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Republika e Kosovës 
Republika Kosova-Republic of Kosovo 

  
AAuuttoorriitteettii  RRrreegguullllaattoorr  ii  TTeelleekkoommuunniikkaacciioonniitt  
TTeelleeccoommmmuunniiccaattiioonnss  RReegguullaattoorryy  AAuutthhoorriittyy  
RReegguullaattiivvnnii  AAuuttoorriitteett  TTeelleekkoommuunniikkaacciijjee  

  
 
NNrr..  PPrroott..  005577//BB//1122                    

  

VVEENNDDIIMM  NNrr..  225522  
 

Për 
Shqyrtimin e Ankesës së operatorit, ofrues të shërbimeve telekomunikuese,  
NTSH Artmotion ndaj vendimit Nr. 240 (Ref. Nr. 067/A/12, dt. 02/08/2012)’ 

 
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 referuar si Ligji); 

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

Telekomunikacionit, Nr. 161/06, Bordi i ART-së i përbërë nga, 

 

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 XXXVIII me radhë të mbajtur më datë; 22 Gusht 2012, sipas procedurave të 

përcaktuara me Rregulloren e Brendshme të ART-së, filloi shqyrtimin preliminar të ankesës së  

operatorit N.P.SH Artmotion të paraqitur ndaj vendimit # 240 (Nr. Prot. 067/A/12) të nxjerr 

nga komisioni për zgjidhjen e konfliktit midis operatorëve; N.P.SH. Artmotion vs. PTK 

sh.a/TiK, lidhur me shfrytëzimin e fijeve optike të pa-ndriçuara (‘dark fibre’) të operatorit 

PTK sh.a/TiK. Me datë; 14 Shtator 2012 në sesionin e rregullt konsultativ të anëtarëve të 

Bordit Drejtues (BoD), sipas procedurave të brendshme të ART-së, administroi shqyrtimin 

përfundimtar të;  

 

- Ankesës së parashtruar nga ofruesi i shërbimeve telekomunikuese, N.P.SH. Artmotion 

(Ref. Shkresa ART Nr. Prot. 1378/2/12, dt. 16/08/2012 dhe shkresa ART Nr. Prot. 1378/2/12, 

DT. 17/08/2012), shkresa gjegjësisht ankesa këto që pjesërisht kanë atakuar dispozitivin 

e aktvendimit administrativ Nr. 240 të nxjerr nga Komisioni për Zgjidhjen e Konfliktit;  

 

- Dokumentit të PTK Sh.A njësia TiK mbi çmimet dhe kushtet për dhënien më 

shfrytëzim të linjave të pa-ndriçuara të fijeve optike (dark fibre optimal line) (Ref. 

Çmimorja PTK Sh.A Nr. Prot. 03-4380/12, dt. 28/08/12 e protokolluar pranë ART-së me Nr. 

Prot. 1395/2/12, dt. 29/08/12); 
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- Kopjet e marrëveshjes së përgjithshme për ofrimin e shërbimeve postare dhe 

telekomunikuese me MAP dhe Marrëveshjes për bashkëpunim reciprok në mes PTK 

sh.a. dhe Ministrisë së Punëve të Brendshme (Ref. PTK Nr.Prot.01-2120/10, dt.16/04/10); 

- Tërë dosjen e lëndës të proceduar dhe vendosur meritorisht nga Komisioni për 

Zgjidhjen e Konfliktit sipas aktvendimit administrativ, Nr. 240 (Ref. Nr. 067/A/12, dt. 

