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AAuuttoorriitteettii  RRrreegguullllaattoorr  ii  TTeelleekkoommuunniikkaacciioonniitt  

TTeelleeccoommmmuunniiccaattiioonnss  RReegguullaattoorryy  AAuutthhoorriittyy  

RReegguullaattiivvnnii  AAuuttoorriitteett  TTeelleekkoommuunniikkaacciijjee  
 

 

NNrr..  PPrroott..  006644//BB//1122                    

 

VVEENNDDIIMM  NNrr..  226688  

 

Në mbështetje të neneve; nenit 4 paragrafi 4), nenit 6 paragrafi 1), të Ligjit mbi 

Telekomunikacionin Nr. 2002/07, të ndryshuar me ligjin Nr. 03/L-085 (tutje; Ligji); dhe në 

referim të nenit 20 të Rregullores së Brendshme të Autoritetit Rregullator të 

Telekomunikacionit (tutje; ART), Nr. 161/06, Bordi Drejtues (tutje; BoD) i ART-së i përbërë 

nga, 

 

1) z. Ekrem Hoxha Kryetar 

2) z. Besnik Berisha Anëtar  

3) z. Naser Shala  Anëtar 

4) z. Nijazi Ademaj Anëtar 

 

në mbledhjen e XXXX me radhë të BoD mbajtur me datë; 18 Tetor 2012, sipas procedurave të 

përcaktuara me Rregulloren e Brendshme të ART-së, mori gjegjësisht vazhdoi me 

shqyrtimin vijues të dokumentacionit të lëndës së sistemuar nga Sektori i Radio-monitorimit 

pranë Departamentit për Menaxhimin e Frekuencave për ofruesin e shërbimeve 

telekomunikuese, IPKO Telecommunications LLC (tutje; Operatori) në referim të çështjes dhe 

shkresave të lëndës për/mbi hetimin e përdorimit-eve të pa-autorizuara të resurseve të 

fundme;  

 

- jetësimin e objektivit strategjik të BoD për evidentimin, evitimin dhe ndalimin e çdo 

shfrytëzimi të pa-autorizuar të resurseve të fundme, referuar këtu spektrit të brezeve 

frekuencore; 3.4 - 3.6;  3.6 -3.8 dhe 1.4 - 1.5 GHz; 

 

- raportet e matjeve të kryera nga Sektori i Radio-monitorimit pranë DMF-së që kanë 

provuar shfrytëzimin e pa-autorizuar të brezeve (kanaleve) frekuencore; 

 

Nga shqyrtimi i dosjes së lëndës dhe diskutimet Bordi Drejtues;  

 

VV  ËË  RR  EE  NN  ssee;;  

    

1) Operatori ka ngritur dhe mbajtur operativ një rrjet të gjerë dhe mirë të integruar të 

infrastrukturës telekomunikuese të shtrirë në nivel vendi, në funksion të ofrimit të 

shërbimeve të internetit dhe të transferimit të të dhënave për konsumatorët e saj; 
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2) Operatori, me gjithë njohjen e detyrimeve ligjore për respektimin e detyrimeve të 

përkufizuara me dispozitat e akteve normative të specifikuara në pjesën e bazës 

ligjore të këtij aktvendimi, ka shfrytëzuar në mënyrë të pa-autorizuar dhe për qëllime 

komerciale brezet 3.4 - 3.6 dhe 3.6 – 3.8 GHz; 

 

3) Raportet interne të monitorimeve të autorizuara nga Njësia Koordinuese e 

Inspektimit pranë ART-së dhe të kryera nga njësia relevante, Sektori i Radio-

monitorimit sipas planit të rregullt të monitorimeve, të kryera përgjatë periudhës 

TM31;, autorizimit shtesë të deleguar nga BoD në mbështetje të konkluzionit të dal 

nga mbledhja e XXXVII e BoD, provojnë dhe konfirmojnë faktet dhe rrethanat e 

mëposhtme;  

 

3.1 Monitorimet e kryera në dy intervale të ndara kohore (Faza 1 – Korrik-Gusht 2012 

dhe Faza 2 – Shtator-Tetor, 2012) konfirmojnë shfrytëzimin aktiv dhe të pa-

ndërprerë të brezeve frekuencore 3.4 - 3.6  dhe 3.6 - 3.8 GHz të shtrira në gjithë 

territorin e vendit ku përdorimi i këtij brezi në shumicën e rasteve shfrytëzohet 

për shërbimet Pikë-Pikë (PTP);  

 

3.2 Përdorimi i këtyre brezeve frekuencore është më i theksuar në vendet rurale, në 

afërsi të qyteteve e po ashtu dhe në pika me lartësi të mëdha mbidetare;  

