

28. Aplikuesi duhet të paraqes pranë Autoritetit  të dhënat si në  vijim: 
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28.1. emrin e Autoritetit që i parashtrohet ankesa; 

28.2. emrin e kompanisë, numrin unik identifikues, adresën, emrin, mbiemrin adresën dhe 

numrin personal të përfaqësuesit të autorizuar, nëse aplikuesi përbën një grup personash 

juridikë, atëherë çdo person juridik i grupit duhet të japë numrin e tij unik  identifikues  

veç e veç dhe të dhënat për përfaqësuesin e autorizuar.; 

28.3. emrin e kompanisë, numrin unik identifikues dhe  adresën, e pronarit të infrastrukturës, 

nëse pronari i infrastrukturës përbën një grup personash juridikë, atëherë për çdo person 

juridik i grupit duhet të japë numrin  unik të identifikues; 

28.4. përshkrimin faktit  në të cilin aplikuesi e mbështet kërkesën e tij dhe provat që vërtetojnë 

pretendimet  e ofruara nga aplikuesi, si dhe emrat, mbiemrat, vendbanimet e 

dëshmitarëve dhe vendndodhjen e provave të tjera; 

28.5. kërkesat e aplikuesit; 

28.6. deklaratën  e aplikuesit  se gjykata ose arbitrazhi nuk ka marrë një vendim, në lidhje me 

mosmarrëveshjen midis palëve të njëjta, në mosmarrëveshje dhe mbi të njëjtën çështje dhe 

mbi të njëjtën bazë; 

28.7. një listë e dokumenteve të bashkangjitura ankesës. 

29. Ankesa nënshkruhet nga aplikuesi ose përfaqësuesi i tij. Një prokurë duhet të shoqërojë 

ankesën e paraqitur nga përfaqësuesi. 

30. Ankesa duhet  të shoqërohet nga provat që përdoren për të justifikuar kërkesat e 

aplikuesit. 

31. Aplikuesi duhet t'i paraqesë ankesë pranë Autoritetit në formë fizike dhe elektronike 

dhe një  kopje për  pronarin e  infrastrukturës. 

 

Neni 9 

REFUZIMI PËR PRANUESHËMËRINË E  ANKESËS 

 

32. Komisioni refuzon të pranojë ankesën në lidhje me hetimin e ankesës, nëse: 

32.1. nuk është kompetente për të zgjidhur një mosmarrëveshje të tillë; 

32.2. ekziston një vendim ekzistues i marrë nga Autoriteti, gjykata ose arbitrazhi në lidhje me 

të njëjtat palë, të njëjtën çështje dhe mbi të njëjtën bazë ose vendim të marrë nga Autoriteti 

ose vendim i Gjykatës për  heqjen dorë të aplikuesit nga zgjidhja  e mosmarrëveshjes ose 

vendimi për miratimin e e  pajtimit gjyqësor ose të Autoritetit ndërmjet palëve; 

32.3. Autoriteti ose gjykata është duke shqyrtuar  kërkesën ose kërkesëpadinë për zgjidhjen e  

mosmarrëveshjes ndërmjet të njëjtave palë për të njëjtën çështje dhe mbi të njëjtën bazë; 

32.4. palët pajtohen që çështjen ta zgjidhin nëpërmjet arbitrazhit  dhe pronari i infrastrukturës 
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kërkon që kjo të merret parasysh nga Autoritetit, përveç rasteve kur çështja është e tillë  

që nuk mund të zgjidhet në bazë të ligjit nëpërmjet arbitrazhit; 

32.5. aplikimi për zgjidhje të  mosmarrëveshjes është paraqitur nga personi i paautorizuar në 

emër të ndërmarrjes. 

 

Neni 10 

MASAT PARAPRAKE TË  PËRKOHSHME MBROJTËSE 

 

33. Komisioni mund të marrë masa paraprake të përkohshme mbrojtëse të përcaktuara në 

nenin 10 paragrafin 35 të kësaj Rregullore, me iniciativën e vet, si dhe me iniciativën e çdo pale 

në mosmarrëveshje, nëse mungesa e tyre e vështirëson ose e bën të pamundur marrjen e vendimit 

të Autoritetit në lidhje me ankesën që i është paraqitur Autoritetit rreth zgjidhjes së 

mosmarrëveshjes. 

34. Masat paraprake  të përkohshme mbrojtëse mund të zbatohen, ndryshohen dhe/ose 

hiqen në çdo periudhë të zgjidhjes së mosmarrëveshjes në përputhje me procedurën e përcaktuar 

në këtë nen. 

35. Komisioni mund të zbatojë masat mbrojtëse të përkohshme si në vijim: 

35.1. të urdhërojë që të përmbahet nga ndërmarrja e veprimeve të caktuara; 

35.2. të urdhërojë të që të ndërmerren veprime të caktuara. 