02/08/2012); si dhe 

  

- Dokumentet tjera shkresore të lëndës (pretendimet dhe provat) 

 

Nga shqyrtimi i dosjes së lëndës dhe diskutimet Bordi Drejtues; 

  

VV  ËË  RR  EE  NN  ssee;;    

 

1) Aktvendimi administrativ i nxjerr me unanimitet nga gjithë tre anëtarët e Komisionit  

funksional në tërësinë e tij, si në dispozitivin, pjesën e shpalosjes së arsyeshmërisë së 

aktvendimit përfshi këtu raportin përfundimtar të komisionit është meritor dhe në 

harmoni të plotë me dispozitat e aplikueshme të Ligjit, qëllimet dhe parimet e Ligjit për të 

promovuar konkurrencën, ngritje të infrastrukturës efikase në sektorin e 

telekomunikimeve si dhe garantimit të shërbimeve të duhura e të përshtatshme në gjithë 

territorin e Republikës së Kosovës. 

2) Aktvendimi nëse i kuptuar drejt dhe pa ekuivoke ka për qëllim orientimin e palëve 

subjekte të mos-marrëveshjes drejt jetësimit të objektivave të parashtruara me kërkesën 

për ndërmjetësim, gjithnjë duke u përmbajtur dhe kufizuar në shtrirjen e mandatit 

(fushëveprimtarisë) së kornizës rregullatore të aplikueshme në vendin tonë e cila në masë 

të madhe siç edhe e ditur për palët subjekte të kësaj lënde, është e harmonizuar dhe 

përafruar me kornizën rregullatore të BE-së për komunikimet elektronike.  

3) Ushtruesi i ankesës, në referim të formulimeve të paraqitura me pikat; III, IV dhe V (faqe 

1, shkresa ART Nr. Prot. 1378/2/12) dhe komenteve përcjellëse të paraqitura në faqet 2 dhe 

3 të këtij dokumenti, me qëllim apo edhe 'ndofta nga mos njohuria' e eviton kuptimin e 

drejtë të të drejtave dhe detyrimeve që lindin për operatorët e licencuar, nga ligji, korniza 

e akteve rregullatore (rregulloreve dhe vendimeve të nxjerra nga BoD i ART-së) e si të 

tilla të referuara e interpretuara me kompetencë profesionale përmes aktvendimit Nr. 240.      

i. Pretendimi mbi diskriminimin nga vënien në pozita të pa-barabarta nga ana e 
operatorit të rrjetit nga arritja gjegjësisht ekzistimi i marrëveshjeve referuese me palë 

tjera1, është i pa-qëndrueshëm pasi që BoD  i konfirmon parashtruesit të ankesës se 

tregu i fijeve optike të pa-ndriçuara (dark fibre) nuk i nënshtrohet rregullimit ex-ante, 

por rregullimit simetrik ku bazuar në marrëveshjet komerciale mes pronarit të 

infrastrukturës (TiK) dhe operatorit shfrytëzues (Artmotion) rregullohen kushtet 

                                                
1 Kontrata për Qiradhënie të Fijeve Optike (PTK Sh.A Nr. Prot. 01/-3233/09, DT. 17/06/2009) ka qenë subjekt i 
trajtimit mbi baza tjera të kualifikuara për zgjidhje të konfliktit pranë/nga ART (Shih Ref. Vendimi i Komisionit ART Nr. 
Prot. 497/2/11, dt. 08/08/2011) si dhe termet e kësaj kontrate kanë pushuar së qeni valide nga momenti i fillimit të 
trajtimit të ankesës suaj.  

 
Marrëveshja e Përgjithshme për ofrimin e shërbimeve postare dhe telekomunikuese mes PTK Sh.A njësia TiK dhe 
MAP si dhe Memorandumi i Mirëkuptimit mes PTK Sh.A dhe MPB nuk rezultojnë të bien ndesh me dispozitat e 
nenit 56 dhe paragrafëve të po këtij neni.    
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teknike dhe çmimet për shfrytëzimin e infrastrukturës pasive siç kualifikohet tregu i 

fijeve optike të pa-ndriçuara.    

