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NNrr..  PPrroott..  000077//BB//1155  

 

VVEENNDDIIMM  NNrr..  559922  

MMbbii  

  ZZggjjiiddhhjjeenn  ee  mmoossmmaarrrrëëvveesshhjjeess  ppëërr  iinntteerrkkoonneekkssiioonn  nnddëërrmmjjeett  ooppeerraattoorrëëvvee    

‘‘KKuujjtteessaa..NNeett’’  SShh..PP..KK..    

ddhhee  

‘‘IIPPKKOO  TTeelleeccoommmmuunniiccaattiioonnss’’  LL..LL..CC  

Në mbështetje të Ligjit Nr. 04/L-109 për Komunikime Elektronike, nenet; neni 3;, neni 9 paragrafi 

3.7);, neni 10 paragrafi 8);, neni 36 paragarfi 1.4);, neni 37 paragarfi 2.1);, neni 79 paragrafi 2);, dhe 

neni 84 paragrafët 1), 14) dhe 15);,  (tutje referuar si; Ligji ose LKE)  dhe në  përputhje me dispozitat 

e nenit 20 të Rregullores së Brendshme të Autoritetit Rregullativ të Komunikimeve Elektronike 

dhe Postare (tutje referuar si; ARKEP ose Autoriteti), Bordi Drejtues i Autoritetit në përbërje prej;   

 

1) z. Ekrem Hoxha Kryetar 

2) z. Besnik Berisha Anëtar 

3) z. Lulzim Kurtaj Anëtar 

4) z. Naser Shala  Anëtar 

5) z. Nijazi Ademaj Anëtar 

 

në mbledhjen e LXV) me radhë të mbajtur me datë; 27 Janar 2015, mbështetur në procedurat e 

aplikueshme, shqyrtimin e administruar nga njësia funksionale përgjegjëse; Departamenti i 

Komunikimeve Elektronike (DKE) dhe Rekomandimit të Komisionit për Zgjidhje të 

Mosmarrveshjes, të datës; 05 Janar 2015 lidhur me çështjen e zgjidhjes së mosmarrëveshjes në mes 

operatorëve; IPKO Telecommunications LLC (tutje referuar si; IPKO) dhe Kujtesa.Net sh.p.k. (tutje 

referuar si; Kujtesa.Net), Bordi Drejtues i Autoritetit, mori këtë;   

VV  EE  NN  DD  II  MM  

 

I. Obligohet IPKO që të lidhë marrëveshjen e interkoneksionit me Kujtesa.Net në kushte të 

njëjta sikurse me operatorin PTK Sh.A.   

II. Marrëveshja duhet të arrihet brenda afatit kohorë prej tridhjetë (30) ditësh nga dita e 

hyrjes në fuqi të vendimit dhe të dorëzohet në ARKEP në afat prej pesë (5) ditësh nga data 

e lidhjes së saj.   
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III. Në rast të dështimit të zbatimit të vendimit nga IPKO, Autoriteti do procedoj me 

shqiptimin e masës së sanksionit ekonomik në përputhje me dispozitat e paragrafit 1) të 

nenit 101 të LKE-së. 

IV. Ky vendim është i formës së prerë dhe hyn në fuqi ditën e nënshkrimit. 

AA  RR  SS  YY  EE  TT  II  MM  

Procedura e zgjidhjes së mosmarrëveshjes ka filluar me parashtrimin e kërkesës nga ana e 

operatorit Kujtesa.Net Sh.P.K., të datës; 02 Shtator, 2014 (Ref. Nr.Prot. 749/2/14), përmes së cilës ka 

kërkuar nga ARKEP inicimin e procedurës sës së zgjidhjes së mos-marreveshjes, me kërkesat e 

paraqitura/specifikauara si në vijim; 

‘Operatori IPKO t’i zbatojë obligimet rregullatore për interkoneksion me Kujtesa.Net duke na i dërguar 

ofertën referente dhe një draft- kontratë, që përmban, por nuk kufizohet në; 

 

- Kushtet dhe termet e interkoneksionit, me theks të veçantë ne mundësinë e arritjes me teknologji 

SIP . 