36. Komisioni mund të zbatojë disa masa mbrojtëse të përkohshme njëherësh. 

37. Komisioni mund të ndryshojë një masë mbrojtëse të përkohshme me një tjetër me 

kërkesë të arsyetuar të çdo pale në mosmarrëveshje ose të ndërmarrësve ose personave të tjerë të 

interesuar, si dhe me iniciativën e vet. 

38. Masat mbrojtëse të përkohshme do të zgjidhen dhe/ose ndryshohen në përputhje me 

parimin e kosto-efektivitetit të përcaktuar në Ligjin për procedurën kontestimore. 

39. Me marrjen e një kërkese në lidhje me aplikimin, ndryshimin dhe/ose heqjen e çdo mase 

mbrojtëse të përkohshme nga çdo palë në mosmarrëveshje, si dhe në rastet kur Komisioni synon 

të zbatojë, ndryshojë dhe/ose heqë mbrojtjen e përkohshme. Komisioni me iniciativën e vet do 

të njoftojë palët e tjera në mosmarrëveshje ose personat e tjerë të interesuar që marrin pjesë në 

zgjidhjen e mosmarrëveshjes dhe kanë të drejtë të ngrenë kundërshtime në lidhje me një kërkesë 

të tillë për këtë kërkesë ose qëllimin e saj. 

40. Komisioni do të hetojë kërkesën në lidhje me aplikimin, ndryshimin dhe/ose heqjen e 

masave mbrojtëse të përkohshme jo më vonë se tre ditë pune nga marrja e saj pranë Autoritetit. 

Nëse kërkesa për zbatimin e masave të përkohshme paraqitet së bashku me ankesën e 

parashikuar në paragrafin 22 të kësaj Rregullore, Komisioni do ta shqyrtoj këtë kërkesë në lidhje 

me zbatimin e masave mbrojtëse të përkohshme më së voni brenda tri ditëve të punës nga dita e 

pranimit të ankesës që kërkon të zgjidhet mosmarrëveshja në përputhje me paragrafin 25 të kësaj 
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Rregullore. Pronari i Infrastrukturës do të njoftohet për qëllimin për të zbatuar, ndryshuar 

dhe/ose hequr masat mbrojtëse të përkohshme. Masat mbrojtëse të përkohshme mund të 

zbatohen dhe/ose ndryshohen pa njoftim paraprak të pronarit të infrastrukturës vetëm në raste 

të jashtëzakonshme kur ekziston rreziku i mundshëm që një njoftim i tillë të pengojë zbatimin e 

masave mbrojtëse të përkohshme ose ta bëjë të pamundur zbatimin e tyre. 

41. Komisioni shqyrton kërkesën për masat mbrojtëse të përkohshme me procedurë të 

shkruar dhe nxjerr vendim procedural të arsyetuar. 

42. Vendimi procedural për zbatimin, ndryshimin dhe/ose heqjen e masave mbrojtëse të 

përkohshme hyn në fuqi nga momenti i miratimit. Komisioni do të njoftojë personin që i 

nënshtrohet aplikimit, ndryshimit dhe/ose heqjes së masës mbrojtëse të përkohshme për 

miratimin e vendimit procedural dhe sqaron përgjegjësinë për shkeljen e kufizimeve të aplikuara. 

43. Me aplikimin dhe/ose ndryshimin e masave mbrojtëse të përkohshme, Komisioni 

mund t'i kërkojë pronarit të infrastrukturës 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 pronari i infrastrukturës që mund të ndodhin për shkak të aplikimit 

dhe/ose ndryshimit të masave mbrojtëse të përkohshme të cilat mund të jenë edhe garanci 

bankare. 

44. Nëse një person që duhet të paguajë para ose të sigurojë një garanci bankare nuk e bën 

atë brenda një periudhe kohore të dhënë nga Komisioni, masat mbrojtëse të përkohshme hiqen 

ose lihen të pandryshuara në rastin kur personi i kërkuar të ndryshojë atë masë mbrojtëse të 

përkohshme të aplikuar. 

45. Pasi Bordi i Autoritetit miraton vendimin ku thuhet se mosmarrëveshje zgjidhet në dobi 

të pronarit të infrastrukturës në përputhje me procedurën e përcaktuar në paragrafin 90 të kësaj 

Rregullore, pronari i infrastrukturës ka të drejtë të paraqesë një ankesë në Komision dhe të 

kërkojë që aplikuesi do të kompensonte humbjet e shkaktuara nga masat mbrojtëse të 

përkohshme të zbatuara me kërkesë të aplikuesit. 

46. Masat mbrojtëse të përkohshme do të jenë të vlefshme deri në hyrjen në fuqi të vendimit 

të Bordit në lidhje me mosmarrëveshjen, me përjashtim të rasteve kur Komisioni i heq ose i 

ndryshon ato më herët me kërkesën e një pale në mosmarrëveshje ose të personave të tjerë të 

interesuar që marrin pjesë në zgjidhje të mosmarrëveshjes, si dhe me iniciativën e saj. 

