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DDeerrooggiimmiinn  ee  VVeennddiimmiitt  nnrr..  445522  ppёёrr  KKuuffiizziimmiinn  ee  NNuummrriitt  ttёё  AAuuttoorriizziimmeevvee  ppёёrr  SShhffrryyttёёzziimmiinn  ee  

RReessuurrsseevvee  ttёё  KKoommuunniikkiimmeevvee  EElleekkttrroonniikkee  ––  RRaaddiioo  FFrreekkuueennccaavvee  

((nnrr..pprroott..000022//BB//1144))  

  

 

Bazuar në Ligjin nr. 04/L-199 për Ratifikimin e Marrëveshjes së Parë Ndërkombëtare të 

Parimeve që Rregullojnë Normalizimin e Marrëdhënieve mes Republikës së Kosovës dhe 

Republikës së Serbisë (tutje referuar si: Ligji për Ratifikim të Marrëveshjes së Parë), Marrëveshjen 

për Telekomunkacionin në mes të Republikës së Kosovës dhe Republikës së Serbisë të 

aprovuar me Vendimin e Qeverisë Nr. 03/148 të datës 11.09.2013 (tutje referuar si: Marrëveshja 

për Telekomunikacionin), Vendimin e Qeverisë së Republikës së Kosovës Nr.07/70 të datës 15 

Janar 2016, nenit 9 paragrafi 1, nenit 46 paragrafi 6), nenit 47 paragrafi 6) pika 5), nenit 54 

paragrafi 2) pika 8) dhe nenit 79 paragrafët 1) dhe 2) tё Ligjit Nr. 04/L-109 për Komunikimet 

Elektronike (tutje referuar si: LKE),  dhe në bazë të nenit 20 të Rregullores së Brendshme , Ref. 

Nr.Prot.161/06 (nw tekstin e mwtejmw: Rregullorja e Brendshme) , Bordi i Autoritetit 

Rregullativ të Komunikimeve Elektronike dhe Postare (tutje referuar si: ARKEP), në përbërje 

prej: 

 
1) Kreshnik Gashi, kryetar 

2) Nijazi Ademi, anëtar 

3) Hazir Hajdari, anëtar 

4) Bahri Anadolli, anëtar 

5) Shqiprim Pula, anëtar 

 

në mbledhjen e 3-të, të mbajtur më datë 10 shkurt 2016, pas shqyrtimit të shkresave të lёndёs 

dhe akteve tё lartcekura, unanimisht morri këtë: 

 

 

V E N D I M 

 

I. Derogohet Vendimi nr. 452 (nr.prot. 002/B/14) për kufizimin e numrit të autorizimeve 

për shfrytëzim të resurseve të komikimeve elektronike – radio frekuencave, vetëm me 

rastin e implementimit të “Marrëveshjes për Telekomunkacionin në mes të Republikës së 

Kosovës dhe Republikës së Serbisë”  të aprovuar me Vendimin e Qeverisë Nr. 03/148.  

 

II. Ky vendim ёshtё i karakterit special dhe ka efekt juridik vetёm pёr rastin e cekur nё 

pikёn I tё ketij vendimi.  
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III. Pёr rastet tjera vazhdon tё mbetet nё fuqi “Vendimi nr. 452 (nr.prot. 002/B/14) për 

kufizimin e numrit të autorizimeve për shfrytëzim të resurseve të komikimeve elektronike – radio 

frekuencave”.  

IV. Ky vendim ёshtё pёrfundimtar dhe hyn nё fuqi ditёn e nёnshkrimit. 

 
 

ARSYETIM 

 
Në bazё tё Ligjit nr.04/L-199 për Ratifikimin e Marrëveshjes së Parë Ndërkombëtare të 

Parimeve që Rregullojnë Normalizimin e Marrëdhënieve mes Republikës së Kosovës dhe 

Republikës së Serbisë, nё pikёn 13 pёrcaktohet se: “Diskutimet lidhur me Energjinë dhe 

Telekomin do të intensifikohen nga të dy palët, dhe do të përfundojnë deri më 15 qershor.” 

Kjo përbën një detyrim ndërkombëtar të Kosovës që ka fuqi juridiko – kushtetuese mbi ligjin e 

zakonshëm dhe gjendet nën dispozitat kushtetuese,  siç përcaktohet në nenin 19 [Zbatimi i së 

Drejtës Ndërkombëtare] të Kushtetutës :  

 
“1. Marrëveshjet ndërkombëtare të ratifikuara nga Republika e Kosovës, bëhen pjesë e 

sistemit 

të brendshëm juridik pasi të botohen në Gazetën Zyrtare të Republikës së Kosovës. Ato 

zbatohen në mënyrë të drejtpërdrejtë, me përjashtim të rasteve kur nuk janë të 

vetëzbatueshme dhe zbatimi i tyre kërkon nxjerrjen e një ligji. 

 

2. Marrëveshjet ndërkombëtare të ratifikuara dhe normat juridikisht të detyrueshme të së 

drejtës ndërkombëtare kanë epërsi ndaj ligjeve të Republikës së Kosovës”.   