- Ofertën për shërbimin e terminimit te thirrjeve të origjinuara nga rrjeti i telefonisë fikse të 

KujtesaNet ne rrjetin e IPKO fiks dhe IPKO Mobil...’ 

 

ARKEP  me/sipas Vendimit Nr. 558 (Ref. Nr. Prot. 038/B/14; dt. 01 dhjetor 2014), ka aprovuar 

kërkesën dhe autorizuar fillimin e procesit për zgjidhjen e mosmarrëveshjes si dhe ka autorizuar 

formimin e Komisionit Funksional për zgjidhjen e kësaj çështje. 

Komisioni Funksional ka shqyrtuar materialet shkresore të paraqitura si në vijim; 

(1) Më datë; 15/5/2014, Kujtesa ka pranuar Konfirmimin e Njoftimit nga ARKEP (Nr. Prot. 

158/2/14), ku ndër aktivitetet tjera janë të përfshira edhe ofrimi i shërbimeve fikse 

telefonike, lokale, nacional dhe nderkombetare; 

(2) Kujtesa.Net i është drejtuar me shkresë të dt. 29/05/2014, operatorit IPKO për mbajtjen e 

një takimi të mundshëm për të diskutuar çështjen e interkoneksionit, respektivisht fillimin 

e negociatave për arritjen e marrëveshjes së interkoneksionit; 

(3) Shkresa e operatorit Kujtesa.Net, datë; 29 Maj 20114 drejtuar operatorit IPKO, përmes së 

cilës kërkohet fillimi i negociatave për arritje të marrëveshjes së Interkoneksionit; 

(4) Shkresa, e-mail i Kujtesa.Net datë; 10 Qershor 2014 drejtuar IPKO-së (Ref. Email  Tue 10 Jun 

2014 08:43:31), përmes së cilës kërkohet nga IPKO takim për interkoneksion; 

(5) Shkresa, e-mail i Kujtesa.Net, datës; 11 Qershor 2014 drejtuar IPKO-së (Ref. Email 

Wednesday ,11 Jun 2014 02:48PM), përmes së cilës edhe njëherë kërkohet nga IPKO 

organizimin e një takimi për interkoneksion; 
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(6) Shkresa, e-mail i IPKO, datë; 11 Qershor 2014 drejtuar Kujtesa.Net (Ref. Email  Wednesday 

e,11 Jun 2014 16:39:04), përmes së cilës IPKO propozon takim më datë; 13 Qershor 2014, 

ora 3:30 ne zyrat e IPKO-s në Ulpianë; 

(7) Shkresa, e-mail i Kujtesa.Net, datë; 16 Qershor 2014 drejtuar IPKO-së (Ref. Email ,16 Jun 

2014 11:44:05), përmes së cilës kërkon nga IPKO (pas takimit të zhvilluar); 

a. të njoftohen lidhur me mundësinë e interkoneksionit me SIP;   

b. klasifikimin në lidhje me trafikun drejt IPKO-s mobil; 

c. dërgimin e draft-kontratës dhe ofertën referente sa me aktuale etj.  

(8) Shkresa, e-mail i  Kujtesa.Net, datë; 15 Korrik 2014 drejtuar IPKO-së (Ref. Email ,15 Jul 2014 

12:50:22), përmes së cilës rikujtohet IPKO dhe kërkon të interesohet për rrjedhën e procesit 

dhe perspektiven e realizimit; 

(9) Shkresa, e-mail i Kujtesa.Net, datë; 21 Korrik 2014 drejtuar IPKO-së (Ref. Email ,21 Jul 2014 

6:03:22) si përsëritje e kërkesave dhe e-mailave të mëhershëm; 

(10) Shkresa, e-mail i Kujtesa.Net, datë; 15 Gusht 2014 drejtuar IPKO-së (Ref. Email ,08/15/ 2014 

04:00 PM), me të cilën komunikimi vazhdon me z. Arian Halimi (zyrtar i IPKO) dhe ia 

përcjell të gjitha korrespodencat e zhvilluara më herët; 

(11) Përgjigjja, e-mail i operatorit IPKO, datë; 08 Shtator 2014 (Ref. Email ,Monday September 08, 

2014  drejtuar Kujtesa); 