47. Vendimi procedural i Komisionit në lidhje me masat mbrojtëse të përkohshme mund të 

ankimohet në gjykatë brenda shtatë (7) ditëve nga dorëzimi i këtij vendimi procedural personit. 

Ankesa e paraqitur në gjykatë nuk e pezullon hetimin e mosmarrëveshjes pranë Komisionit. 

Ankesa paraqitet dhe shqyrtohet në përputhje me procedurën e përcaktuar në paragrafin 102 të 

kësaj Rregullore. 

 

Neni 11 

ORGANIZIMI I PUNËS SË KOMISIONIT 

 

48. Komisioni do të zgjidhë mosmarrëveshjen me procedurë të shkruar, me përjashtim të 
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rastit kur vendimi procedural merret në pajtim me paragrafin 58 të kësaj Rregullore. 

49. Komisioni, duke vepruar me iniciativën e tij ose me kërkesën e palëve në 

mosmarrëveshje ose të personave të interesuar që marrin pjesë në zgjidhjen e mosmarrëveshjes, 

mund të vendosë të zgjidhë mosmarrëveshjen në një takim verbal. Komisioni vendos për 

zgjidhjen e mosmarrëveshjes në mbledhje verbale me procedurë me shkrim. 

50. Gjatë zgjidhjes së mosmarrëveshjes, Komisioni miraton si në vijim: 

50.1. vendimet procedurale - Vendimet procedurale do të merren për çështje të veçanta, të cilat 

nuk zgjidhen në mosmarrëveshjen e detajuar. Vendimet procedurale të Komisionit 

regjistrohen në procesverbalin e mbledhjes së Komisionit; 

50.2. draft vendimet – draft vendimi merret me pushimin e zgjidhjes së mosmarrëveshjes ose 

zgjidhjen e detajuar të saj dhe i paraqitet Bordit për miratim përfundimtar. 

51. Komisioni merr vendimet procedurale ose draft vendimet me shumicën e votave të 

anëtarëve të Komisionit pjesëmarrës në mbledhje. Asnjë nga anëtarët e Komisionit nuk ka të 

drejtë të abstenojë nga votimi. Nëse votat ndahen në mënyrë të barabartë, Kryetari i Komisionit 

ka votën vendimtare. Nëse anëtari i Komisionit nuk është dakord me vendimin procedural ose 

draft vendimin e marrë nga Komisioni, ai/ajo ka të drejtë të shprehë një mendim të veçantë me 

shkrim. 

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 3 anëtarë të Komisionit. Anëtarët e Komisionit mund të marrin 

pjesë në mbledhjet e Komisionit në çdo fazë të zgjidhjes së mosmarrëveshjes, pavarësisht nëse 

kanë marrë pjesë në fazat e mëparshme të hetimit të mosmarrëveshjes apo jo. 

 

Neni 12  

PROCEDURA E HETIMIT TË MOSËMARRËVESHJES  

 

53. Komisioni me pranimin e ankesës ia dërgon pronarit të infrastrukturës ankesën me të 

gjitha anekset dhe e urdhëron që të japë shpjegimet e arsyetuara brenda dhjetë (10) ditëve të 

punës. Pronari i infrastrukturës duhet t'i japë shpjegimet e tij/saj në ankesën e aplikuesit në 

përputhje me procedurën që lidhet me paraqitjen e ankesës të përcaktuar në nenin 8 të kësaj 

Rregullore. Komisioni do t'i dërgojë kërkuesit shpjegimet e të paditurit më së voni tre (3) ditë 

pune nga dita e marrjes së tyre. 

54. Komisioni e miraton vendimin procedural lidhur me zgjidhjen e mosmarrëveshjes me 

procedurë me shkrim. 

55. Mbledhjen e udhëheq kryetari i Komisionit dhe në mungesë të saj/tij, zëvendëskryetari. 

56. Anëtari i Komisionit që nuk mund të marrë pjesë në mbledhjen e Komisionit ka të drejtë 

të caktojë një punonjës tjetër të Autoritetit për të marrë pjesë në atë mbledhje në çdo fazë të 

zgjidhjes së mosmarrëveshjes, me miratimin paraprak nga Bordi i Autoritetit.  
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57. Punonjësi, i cili emërohet në përputhje me paragrafin 56 të kësaj Rregullore ka të gjitha 

të drejtat dhe obligimet e anëtarit të Komisionit dhe mund të marrë pjesë në zgjidhjen e 

mosmarrëveshjes nga Komisioni në çdo fazë të zgjidhjes së mosmarrëveshjes. 

58. Nëse Komisioni konsideron se mosmarrëveshja mund të zgjidhet më mirë në takimin 

verbal ose nëse ka kërkesë të ndonjë pale në mosmarrëveshje ose të personave të tjerë të 

interesuar që marrin pjesë në zgjidhjen e mosmarrëveshjes, duke kërkuar që të zgjidhet 

mosmarrëveshja në takimin verbal, Komisioni mund të miratojë vendimin procedural për 

zgjidhjen e mosmarrëveshjes në mbledhjen verbale. 

