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VVEENNDDIIMM  NNrr..  777777  

  PPëërr    

MMiirraattiimmiinn  ee    

‘‘RRrreegguulllloorree  ppëërr  KKoonnttrraattaatt,,  TTrraannssppaarreennccëënn  ddhhee  PPuubblliikkiimmiinn  ee  IInnffoorrmmaattaavvee  ddhhee  mmaassaatt  ttjjeerraa  

mmbbrroojjttëëssee  ppëërr  ppëërrddoorruueessiitt  ffuunnddoorrëë  ppëërr  ooffrriimmiinn  ee  rrrrjjeetteevvee  ddhhee  sshhëërrbbiimmeevvee  ppuubblliikkee  ttëë  

kkoommuunniikkiimmeevvee  eelleekkttrroonniikkee’’  

Në mbështetje të nenit 3, paragrafi 1), nenit 10, paragrafit 4), nenit 64, nenit 65, nenit 66, nenit 67, 

nenit 69, nenit 70, nenit 71, nenit 72, nenit 73, nenit 74, nenit 79, paragrafët 1) dhe 2), nenit 85, 

paragrafi 7), neni 91 dhe neni 92 të Ligjit Nr. 04/L-109 për Komunikime Elektronike (tutje 

referuar si - Ligji ose LKE) dhe nenit 20 të Rregullores së Brendshme (Ref. Nr. Prot. 161/06) të 

Autoritetit Rregullativ të Komunikimeve Elektronike dhe Postare (tutje referuar si – Autoriteti ose 

ARKEP), Bordi i Autoritetit i përbërë nga, 

 
1) z. Kreshnik Gashi,  Kryetar 

2) z. Nijazi Ademaj,  Anëtar 

3) z. Hazir Hajdari,  Anëtar 

4) z. Bahri Anadolli,        Anëtar 

 
në mbledhjen e 4) me radhë të mbajtur me datën 4 Mars 2016, pas shqyrtimit të materialit të 

përgatitur nga Departamenti i Komunikimeve Elektronike (DKE), nxjerr këtë: 

VV  EE  NN  DD  II  MM  

 
I. Miratohet “Rregullore për kontratat, transparencën dhe publikimin e informatave dhe 

masat tjera mbrojtëse për përdoruesit fundorë për ofrimin e rrjeteve dhe shërbimeve 

publike të komunikimeve elektronike”. 

II. Ky vendim është përfundimtar dhe hyn në fuqi ditën e nënshkrimit. 

AA  RR  SS  YY  EE  TT  II  MM  

Neni 3, paragrafi 1) i Ligjit e obligon Autoritetin që të bëjë rregullimin e aktiviteteve të 

komunikimeve elektronike duke sigurar mbrojtjen e të drejtave të konsumatorit. 
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Ligji, respektivisht neni 3 përcakton se: “Rregullimi i aktiviteteve të komunikimeve elektronike duhet të 

bazohet në parimet...mbrojtje të të drejtave të konusmatorit...” 

Në Kreun X të Ligjit janë përcaktuar të drejtat dhe interesat e shfrytëzuesve fundorë, përfshirë 

dhe transparenën dhe publikimin e informacionit. 

Në nenin 85, paragrafi 7) përcaktohen kriteret minimale që duhet t’i përmbajë kontrata e lidhur 

në mes të konsumatorit/përdoruesit fundor dhe ofruesit të rrjetit dhe/ose shërbimeve të 

komunikimeve elektronike.   

Qëllimi i kësaj Rregulloreje është që të përcaktohen termat dhe kushtet, të cilat duhet t’i 

përmbajë kontrata për ofrimin e rrjeteve dhe/ose shërbimeve të komunikimeve elektronike të 

disponueshme për publikun. Rregullorja gjithashtu përcakton masat për të rritur transparencën 

dhe publikimin e informacionit në dobi të konsumatorëve dhe përdoruesve tjerë fundor. 

Andaj, është vendosur sikurse në dispozitiv të këtij vendimi. 

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,,  1100//0033//  22001166                                

AAuuttoorriitteettii  RRrreegguullllaattiivv  ii  KKoommuunniikkiimmeevvee  EElleekkttrroonniikkee  ddhhee  PPoossttaarree  

  

KKrreesshhnniikk  GGaasshhii  

KKrryyeettaarr  ii  BBoorrddiitt  

 
AAkkttvveennddiimmii  ii  ddëërrggoohheett;;  

 
- Operatorëve (ndërmarrësve) të rrjetit dhe shërbimeve të komunikimeve elektronike; 

- Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik/Departamenti i Postë Telekomunikacionit; 

- Ministria e Tregtisë dhe Industrisë/Departamaneti për Mbrojtjen e Konsumatorit; 

- Agjencisë Shetërore për Mbrojtjen e të Dhënave Personale; 

- OJQ ‘Konsumatori’ 

- OJQ ‘Lens’ 

- Arkivës së Autoritetit 