  

 

AA  TT  ËË  HH  EE  RR  ËË;;  

 
Meqenëse se;  

 

A. Gjetjet dhe konfirmimet e mësipërme nga hetimi i ART-së provojnë se operatori nuk 

ka vepruar në respektim dhe pajtueshmëri me dispozitat e akteve normative të 

specifikuara në pjesën e bazës ligjore të këtij aktvendimi, akte këto që specifikojnë 

termat dhe kushtet për përfshirje në aktivitetet dhe ofrimin e shërbimeve 

telekomunikuese, përfshi dhe në veçanti referuar këtu termeve dhe kushteve për 

shfrytëzimin e resurseve të fundme (brezeve/kanaleve frekuencore);  

 

B. ART përmes dispozitivit të këtij aktvendimi mes tjerash e njofton operatorin me të 

gjeturat dhe konstatimet si dhe e paralajmëron operatorin se në varësi nga gjetjet pas 

skadimit të afatit të ndërmjetëm, brenda të cilit afat jepet edhe mundësia e paraqitjes 

së arsyetimit-eve nga operatori ose gjegjësisht për rregullim të çfarëdo parregullsie, 

do procedoj me shqyrtimin përmbyllës ku do trajtohet edhe shqiptimi i masave 

proporcionale të sanksionit ekonomik, e gjitha me qëllim të sigurimit të 

pajtueshmërisë me dispozitat e akteve normative të aplikueshme. 

 
 

  

 

                                                 
1 Periudha Korrik – Shtator, 2012 
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Duke pasur në konsideratë se; 

a) Ligji për Komunikime Elektronike (tutje LKE) i miratuar nga Kuvendi i Republikës 

me datë; 12 Tetor, 2012 me dispozitat kalimtare parasheh që organet kompetente për 

sektorin e komunikimeve elektronike (aktulisht telekomunikacionit) do të miratojnë të 

gjithë legjislacionin sekondar që ka të bëjë me menaxhimin e frekuencave JO më vonë 

se gjashtë (6) muaj nga data e hyrjes në fuqi të LKE përfshi këtu; 

- Dokumentin e Politikave të Sektorit të Komunikimeve Elektronike  - Agjenda 

Dixhitale për Kosovën 2012 – 2020 që do nxjerret nga Qeveria e Kosovës;  

- Rregulloret e nxjerrra nga Autoriteti Rregullator i Komunikimeve Elektronike 

dhe Postare (ARKEP në kapacitetin e pasardhësit ligjor të ART-së;  

b) Ligji për Komunikime Elektronike, Dokumenti i Politikave të Sektorit të 

Komunikimeve Elektronike, Strategjitë Kombetare dhe aktet rregullatore (Plani i 

Përdorimit të Radio Frekuencave) do stimulojnë dhe parashohin shfrytëzim efektiv të 

resurseve të fundme duke ju përgjigjur trendeve të zhvillimeve në sektor duke hapur 

dhe dhënë në shfrytëzim brezet e caktuara të spektrit frekuencor; 

c) Afatet kohore për arritjen e një nga objektivat prioritare të rregullatorit për evitimin e 

përdorimeve të pa-autorizuara korrespondojnë dhe janë të harmonizuara me 

veprimet strategjike që derivojnë nga hyrja në fuqi e LKE dhe nënkuptuar edhe këtij 

aktvendimi apo cilit do aktvendim vijues të ndërlidhur me çështje të shfrytëzimeve 

të pa-autorizuara të resurseve frekuencore; 

Me qëllim të;   
 

i. Zbatimit të dispozitave të ligjit dhe akteve tjera nënligjore në fuqi; 

 
ii. Parandalimin dhe eliminimin e pa-rregullsive në shfrytëzimin e resurseve frekuencore; 

 
iii. Ndjekjes së principeve konkurrencës fer dhe efektive duke mos lejuar aktivitete te pa-

autorizuara që qojnë në përparësi konkurruese; 

 
iv. Sigurimin e qartësisë së nevojshme rregullatore dhe administrative për operim me 

kushte të barabarta, konkurrencë efektive, nivel të avancuar të transparencës së 

aplikuar nga ana e operatorëve dhe ofruesve të shërbimeve telekomunikuese; si dhe 

 
v. Orientimin e palëve drejt arritjes së zgjidhjeve të qëndrueshme ekonomike dhe teknike 

të bazuara në ligjet aplikative, kornizën e akteve normative rregullatore dhe 

vendimeve të ART-së,  

 

për këto arsye Bordi Drejtues i ART-së, bazuar në provat, rrethanat e provuara dhe 

arsyetimet e ndërlidhura nga pikat e mësipërme të këtij aktvendimi në përputhje me 

dispozitat e Ligjit të Telekomunikacionit dhe Udhëzimin Administrativ, Nr. 2004/3, Bordi 