59. Pas miratimit të vendimit procedural nga Komisioni për të zgjidhur mosmarrëveshjen 

në një mbledhje verbale, Komisioni: 

59.1. vendosë se cilët persona, përveç palëve në mosmarrëveshje dhe përfaqësuesve të tyre, 

kanë të drejtë të marrin pjesë në zgjidhjen e mosmarrëveshjes në takimin verbal; 

59.2. të vendosë datën dhe orën e hetimit të mosmarrëveshjes në takimin verbal dhe të njoftojë 

palët në mosmarrëveshje dhe personat e tjerë për datën, kohën dhe vendin e hetimit të 

mosmarrëveshjes në takimin verbal. 

60. Nëse Komisioni nuk merr vendim procedural për zgjidhjen e mosmarrëveshjes në 

mbledhjen verbale, mbledhja mbahet në përputhje me dispozitat e mëposhtme. 

61. Komisioni në mbledhje zgjidh çështjet e mëposhtme: 

61.1. aprovon ose refuzon pranimin e ankesave; 

61.2. vendos nëse materiale shtesë janë të nevojshme për shqyrtimin e ankesës; 

61.3. vendos nëse konkluzioni/rekomandimi i specialistëve është i nevojshëm; 

61.4. shqyrton ankesat e aplikuesit dhe pronarit të infrastrukturës; 

61.5. miraton vendimet procedurale; 

61.6. miraton  draft vendimin pas hetimit të detajuar të mosmarrëveshjes dhe ia paraqet Bordit 

për miratim final. 

62. Duke zgjidhur mosmarrëveshjen në mbledhje, Komisioni mund të miratojë draft 

vendim për pushimin e zgjidhjes së mosmarrëveshjes dhe t'ia paraqesë Bordit për miratim, nëse: 

62.1. ndodhin rrethanat e përcaktuara tek nën paragrafët 32.1 dhe 32.2 të kësaj Rregullore; 

62.2. kërkuesi heq dorë nga ankesa në lidhje me zgjidhjen e mosmarrëveshjes dhe Komisioni e 

miraton atë; 

62.3. gjykata tashmë është duke hetuar mosmarrëveshjen ndërmjet palëve të njëjta, të njëjtën 

çështje dhe për të njëjtat arsye; 
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62.4. palët kanë lidhur një marrëveshje pajtimi dhe Komisioni e ka miratuar atë. Në një rast të 

tillë, marrëveshja e pajtimit do të konsiderohet një vendim i zbatueshëm i Komisionit pasi 

të jetë miratuar nga Bordi. 

63. Pas pushimit të procesit të zgjidhjes së mosmarrëveshjes nga Komisioni, nuk lejohet 

kontaktimi me Komisionin për mosmarrëveshjen ndërmjet të njëjtave palë, të njëjtën çështje dhe 

për të njëjtat arsye.  

64. Komisioni e lë të pa zgjidhur mosmarrëveshjen nëse: 

64.1. kanë ndodhur rrethanat e përcaktuara në nën-paragrafët 32.4 dhe 32.5 të kësaj Rregullore; 

64.2. Komisioni tashmë është duke zgjidhur mosmarrëveshjen ndërmjet palëve të njëjta, të 

njëjtën çështje dhe mbi të njëjtat baza; 

64.3. nëse Ankuesi që kërkon të zgjidhet mosmarrëveshja përmban defekte, duke përfshirë një 

tarifë të papaguar të përcaktuar në paragrafin 23 të kësaj Rregullore ose nuk ka dhënë të 

dhëna, që konfirmojnë pagesën e tarifës përkatëse, dhe aplikuesi nuk i eliminoi këto 

defekte brenda periudhës kohore, të dhënë nga Autoriteti. 

65. Komisioni pezullon zgjidhjen e mosmarrëveshjes nëse: 

65.1. njëra nga palët në mosmarrëveshje ka pushuar veprimtarinë e saj (hetimi do të pezullohet 

derisa të merren përsipër të drejtat dhe detyrimet e kësaj pale ose të dalin rrethanat për të cilat nuk 

janë marrë përsipër të drejtat dhe detyrimet). Nëse mund të dallohen kërkesat që nuk kanë të 

bëjnë me palën që ka pushuar veprimtarinë e tij, Komisioni do të vazhdojë hetimin lidhur 

me kërkesat që nuk lidhen me palën që i ka ndërprerë veprimtaritë veç e veç; 

65.2. derisa Komisioni të zgjidhë një mosmarrëveshje tjetër ose gjykata të trajtojë një çështje 

tjetër pa vendimin e së cilës nuk mund të zgjidhet mosmarrëveshja, e cila është pezulluar. 