(12) Përgjigjja, e-mail i operatorit IPKO, datë; 08 Tetor 2014 (Ref. Email, Wendsday  October  08, 

2014 05:17 PM)  drejtuar Kujtesa Net për konfirmimin e takimit, (mungon emaili i kerkeses per 

takim); 

(13) Shkresa, e-mail i Kujtesa.Net, datë; 22/10/2014 drejtuar IPKO-së (Ref. Email , 10/22/2014 

10:50 AM) me shtojcat/attachments; Formulari për inicim.docx (87 kB), Aplikacioni 

Ipko.docx (21 kB) PortaOne Kutjesa .pdf (102 kB) 

o Certfikata në Gjykatëe 23 09 2014.PDF (784 kB) Kujtesa Business Doc.pdf (17852 kB); 

o Konfirmim i Njoftimi per Kujtesa.Net Shpk(1).pdf (528 kB); 

(14) Përgjigjja, shkresa e operatorit IPKO, datë; 07 Nëntor 2014 (Ref. IPKO.Nr.Prot.3334)  

drejtuar Kujtesa.Net  lidhur me kërkesën për interkoneksion ku shprehimisht thuhet se 

janë te gatshëm t’iu ofrojnë interkoneksion për telefoni fikse dhe ia bashkëngjisni një 

marrëveshje mbi mbrojtjen e konfidencialitetit; 

(15) Departamenti funksional, në ushtrim të detyrave zyrtare dhe zbatim të dispozitave të 

aplikueshme të LKE-së dhe legjislacionit sekondar sipas rekomandimit të Komisionit 

Funksional, në mënyrë që të krijohet mundësia që të gjithë përdoruesit e shërbimeve të 

telefonisë fikse/mobile të realizojnë/pranojnë thirrje nga Kujtesa.Net dhe IPKO dhe 

anasjelltas, atëherë deri në marrjen e vendimit përfundimtar nga ana e Autoritetit, 
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nëpërmjet një MEMO Zyrtare (Nr. Prot. 1048/2/14), ka udhëzuar Kujtesa.net të bëjë 

tranzitimin e thirrjeve kombëtare përmes PTK Sh.A. drejtë operatorit IPKO, ndërsa IPKO 

është udhëzuar që thirrjet kombëtare të origjinuara në rrjetin e Kujtesa.Net të tranzituara 

nga PTK t’i terminojë në rrjetin e saj fiks dhe mobil dhe anasjelltas, sipas tarifave të 

përcaktuar me vendimin Nr. 271 (Ref. Nr. Prot. 086/A/12);  

(16) IPKO ka parashtruar ankesë pranë ARKEP (Nr. Prot. 1052/2/14) kundër MEMO’s Zyrtare 

të lartcekur, me arsyetimin se ARKEP mund të obligojë operatorët me anë të Vendimit e jo 

me/përmes MEMO Zyrtare, si dhe ka kundërshtuar terminimin e thirrjeve në rrjetin 

mobil. Andaj, obligimi për tranzitimin e thirrjeve nëpërmjet rrjetit të PTK-së nuk ka 

mundur te implementohet për shkak te mjetit juridik që ka përdorur IPKO; 

(17) Më datë; 19 Dhjetor 2014, Anëtarët e Komisionit Funksional për zgjidhjen e 

mosmarrëveshjes, kanë  mbajtur takim me përfaqësuesit e operatorëve, Kujtesa.Net dhe 

IPKO me qëllim të dhënies se mundësisë operatorëve për t’u deklaruar lidhur me çështjen 

e interkoneksionit dhe nëse e mundur të pajtohen. Gjatë takimit ka qenë i shprehur 

insistimi i IPKO’së se duhet të arrihen dy marrëveshje të ndara një për telefoni fikse dhe 

një për telefoni mobile ngase këto sipas IPKO janë dy çështje të ndara, kurse Kujtesa në 

anën tjetër ka deklaruar se do të ishte e pakuptimtë që konsumatorëve të saj t’iu 

mundësohet fillimisht vetëm terminimi i thirrjeve fikse e jo edhe ato mobile, si dhe sipas 

Kujtesës IPKO nuk e trajton Kujtesën si partner të barabartë por si klient të thjeshtë; 