Drejtues i Autoritetit Rregullator të Telekomunikacionit nxjerr këtë, 
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VV  EE  NN  DD  II  MM  

 

I. Urdhërohet, operatori, IPKO Telecommunications LLC që brenda afatit kohor prej 

180 ditëve nga data efektive e ketij vendimi, të ndërpresë shfrytëzimin e pa-

autorizuar të brezeve 3.4 – 3.6 dhe 3.6 – 3.8 GHz në gjitha pikat ku ka në përdorim 

kanale frekuncore të këtyre brezeve frekuencore në nivel vendi.  

 
a) Operatori, IPKO Telecommunications LLC, obligohet që brenda afatit kohor 

prej 90 ditëve nga data efektive e këtij vendimi (afat i ndërmjetëm) të paraqes 

raportin e detajizuar mbi statusin dhe dinamikën e realizimit të urdhërit për 

ndërprerje të shfrytëzimit të pa-autorizuar. 

 

II. Operatori, IPKO Telecommunications LLC, para-lajmërohet mbi inicimin e procesit 

administrativ për shqiptimin e sanksionit ekonomik (ndëshkimit me gjobë) në emër 

dhe për shkak të shkeljeve esenciale të dispozitave të Ligjit të aplikueshëm, 

aktualisht si të paraparë me dispozitat e nenit dhe pikat e referuara në pikën C) të 

Bazës Ligjore. 

 

III. Pjesë integrale e këtij vendimi është, Shtojca 1) – Raportet e integruara të matjeve që 

provojnë shfrytëzimin e pa-autorizuar të brezeve (kanaleve) frekuencore. 

 

IV. Vendimi hyn në fuqi ditën e nënshkrimit. 

 

BBAAZZAA  LLIIGGJJOORREE;;  

 

Vendimi, mbështetet në dispozitat e legjislacionin vijues, qoftë primar apo sekondar;  

 

A. Nenet, neni 4 paragrafi (2) dhe (4), neni 6 paragrafi (1), nenit 11 paragrafi (8) të Ligjit 

të Telekomunikacionit Nr. 2002/7, të ndryshuar me Ligjin Nr. 03/L-85,  

 

B. Nenet, 21 paragrafët 1 dhe 2), neni 22 paragrafi 1), neni 28 paragrafi (2) dhe neni 63 

paragrafi (2) pika c) të Ligjit të Telekomunikacionit Nr. 2002/7, i amendamentur me 

ligjin Nr. 03/L-085;  

 

C. Në konsideratë për/gjatë trajtimeve dhe administrimit të nxjerrjes së vendimit-eve 

vijuese do merret; neni 3 pikat b), c), d) dhe f), të Udhëzimit Administrativ Nr. 

2004/3, mbi Caktimin e Dënimeve për Kundërvajtjet nga Telekomunikacioni. 

 

KKëësshhiillllaa  JJuurriiddiikkee;;    

Kundër këtij vendimi nuk lejohet ankesa por mund të hapet konflikt administrativ në 

Gjykatën kompetente në afatin prej 30 ditësh. 

 

VVëërrtteettiimm;;    

Më këtë vendim konfirmohet se Bordi Drejtues i ART-së ka vendosur në pajtueshmëri me 

rregulloret dhe ligjet e aplikueshme në Kosovë, dhe në pajtueshmëri me rregullat e 

procedurës së Autoritetit Rregullator të Telekomunikacionit. 



Faqe 5 nga 5 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Adresa: Qyteza Pejton, rr.Pashko Vasa nr. 12, 10 000 Prishtinë, Republika e Kosovës 
Tel: + 381 38 212-345; Fax: + 381 38 212 399; 

E-mail: iinnffoo@@aarrtt--kkss..oorrgg; web-site: wwwwww..aarrtt--kkss..oorrgg 
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                      EEkkrreemm  HHooxxhhaa  

KKrryyeettaarr  ii  BBoorrddiitt  

Besnik Berisha  Anëtar i Bordit 

Naser Shala  Anëtar i Bordit 

Nijazi Ademaj  Anëtar i Bordit  

  

  

AAkkttvveennddiimmii  ii  ddëërrggoohheett;;  

 

- Operatorit IPKO Telecommunications LLC 

- Departamentit për Menaxhimin e Frekuencave, DMF 

- Sektorit të Radio Monitorimit, ART 

- Zyrës së Financave të ART-së   

- Arkivit të ART-së 