66. Nëse mosmarrëveshja është kompleks dhe nuk mund të hetohet gjatë një mbledhjeje, 

Kryetari i Komisionit mund të vendosë të mbajë disa mbledhje. 

67. Procesverbali i mbledhjes përmbyllet dhe nënshkruhet më së voni pesë ditë pune nga 

dita e mbledhjes. 

68. Anëtarët e Komisionit që morën pjesë në mbledhje kanë të drejtë të shprehin komente 

lidhur me procesverbalin e mbledhjes brenda tre (3) ditëve të punës nga dita e nënshkrimit të 

procesverbalit. 

69. Komentet në lidhje me procesverbalin i bashkëngjiten procesverbalit të mbledhjes duke 

treguar nëse personat që kanë nënshkruar procesverbalin janë dakord apo jo me to. 

70. Personat që morën pjesë ose kishin të drejtë të merrnin pjesë në mbledhje kanë të drejtë 

të marrin një kopje të procesverbalit të mbledhjes pa pagesë. 

71. Nëse Komisioni e zgjidhë mosmarrëveshjen në takimin verbal, procesi do të kryhet në 
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përputhje me dispozitat e përcaktuara në këtë nen. 

72. Komisioni do të informojë palët në mosmarrëveshje ose përfaqësuesit e tyre dhe 

personat e tjerë të ftuar për të marrë pjesë në zgjidhjen e një mosmarrëveshje për datën, kohën 

dhe vendin e takimit më së voni pesë (5) ditë pune deri në datën e takimit të planifikuar.  

73. Mungesa e palëve në mosmarrëveshje ose e ndërmarrësve të tjerë të interesuar nëse janë 

njoftuar për datën, orën dhe vendin e mbledhjes nuk pengon zgjidhjen e mosmarrëveshjes dhe 

marrjen e një vendimi. 

74. Mosmarrëveshjet ndërmjet palëve duhet të zgjidhen në një mbledhje të hapur. Me 

iniciativën e Komisionit ose me kërkesën e palëve në mosmarrëveshje, Komisioni mund të zgjidh 

mosmarrëveshjen në mbledhje me dyer të mbyllura me marrjen e vendimit procedural, kur 

Komisioni kërkon të mbrojë sekretet shtetërore, autoritete ose tregtare ose për t'i dhënë të drejtën 

e jetës private një personi fizik. Përveç anëtarëve të Komisionit, në mbledhjen me dyer të 

mbyllura mund të marrin pjesë vetëm palët në mosmarrëveshje dhe përfaqësuesit e tyre, si dhe 

specialistë, ekspertë dhe përkthyes/interpret që kanë nënshkruar Marrëveshjen e mos zbulimit 

të informacionit. 

75. Zgjidhja e mosmarrëveshjes në mbledhje bëhet në gjuhën zyrtare. 

76. Kryesuesi i mbledhjes: 

76.1. shpallë fillimin e takimit; 

76.2. identifikon identitetin e personave që janë prezent në mbledhje për të marrë pjesë në 

zgjidhjen e mosmarrëveshjes, si dhe kontrollon autorizimet e përfaqësuesve; 

76.3. u jep të drejtën personave që marrin pjesë në zgjidhjen e mosmarrëveshjes të shprehin 

mendimin e tyre dhe t'u bëjnë pyetje; 

76.4. paralajmëron dhe, nëse një paralajmërim i tillë shpërfillet, ndalon fjalimin e personit që 

merr pjesë në zgjidhjen e mosmarrëveshjes nëse nuk ka të bëjë me zgjidhjen e 

mosmarrëveshjes; 

76.5. paralajmëron dhe, nëse një paralajmërim i tillë shpërfillet, përjashton personin që shkel 

procedurën e mbledhjes në ambientet e mbledhjes; 

76.6. shpallë pauzat e mbledhjes; 

76.7. nënshkruan procesverbalin e mbledhjes; 

76.8. shpall përfundimin e takimit; 

76.9. shpall vendimin. 

77. Pjesëmarrës në mbledhje janë: 

77.1. aplikuesi; 
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77.2. pronari i infrastrukturës; 

77.3. personi i interesuar; 

77.4. përfaqësuesit e palëve në mosmarrëveshje; 

77.5. dëshmitarët, ekspertët, specialistët dhe përkthyesit/interpretët. 

78. Kryesuesi i mbledhjes e fillon mbledhjen duke njoftuar se çfarë lloj mosmarrëveshje do 

të hetohet dhe kush ka ardhur në mbledhje. Kryesuesi i mbledhjes identifikon identitetin e 

personave të mbërritur dhe kontrollon autorizimin e përfaqësuesve. 

79. Nëse ndonjëra nga palët (përfaqësuesit e tyre) mungon, kryesuesi i mbledhjes do të 

informojë nëse është njoftuar në mënyrën e duhur për vendin dhe kohën e mbledhjes; ndërkohë, 

Komisioni vendos nëse mund ta zgjidhë mosmarrëveshjen pa të. 