 

Si ligj kompetent mbi të cilin rrin Ligji për Ratifikimin e Marrëveshjes së Parë është LKE . Çdo 

dispozitë e këtij të fundit e cila bie ndesh me dispozitat e Ligjit  për Ratifikimin e Marrëveshjes 

së Parë Ndërkombëtare quhet si e pavlefshme dhe nuk mund të zbatohet.  LKE, ndër të tjera, 

përcakton në nenin 9 paragrafi 1) si në vijim: 

 

“Autoriteti ushtron funksionet në përputhje me këtë ligj dhe me aktet e tjera ligjore dhe 

nënligjore, si dhe në përputhje me politikat sektoriale kombëtare dhe strategjitë kombëtare të 

zhvillimit të komunikimeve elektronike dhe me marrëveshjet ndërkombëtare në fushën e 

komunikimeve elektronike, ku aderon Republika e Kosovës.” 

 

Kjo dispozitë e LKE qartë e bën të ditur se detyrimi ndërkombëtar i Kosovës i marrë me Ligjin 

për Ratifikimin e Marrëveshjes së Parë mbizotëron ndaj tij dhe shërben si pikë referimi për 

vendimmarrje të Bordit të ARKEP. 

 

Në detyrim ndërkombëtar të Kosovës bie edhe Marrëveshja për Telekomunikacionin, e cila ka 

statusin e normës implementuese të Ligjit për Ratifikimin e Marrëveshjes së Parë. Kjo për 

faktin se Marrëveshja e Telekomunikacionit specifikon në detaje dispozitat e pikës  13 të 

Marrëveshjes së Parë, e cila thotë: 

 
“Diskutimet lidhur me Energjinë dhe Telekomin do të intensifikohen nga të dy palët, dhe do 
të përfundojë deri më 15 qershor.” 
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Marrëveshja e Telekomunikacionit ka bërë implementimin e dispozitave të Ligji mbi 

Ratifikimin e Marrëveshjes së Parë për shkak se ato nuk kanë qenë të vetekzekutueshme dhe 

nuk ekziston mundësia që, si të tilla të zbatohen në mënyrë të drejtpërdrejt në rendin juridiko 

– kushtetues të Kosovës. Kjo shihet më së miri në dispozitën e pikës 4 të Marrëveshjes së 

Telekomunikacionit, e cila ka përcakton si në vijim: 

 

“4. sa i përket telefonisë mobile, autoritetet e Kosovës do t’i lëshojnë një kompanie të re një 

autorizim të përkohshëm, sipas kornizës rregullatore të Kosovës, për operimet e tashme, të 

kufizuara në infrastrukturën aktuale në terren.” 

  

Marrëveshja për Telekomunikacionin nuk ka nevojë  për ratifikim meqë shërben si një akt 

juridik implementues i Marrëveshjes  së Parë, e cila nga ana tjetër është ratifikuar me ligj të 

veçantë, me Ligjin nr. 04/L-199  si më sipër. Si e tillë, Marrëveshja për Telekomunikacionin ka 

karakter implementues administraiv, siç kanë edhe Plani i Veprimit dhe të gjitha aktet tjera të 

Qeverisë të nxjerra në vijim të implementimit të detyrimeve ndërkombëtare të Kosovës të 

marra në bazë të Kushtetutës dhe ligjeve të Kosovës. 

  

Pas analizimit të detyrimeve ndërkombëtare që dalin nga Ligji për Ratifikimin e Marrëveshjes 

së Parë, nga Marrëveshja për Telekomunikacionin, si dhe nga planet e vendimet respektive të 

Qeverisë së Republikës së Kosovës të përmendura mësipër, shqyrtimit të aplikacionineve të 

ndёrmarrjes “mts” D.O.O të regjistruar sipas ligjeve të Republikës së Kosovës, si dhe opinionit 

të pavarur këshillëdhënës ligjor i marrë për nevoja të ARKEP, për rastin e aplikimit të 

ndërmarrjes “mts” D.O.O për shfrytёzim të resurseve frekuencore dhe numerike, u arrit në 

përfundim se ekziston bazë e mjaftueshme dhe udhëzim specifik nga Qeveria e Republikës së 

Kosovës, për të marrë një vendim special mbi heqjen e kufizimit për numrin e autorizimeve 

për shfrytëzim të resurseve të komunikimeve elektronike, të përcaktuar me Vendimin e 

ARKEP nr. 452 (nr.prot. 002/B/14) të datës 13.02.2104. 

 

 Nisur nga sa më sipër, në vijim të zbatimit të nenit 9 paragrafi 1, nenit 46 paragrafi 6), nenit 

47 paragrafi 6) pika 5), nenit 54 paragrafi 2) pika 8) dhe nenit 79 paragrafët 1) dhe 2) tё LKE  

dhe në bazë të nenit 20 të Rregullores së Brendshme , Bordi i ARKEP ka vendosur si në 

dispozitiv të këtij vendimi. 

 

  

KKëësshhiillllaa  JJuurriiddiikkee::  

  

Pala e pakënaqur me këtë vendim mund të iniciojё konflikt administrativ në Gjykatën 

Kompetente, brenda tridhjetë (30) ditëve nga dita e pranimit të kёtij Vendimi. 

 

PPrriisshhttiinnëë,,  1122//0022//22001166                      

    

                AAuuttoorriitteettii  RRrreegguullllaattiivv  ii  KKoommuunniikkiimmeevvee  EElleekkttrroonniikkee  ddhhee  PPoossttaarree  

                        

  KKrreesshhnniikk  GGaasshhii  

  KKrryyeettaarr  ii  BBoorrddiitt  
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