(18) Andaj, nga takimi që është mbajtur, Anëtarët e Komisionit kanë nxjerr konstatimet e qarta 

se palët nuk kanë mundur të përafrojnë qëndrimet e tyre, kështu që Komisioni ka 

vazhduar me trajtimin e çështjes dhe ka përgatitur rekomandimin për Bordin e ARKEP 

për tranzitimin e thirrjeve, që do të rezultonte me nxjerrjen e vendimit përfundimtar nga 

Bordi i Autoritetit;  

(19) Vlen të theksohet (njihet fakti) se palët kanë vazhduar komunikimet mes vete edhe pas 

mbajtjes së takimit në zyret e ARKEP dhe për këtë gjë kanë informuar Autoritetin, mirëpo, 

as ky komunikimin nuk ka sjell ndonjë rezultat për arritjen e marrëveshjes.   

Duke pas parasysh gjithë atë që u tha më lartë dhe dispozitat e akteve ligjore të shpalosura si në 

vazhdim; 

- Në nenin 10 paragrafi 8)  i Ligjit për Komunikime Elektronike nr. 04/L-109 ( tutje referuar 

si: Ligji) përcaktohet se Autoriteti:; ‘zgjidhë mosmarrëveshjet, duke përfshirë ato që lidhen me 

çështjet e përdorimit të përbashkët të faciliteteve dhe pasurive në mes të ndërmarrësve’. 

- Në nenin 84 paragrafi 1) të Ligjit përcaktohet se; ‘Autoriteti, bazuar në kornizën e procedurës 

paraprake jashtëgjyqësore dhe të detyrueshme, zgjidh mosmarrëveshjet që kanë të bëjnë me 

subjektin e këtij ligji që shfaqen në mes të ndërmarrësve që ofrojnë rrjeta dhe/ose shërbime të 

komunikimeve elektronike,duke përfshirë edhe ato të cilat lidhen me çështjet e përdorimit të 

përbashkët të faciliteteve dhe aseteve’. 

 

- Në nenin 37- Qasja paragrafi 2.1) të Ligjit përcakton se; ‘Autoriteti do të inkurajojë dhe aty ku 

është e përshtatshme të garantojë, në përputhje me procedurën e vendosur nga ky ligj, qasje 
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adekuate dhe pajtueshmëri të shërbimeve për të përkrahur efikasitetin, konkurrencën afatgjate, 

inovacionet dhe investimet efektive, si dhe arritjen e përfitimeve maksimale të mundshme për 

shfrytëzuesit fundorë. Me një qëllim të tillë të qartë Autoriteti ka të drejtë që t’i imponojë, në 

përputhje me procedurën e vendosur nga ky ligj, detyrimet për ndërmarrësit me fuqi të ndjeshme 

tregu, si dhe për ndërmarrësit tjerë veçanërisht; 

2.1 detyrimet, deri në masën që është e nevojshme për të garantuar lidhje të vazhdueshme 

prej një pike në pikën tjetër fundore, për ndërmarrësit që kontrollojnë qasjen në 

shfrytëzuesit fundorë, duke përfshirë detyrimet për të ndërlidhur rrjetat e tyre aty ku kjo 

nuk është bërë ende’; 

- Në nenin 9- objektivat paragrafi 3.7 të Ligjit përcaktohet se; ‘Autoriteti siguron dhe nxit 

konkurrencën efektive në ofrimin e shërbimeve dhe rrjeteve të komunikimeve elektronike, facilitetet 

shoqëruese dhe shërbimet e tjera duke; 

3.7. siguruar mosdiskriminimin dhe barazinë në trajtimin e ofruesve të rrjeteve dhe 

shërbimeve të komunikimeve elektronike’; 

- Në nenin 3 - Parimet për rregullimin e aktiviteteve të komunikimeve elektronike   të 

Ligjit përcaktohet se; ‘Rregullimi i aktiviteteve të komunikimeve elektronike duhet të bazohet në 

parimet e menaxhimit dhe përdorimit efektiv të burimeve të kufizuara, neutralitetit teknologjik, 

ekuivalencës funksionale, proporcionalitetit, rregullimit minimal të domosdoshëm, sigurisë ligjore 

në një treg dinamik, zhvillimit ekonomik, duke siguruar konkurrencë efektive, mbrojtje të të 

drejtave të konsumatorit, objektivitet të kritereve, kushteve dhe procedurave rregullatore, 

transparencë dhe mos-diskriminim’. 