80. Kryesuesi i mbledhjes shpall përbërjen e Komisionit. 

81. Kryesuesi shpjegon të drejtat dhe detyrimet e palëve në mosmarrëveshje, i pyet nëse 

kanë ndonjë kërkesë në lidhje me mosmarrëveshjen e hetuar dhe nëse duan të kërkojnë 

shkarkimin e anëtarëve të Komisionit apo jo. 

82. Zgjidhja e mosmarrëveshjes në mbledhje do të fillojë me njoftimin e Kryesuesit për 

mosmarrëveshjen. Më vonë, kryesuesi i mbledhjes do të pyesë nëse aplikuesi i mbështet kërkesat 

e tij dhe nëse pronari i infrastrukturës i pranon kërkesat e kërkuesit, dhe nëse palët dëshirojnë ta 

përfundojnë mosmarrëveshjen duke lidhur një marrëveshje pajtimi apo jo. 

83. Komisioni do të dëgjojë aplikuesin dhe më vonë do të dëgjojë shpjegimet e pronarit të 

infrastrukturës. Personat që marrin pjesë në rast kanë të drejtë t'i bëjnë pyetje njëri-tjetrit. Çdo 

palë ka të drejtë të shprehë mendimin e saj për çdo deklaratë të palës tjetër. Pasi palët në 

mosmarrëveshje shprehin mendimin e tyre, ato mund ta shprehin atë për herë të dytë në lidhje 

me atë që u tha në mosmarrëveshje. Të drejtën e vërejtjes së fundit e ka gjithmonë pronari i 

infrastrukturës dhe përfaqësuesi i tij. 

84. Pas shqyrtimit të çështjes, kryesuesi i mbledhjes shpall hetimin e ankesës së përfunduar 

dhe shpall periudhën kohore gjatë së cilës Komisioni do të marrë draft vendimin para se t'ia 

dorëzojë Bordit për miratim. 

85. Nëse mosmarrëveshja është kompleks dhe nuk mund të hetohet gjatë një mbledhjeje, 

kryesuesi i mbledhjes mund të vendosë të mbajë disa mbledhje. 

 

Neni 13 

MIRATIMI I VENDIMIT  

 

86. Komisioni do t'ia dorëzoj Bordit Raportin dhe Rekomandimin së bashku me draft 

vendimin. 

 87. Draft vendimi dokumentohet me dokument të veçantë. Draft Vendimi përpilohet me 
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shkrim dhe nënshkruhet nga anëtarët dhe kryetari i Komisionit që ka hetuar mosmarrëveshjen. 

88. Vendimi i Autoritetit në lidhje me mosmarrëveshjen do të jetë publik për aq kohë sa 

nuk cenon sekretin shtetëror, autoritetin ose sekretin tregtar ose mbrojtjen e privatësisë. Pas 

marrjes së vendimit nga Autoriteti, palët në mosmarrëveshje dhe personat e tjerë të interesuar që 

kanë marrë pjesë në zgjidhjen e mosmarrëveshjes, nëse konsiderojnë se informacioni i përfshirë 

në të është konfidencial, duhet të paraqesin dokumentin Autoritetit brenda dhjetë (10) ditëve të 

punës, ku do të tregohet se cili informacion që jepet në tekstin e vendimit është konfidencial dhe 

nuk mund t'i zbulohet publikut. Rregullat që kanë të bëjnë me interpretimin e ligjit të përcaktuara 

në tekstin e vendimit janë publike në të gjitha rastet. Autoriteti nuk mund t'i pranojë si 

konfidenciale informacionet e treguara nga palët në mosmarrëveshje dhe personat e tjerë të 

interesuar që kanë marrë pjesë në zgjidhjen e mosmarrëveshjes, nëse legjislacioni i Republikës së 

Kosovës përcakton se një informacion i tillë nuk mund të konsiderohet konfidencial. Nëse 

Autoriteti refuzon të njohë si konfidencial informacionin e dhënë nga palët në mosmarrëveshje 

dhe personat e tjerë të interesuar që kanë marrë pjesë në zgjidhjen e mosmarrëveshjes, ai do ta 

njoftojë palën në mosmarrëveshje që ka dhënë këtë informacion dhe personat e tjerë të interesuar 

që kanë marrë pjesë në zgjidhje të mosmarrëveshjes në lidhje me të brenda pesë (5) ditëve të 

punës. 

89. Kryetari i Komisionit ia paraqet Bordit të Autoritetit për vendimmarrje përfundimtare 

draft vendimin dhe të gjitha informacionet lidhur me të. 

90. Bordi i Autoritetit miraton vendimin ose refuzon miratimin e tij duke arsyetuar dhe 

duke e kthyer mosmarrëveshjen për hetim të mëtejshëm. 