ii. Pretendimi për mos ushtrimin e kompetencës rregullatore përmes mos përcaktimit të 
afateve detyruese për implementim dhe përcaktimin e çmimeve gjegjësisht referimin e 

kualifikuar si të pa-pranueshëm nga ana e parashtruesit të ankesës në Rregulloren për 

të drejtën e shtegut dhe shfrytëzimit të përbashkët të infrastrukturës (Reg. Nr. 14, ART 

Nr. Prot. 030/B/12)    

4) Dokumenti mbi kushtet dhe çmimet i publikuar nga operatori i rrjetit, PTK Sh.A njësia 

TiK (Ref. ART Nr. Prot. 1395/2/12, dt. 29/08/2012) përkundër se korniza aktuale 

rregullatore e vendit tonë por edhe ajo e shteteve të BE-së nuk i obligon operatorët e 

rrjeteve të nxjerrin dhe/apo publikojnë një çmimore të tillë pasi që çmimet janë të 

negociueshme, mes tjerash rezulton të jetë nxjerr edhe si rezultat i dal nga shqyrtimet e 

realizuara nga ART në dy rastet subjekte të kontesteve (IPKO vs PTK Sh.A/TiK vitit 2011 

dhe Artmotion vs PTK Sh.A/TiK viti 2012) e gjitha në funksion të ngritjes së nivelit të 

transparencës dhe ofrimit të kushteve të barabarta për gjitha palët e interesuara.  

AA  TT  ËË  HH  EE  RR  ËË::  
 

Me qëllim të;   

− Përmbylljes së procedimit administrativ të filluar me aktvendimin individual Nr. 240 

të nxjerr nga Komisioni për Zgjidhjen e Konfliktit mbi mos marrëveshjen për 

shfrytëzimin e fijeve optike të pa-ndriçuara të operatorit PTK Sh.A me datë; 2 Gusht, 

2012;   

− Ndjekjes së principeve të mbrojtjes së interesit të shfrytëzuesve, promovimit të risive 

dhe zhvillimit të sektorit të telekomunikacionit, dhe mbrojtjen e konkurrencës fer dhe 

efektive; 

− 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 

− 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 nenet; neni 23 paragrafi 4) dhe neni 24 

paragrafi 24.1 pika a) të Rregullores Nr. 183/07 për Procedurën e Zgjidhjes së Konflikteve, dt. 

11/06/2007 si dhe nenin 20 të Rregullores së Brendshme të ART-së Nr. 161/06 nxjerr këtë, 

 

 

V E N D I M 
 

I. Lë (mbaj) në fuqi vendimin Nr. 240 dhe shpall ankesën të pa-bazuar.  

II. Të njoftohen palët e interesuara, N.P.SH. Artmotion dhe PTK Sh.A njësia TiK për 

mbylljen e procedimit administrativ. 

III. Ky vendim hyn në fuqi ditën e nënshkrimit. 
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BBAAZZAA  LLIIGGJJOORREE;;  
 

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

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

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

2) Nenit 24 paragrafi 4) dhe nenit 24 paragrafi 1) pika a) të Rregullores Nr. 183/07 për 
Procedurën e Zgjidhjeve të Konfliktit,  

3) Nenit 20 të Rregullores së Brendshme të Autoritetit Rregullator të Telekomunikacionit 

  
 

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. 

  
  
PPrriisshhttiinnëë,,  1177//  0099//  22001122              AAuuttoorriitteettii  RRrreegguullllaattoorr  ii  TTeelleekkoommuunniikkaacciioonniitt
                
                      EEkkrreemm  HHooxxhhaa  

KKrryyeettaarr  ii  BBoorrddiitt  
 
Besnik Berisha  Anëtar i Bordit 

Lulzim Kurtaj   Anëtar i Bordit 

Naser Shala  Anëtar i Bordit 

Nijazi Ademaj  Anëtar i Bordit  

  

  

AAkkttvveennddiimmii  ii  ddëërrggoohheett;;  

  

- N.P.SH. Artmotion 

- PTK Sh.A /TiK 

- Departamentit të Telekomunikacionit, ART  

- Arkivit të ART  