 

- Në nenin 36 paragrafi 1.4) – Detyrimet për ofrimin e qasjes dhe interkoneksionit i Ligjit     

përcaktohet se duhet të; ‘...negocimin me dëshirën e mirë dhe me mirëbesim me ndërmarrësit, që 

kërkojnë qasje’;  

 

- Vendimi Nr. 185 (Ref. Nr. Prot. 023/B/12) për përcaktimin e ndërmarrjes IPKO si; ‘Ofrues 

me fuqi të ndjeshme në tregun e terminimit të thirrjeve në rrjetin publik telefonik në 

lokacion fiks’ e obligon (detyruar) të zbatoj obligimet rregullatore të paraqitura si në vijim; 

 

Obligimi i Qasjes – në përmushje të këtij detyrimi rregullatorë,  IPKO Telecommunications LLC 

duhet të ofroj interkoneksion dhe terminim të thirrjeve në rrjetin fiks sipas kushteve dhe 

procedurave të parapara me  Rregulloren e Qasjes dhe Rregulloren për Interkoneksion.  

Përderisa ofron terminim të thirrjeve fikse, IPKO Telecommunications LLC duhet të; 

1.1. jap qasje ndërmarrjeve në elemente të veçanta të rrjetit dhe/ose objekteve, duke 

përfshirë mundësinë ku teknikisht është e mundur për t’u ndërlidhur në komutim të 

bazuar në paketë (ang. packet switched basis); 

1.2. negocioj në mirëbesim me ndërmarrjet që kërkojnë terminim të thirrjeve Fikse;etj 
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‘Obligimi për mos-diskriminim obligon, IPKO Telecommunications LLC që mos t’i diskriminoj 

përfituesit e terminimit të thirrjeve fikse ndaj përfituesve tjerë dhe, në veçanti, të aplikoj kushte 

ekuivalente në rrethana ekuivalente për ndërmarrjet tjera që ofrojnë shërbime ekuivalente, dhe tu 

ofroj shërbime dhe informata të tjerëve nën kushte të njëjta dhe të të njëjtës cilësi që ajo ofron për 

shërbimet e saj ose ato të njësive apo filialeve të saja; 

‘Obligimi i Transparencës, në permushje të këtij detyrimi rregullator, IPKO 

Telecommunications LLC sa i përket produkteve të terminimit me shumicë duhet; 

 

3.1. brenda 3 muajve nga data e miratimit të këtij vendimi, të publikoj ofertën referente sipas 

Rregullores për   Qasje dhe Rregullores për Interkoneksion; 

3.2. t’i siguroj ndërmarrjeve që kërkojnë interkoneksion të gjitha informacionet e 

 nevojshme për t’u ndërlidhur’ 

 

Me sa u tha më lartë si dhe marrë parasyshë faktet se operatori IPKO operon në treg që nga viti 

2007 dhe nga ajo kohë; 

 

i. IPKO ka dhe vazhdon të mirëmbajë një marrëveshje të interkoneksionit me operatorin 

PTK Sh.A për terminimin e thirrjeve drejt të dy rrjeteve fikse dhe mobile të PTK Sh.A dhe 

anasjelltas; 

ii. Pikat e interkoneksionit në mes të PTK Sh.A dhe IPKO janë në topologjinë unazë në dy 

pikat më të afërta në mes të IPKO-së dhe PTK- së; 

iii. Kolokimi i pajisjeve është realizuar me marrëveshje mes palëve dhe pa pagesë;  

iv. Parashikimi i trafikut bëhet në bazë të planeve strategjike të kompanive; 

v. IPKO dhe PTK Sh.A nuk aplikojnë shkëmbimin e garancioneve bankare; 

 
Në anën tjetër, IPKO ka kërkuar nga Kujtesa.Net që të; 

 
a) Instalojë, dy linja të interkeneksionit, një për telefonin fikse dhe tjetrën për mobil;  

b) Nënshkruajë dy marrëveshje të interkoneksionit një për telefonin fikse dhe tjetrën për mobil;   

c) Dorëzojë dy garancione bankare për telefonin fikse në vlerë prej 49,000.00 EUR dhe për telefonin 

mobile në vlerëprej 260,000.00 EUR.  