91. Kryesuesi do t'ua dërgojë vendimin e Bordit palëve në mosmarrëveshje më së voni deri 

në ditën e ardhshme të punës pas ditës së miratimit të vendimit. Kur zbatimi i vendimit lidhet 

me veprimtarinë e institucioneve të tjera shtetërore ose komunale, për vendimin njoftohet edhe 

institucioni i interesuar shtetëror ose komunal. 

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

mosmarrëveshje. 

93. Përpara zbatimit të vendimit, Autoriteti mund të korrigjojë gabimet drejtshkrimore ose 

gabimet e dukshme aritmetike me iniciativën e tij ose me kërkesë të palëve në mosmarrëveshje. 

Bordi i Autoritetit zgjidh çështjen e korrigjimit pa njoftuar palët në mosmarrëveshje duke marrë 

vendimin për të. Vendimi për korrigjimin e gabimeve drejtshkrimore ose gabimeve të dukshme 

aritmetike të bëra nga Bordi i Autoritetit u dërgohet palëve në mosmarrëveshje më së voni brenda 

ditës së punës pas marrjes së vendimit. 

94. Rastet e mosmarrëveshjeve të hetuara do të mbahen në përputhje me ligjet në fuqi. 

 

Neni 14 

NDARJA E SHPENZIMEVE NDËRMJET PALËVE  

 

95. Pasi Bordi aprovon në tërësi ose pjesërisht kërkesën e aplikuesit, me kërkesë të 

aplikuesit në emër të të cilit është përpiluar kërkesa, pronari i infrastrukturës është i detyruar të 
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kompensojë një tarifë të paguar nga kërkuesi për zgjidhjen e mosmarrëveshjes në përputhje me 

rrethanat dhe proporcionalisht.  

96. Nëse shpenzimet në lidhje me zgjidhjen e mosmarrëveshjes specifike e tejkalojnë një 

tarifë të paguar nga kërkuesi, Bordi, duke marrë një vendim lidhur me mosmarrëveshjen, ka të 

drejtë të shpërndajë shpenzimet në lidhje me zgjidhjen e mosmarrëveshjes ndërmjet palëve në 

mosmarrëveshje, duke pasur parasysh faktin nëse ankesa e Ankuesit që kërkon zgjidhjen e 

mosmarrëveshjes është e plotësuar dhe në çfarë mase (d.m.th. për kërkesat e përmbushura dhe të 

refuzuara në mënyrë proporcionale). 

97. Personat nuk kanë të drejtë të kërkojnë kompensim për tarifat që i paguhen Autoritetit 

për shërbime specifike që lidhen me zgjidhjen e mosmarrëveshjes dhe që u ofrohen këtyre 

personave. 

98. Nëse është refuzuar pranimi i ankesës në përputhje me paragrafin 32 të Rregullores ose 

nëse mosmarrëveshja është lënë i pa hetuar në përputhje me paragrafin 64 të Rregullores, ose 

nëse hetimi i tij është hedhur poshtë në përputhje me paragrafin 62 të Rregullores, Autoriteti nuk 

do të kthejë paratë e paguara nga aplikuesi për të mbuluar tarifat. 

99. Me kërkesën e palës në mosmarrëveshje, në dobi të së cilës është marrë vendimi, Bordi, 

duke marrë vendim lidhur me mosmarrëveshjen, mund të detyrojë palën tjetër që t'i kompensojë 

shpenzimet e palës që ka fituar mosmarrëveshjen lidhur me hetimin e mosmarrëveshjes. Në këtë 

rast, Ligji për procedurën kontestimore do të zbatohet mutatis mutandis. 

100. Pala në mosmarrëveshje në dobi të së cilës është marrë vendimi ka të drejtë të marrë 

edhe kompensim për shpenzimet e bëra për shkak të pagesës së shërbimeve të ofruara nga 

avokati i saj ose ndihmësi i avokatit mutatis mutandis në përputhje me dispozitat e përcaktuara 

në Ligjin për Procedurën Kontestimore. 

 

Neni 15 

RIFILLIMI I PROCEDURËS HETIMORE TË MOSËMARRËVESHJEIT  

 

101. Procedura hetimore e mosmarrëveshjes mund të përfundoj mutatis mutandis sipas 

procedurës së përcaktuar në Ligjin për procedurën kontestimore. 

 

Neni 16 

DISPOZITAT PËRFUNDIMTARE  

 

102. Vendimet procedurale të Autoritetit për refuzimin e pranimit të ankesës, lënien e 

ankesës të pa zgjidhur, pezullimin e zgjidhjes së mosmarrëveshjes, si dhe vendimet e tjera 

procedurale të marra gjatë procesit të zgjidhjes së mosmarrëveshjes që pengojnë zgjidhjen e 

mëtejshme të mosmarrëveshjes mund të ankimohen në gjykata mutatis mutandis brenda 

tridhjetë (30) ditëve nga dita e dorëzimit të vendimit ndërmarrësit apo personit të interesuar në 

pajtim me dispozitat e Ligjit për Konfliktet Administrative. 

103. Palët në mosmarrëveshje kanë të drejtë t'i drejtohen gjykatës drejtpërdrejt dhe të 

kërkojnë një hetim të detajuar të mosmarrëveshjes së tyre brenda tridhjetë (30) ditëve nga dita e 
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vendimit të marrë nga Autoriteti, i cili ka zgjidhur ose pushuar plotësisht mosmarrëveshjen midis 

ndërmarrësve, përfshirë mosmarrëveshjet midis përdoruesit të infrastrukturës dhe pronarit të 

infrastrukturës dhe mosmarrëveshjet që lindin nga moszbatimi i Ligjit për masat për uljen e 

kostos së shtrirjes së rrjeteve të komunikimeve elektronike me shpejtësi të lartë. 

104.  Vendimi i Autoritetit (përfshirë vendimet procedurale të bëra gjatë procesit të zgjidhjes së 

mosmarrëveshjes) duhet të jetë në fuqi dhe të jetë detyrues nga dita e vendimmarrjes. Vendimi 

mbetet në fuqi dhe është detyrues edhe nëse apelohet në gjykatë, përveç në rastet kur gjykata 

vendos ndryshe në pajtim me procedurat e përcaktuara me ligj. 

105. Vendimi i Autoritetit (si dhe vendimet procedurale të marra gjatë zgjidhjes së një 

mosmarrëveshje) është dokument obligativ. Nëse vendimi nuk përmbushet, ai mund të jetë i 

ekzekutueshëm sipas procedurës së përcaktuar në Ligjin për procedurën e përgjithshme 

administrative. Vendimi mund të paraqitet për përmbarim jo më vonë se pesë (5) vjet nga dita e 

miratimit të tij. 

 

Neni 17 

HYRJA NË FUQI 

106. Kjo rregullore e shfuqizon Rregulloren (Ref. Nr. 187/07) për procedurën e zgjidhjes 

se konflikteve. 

107. Kjo rregullore hyn në fuqi ditën e miratimit me vendimin e Bordit të ARKEP. 

108.  Pjesë përbërëse e kësaj rregulloreje është Aneksi I. 

 

Prishtinë, 29/07/2022      

   

        Autoriteti Rregullativ i Komunikimeve Elektronike dhe Postare 

                                                  Nazim Rahimi 

                                                 Kryetar i Bordit 
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Adresa: Rr. Bedri Pejani nr. 23, 10 000 Prishtinë – Republika e Kosovës 
 Tel: +383 38 212-345; Fax: +383 38 212 399;  

E-mail: info@arkep-rks.org; web-site: www.arkep-rks.org  

Aneksi I 

________________________________________________________________________________  

 (emri, mbiemri dhe pozita e një anëtari të Komisionit, palët në procedurë, specialistit, ekspertit 

ose përkthyesit/interpretit, si dhe çdo pjesmarrës në procedurë) 

________________________________________________________________________________  

(emri i Komisionit) 

 

MARRËVESHJE PËR MOS ZBULIMIN E INFORMACIONIT 

 

 _________ 20__ Nr. ______ 

_______________________ 

(vendi) 

 

Duke qenë anëtar i komisionit, specialist, ekspert ose përkthyes/interpret pjesëmarrës në 

zgjidhjen e një mosëmarrëveshjes ndërmjet ndërmarrësve, 

1. Unë marr përsipër: 

1.1. të ruaj informacionin në lidhje me jetën personale ose familjare të një personi dhe 

sekretetin tregtar, me të cilat do të njihem gjatë punës si anëtar i komisionit, specialist, ekspert 

ose përkthyes/interpret si informacion konfidencial dhe ta përdor këtë informacion vetëm sipas 

procedurave dhe për qëllimet e përcaktuara me ligjet dhe legjislacionin tjetër të Republikës së 

Kosovës; 

1.2. për të mbrojtur informacionin konfidencial të besuar në lidhje me jetën personale ose 

familjare të personit dhe sekretet komerciale, në mënyrë që asnjë palë e tretë të mos mund ta 

kuptojë ose përdorë atë. 

2. Më është shpjeguar se informacioni konfidencial në lidhje me jetën personale ose 

familjare dhe sekretin tregtar të personit përbëhet nga informacione të tilla që një palë në një 

mosëmarrëveshje e jep veçanërisht duke paraqitur ankesën (shpjegimin) ose dokumente të tjera, 

ose duke dhënë shpjegime verbale në mbledhjen gjatë së cilës zgjidhet mosëmarrëveshja. 

3. Jam paralajmëruar se do të më duhet të kompensoj dëmet e shkaktuara palëve në një 

mosëmarrëveshje në rast se shkel këtë marrëveshje për mos zbulimin e informacionit. 

 

 

(Nënshkrimi) (Emri dhe mbiemri) 

 

_________________ 
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