 

Marr parasysh faktin se IPKO ka një pikë të prezencës për ndërlidhje (Mdia gateway), përmes se 

cilës rutohet trafiku në dhe nga IPKO (fiks dhe mobil) për rrjetet tjera, detyrimi për marrjen e dy 

linjave të interkoneksionit është dhe rezulton i pa-arsyeshëm për shkak se shkakton shpenzime 

shtesë për operatorin Kujtesa.Net.  

Gjithashtu, edhe kërkesa për dorëzimin e garancionit bankarë në shumë prej 49,000.00 EUR për 

telefoni fikse dhe 260,000.00 € për telefoni mobile është e lartë dhe e pa-arsyeshme. Bazuar në 
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praktikat e mira rajonale dhe evropiane, kalkulimi i vlerës së garancionit bankarë ndërlidhet 

ekskluzivisht me parashikimin e trafikut, i cili mendohet të terminohet dhe atë për një periudhë 

prej 3 deri në 6 muaj.  

Kujtesa.Net, konform kërkesës së IPKO-së  ka dorëzuar parashikimin e trafikut për periudhën 6 

mujore, dhe nëse kalkulojmë minutat e parashikuara me tarifat aktuale të terminimit del se vlera 

maksimale e trafikut që parashikohet të terminohet është 2,364€.(shih Tabelën 1). Andaj, edhe 

vlera e garancionit të kërkuar nga IPKO duhet të jetë e përafërt me këtë shumë.  

 Tabela 1. Parashikimi i trafikut për terminimin ne rrjetin e  IPKO nga KujtesaNet 

 
Rrjetet/ 
Muajt 
 

Minutat   Total 
Minutat 

Tar.e 
Term 

Shuma 
ne Euro 11/2014 12/2014 01/2015 02/2015 03/2015 04/2015 

 Ipko Fiks   4000 4200 4800 5760 6912 8294 33966 0.0066 224.1756 

 Ipko Mob  8000 8400 9600 11520 13824 16589 67933 0.023 1,562.459 

 0800 -Mob  2000 2100 2400 2880 3456 4147 16983 0.03 509.49 

 0800-Fiks  400 420 480 576 691 829 3396 0.02 67.92 

 Gjithsej Euro  2,364 

 

Sipas detyrimeve rregullatore për qasje, mos-diskriminim dhe transparencë, IPKO është e 

obliguar që në respektim të këtyre detyrimeve pa vonesa të ofrojë qasje dhe interkoneksion, 

përkatësish të mos diskriminojë operatorin Kujtesa dhe t’i mundësojë kushte të njëjta/ekuivalente 

për ofrimin e qasjes dhe interkoneksionin sikur se që aplikon në rastin me operatorin, PTK Sh.A.  

Andaj, mbi bazën e arsyetimeve të mësipërme dhe materialeve shkresore të dosjes së lëndës është 

vendosur sikurse në dispozitivin e këtij aktvendimi.  

 

Këshilla Juridike; 

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

Kompetente, brenda tridhjetë (30) ditëve nga data e pranimit të Vendimit. 

 

PPrriisshhttiinnëë,,  1122//  0022//  22001155                      

 

        AAuuttoorriitteettii  RRrreegguullllaattiivv  ii  KKoommuunniikkiimmeevvee  EElleekkttrroonniikkee  ddhhee  PPoossttaarree  

  

                        EEkkrreemm  HHooxxhhaa  

KKrryyeettaarr  ii  BBoorrddiitt  

  

AAkkttvveennddiimmii  ii  ddëërrggoohheett;;  

 
- Operatorit, IPKO Telecommunications LLC;  

- Operatorit, Kujtesa.Net Sh.P.K. 

- Departamentit të Komunikimeve Elektronike, ARKEP 

- Departamentit Ligjor, ARKEP 
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- Arkivit 
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