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AAuuttoorriitteettii  RRrreegguullllaattiivv  ii  KKoommuunniikkiimmeevvee  EElleekkttrroonniikkee  ddhhee  PPoossttaarree  

RReegguullaattoorryy  AAuutthhoorriittyy  ooff  EElleeccttrroonniicc  aanndd  PPoossttaall  CCoommmmuunniiccaattiioonnss    

RReegguullaattoorrnnii  AAuuttoorriitteett  zzaa  EElleekkttrroonnsskkee  ii  PPooššttaannsskkee  KKoommuunniikkaacciijjee  

  
 

NNrr..  PPrroott..  001177//BB//1133                
 

VVEENNDDIIMM  NNrr..  336600  
 

 
Në mbështetje të neneve; neni 10 paragrafët (12), (13) dhe (23), neni 79 paragrafi (2) të Ligjit 

Nr. 04/L-109 për Komunikime Elektronike, (tutje referuar si  Ligji); në përputhje me Reg. Nr. 

17, Rregullore për Pagesat për Shfrytëzimin e Radio Frekuencave (Ref. Nr. Prot. 082/B/12) dhe 

në përputhje me dispozitat e Rregullores së brendshme të Autoritetit Rregullativ të 

Komunikimeve Elektronike dhe Postare (ARKEP), (tutje referuar si Autoriteti); Bordi Drejtues 

(tutje referuar si BoD) i Autoritetit në përbërje nga; 

 

1) z. Ekrem Hoxha Kryetar, 

2) z. Besnik Berisha        Anëtar, 

3) z. Lulzim Kurtaj Anëtar, dhe 

4) z. Nijazi Ademaj Anëtar 

 

në mbledhjen XLIX me radhë të mbajtur më datë; 20/05/2013, sipas procedurave të 

përcaktuara administroi shqyrtimin përmbylllës të dokumentacionit të lëndës të sistemuar 

nga departamentet funksionale, Departamenti për Menaxhimin e Frekuencave (DMF) dhe 

Departamenti për Radio Monitorim dhe Inspektim (DRMI) dhe konkluzionit të BoD të nxjerr 

mbledhjen XLIX (Ref. Pika 10 – Nr. Prot. 013/B/13) në referim të përdorimit-eve të pa-

autorizuar të resurseve të fundme, radio-frekuencave nga ana e operatorit, KujtesaNET 

Sh.p.k., (tutje referuar si Operatori) dhe; 

 

Nga shqyrtimi përmbyllës i dosjes së lëndës Autoriteti;  

  

VV  ËË  RR  EE  NN  ssee;;  

 

1) Konstatimit të përdorimit të dy kanaleve frekuencore në brezin 10 GHz për ofrimin e 

shërbimeve të internetit për nevojat komerciale të KFOR –it, në kundërshtim më 

kërkesat dhe procedurat ligjore të përcaktuara nga Autoriteti përkundër njohjes së 

detyrimit për detyrimin e notifikimit respektivisht sigurimit paraprak të autorizimit 

dhe notifikim të Autoritetit;  

 

2) Gjetjeve të konfirmuara nga ana e Autoritetit pas verifikimeve të kryera me J6/KFOR 

dhe pohimeve konfirmuese të dhëna nga ana e përfaqësuesve zyrtar të operatorit, të 

administruara si rrethana lehtësuese gjatë dhe pas seancës këshilluese të datës; 28 Maj, 

2013 të mbajtur sipas udhëzimit të dhënë nga BoD (Ref. ARKEP Nr. Prot. 408/2/13, dt. 

23/05/2013). 
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AA  TT  ËË  HH  EE  RR  ËË;;  

 
Meqenëse se dhe në funksion të;  

 

A. Jetësimit të mandatit ligjor dhe objektivit strategjik të Autoritetit për evidentimin, 

evitimin dhe ndalimin e çdo shfrytëzimi të pa-autorizuar të resurseve të fundme, 

referuar këtu radio frekuencore 

 
B. Mbikëqyrjes dhe sjelljes në pajtueshmëri me dispozitat e Ligjit dhe legjislacionit 

sekondar rregullator të aplikueshëm të nxjerr nga Autoriteti dhe kushteve e termeve të 

autorizimeve në posedim nga ana e Operatorit;  

 
C. Kualifikimit të lëndës si shkelje/kundërvajtje administrative si të sanksionuar dhe 

paraparë me dispozitat e legjislacionin vijues, qoftë primar apo sekondar; 

 
Duke pasur në konsideratë se; 

a) Ligji për Komunikime Elektronike dhe aktet e aplikueshme rregullatore e përcaktojnë 

detyrimin ligjor të Autoritetit për menaxhim efikas dhe efektiv të resurseve të 

komunikimeve elektronike dhe stimulojnë zhvillimet në sektor mes tjerash edhe 

përmes procedurave të drejtëpërdrejta ndaj personit (palës) kërkuese përmes 

autorizimeve individuale; 

b) Autoriteti në zbatim të dispozitave të Ligjit ka të rregulluar procedurat e dhënies së 

këtyre resurseve në përdorim dhe ka të përcaktuar nivelin dhe bazën e përllogaritjes së 

pagesës vjetore për shfrytëzimin e radio frekuencave, në këtë rast të kanaleve 

frekuencore ne brezin 10 GHz të provuara në shfrytëzim të pa-autorizuar nga ana e 

operatorit;  

c) Zbatimit të frymës dhe dispozitave të ligjit dhe akteve tjera nënligjore në fuqi, dhe 

autorizimeve të Autoritetit në ushtrim të mandatit sipas parimeve dhe në veprim ‘Ex-

Officio’ për ndërmarrjen e masave proporcionale me qëllim të sigurimit të 

pajtueshmërisë përfshi shqiptimin e masave të sanksionit ekonomik; 

d) Autoriteti përmes shqiptimit të masës sanksionuese ka marrë në konsideratë gjitha 

rrethanat lehtësuese dhe ato rënduese të evidentuara dhe përgjegjësinë e operatorit, si 

dhe ka marrë parasysh;  

- nivelin e dëmit të shkaktuar nga shkelja duke e marrë për referencë aplikimin e 

efektit retroaktiv të ngarkesës së pagesës vjetore me aplikim nga 1 Janari 2013 

deri më 31 Dhjetor, 2013, përmes përllogaritjes së ekuivalentit të pagesës së 

rregullt vjetore për dy kanale frekuencore  respektive dhe të zbërthyer si në 

dokumentin e rregullt të lëshuar nga DMF para rekomandimit për lëshimin e 

Autorizimit Individual të rregullt nga ana e Autoritetit 

- vështirësitë në kalkulimin e sasisë së të ardhurave të realizuara nga ana e 

operatorit nga shfrytëzimi i pa-autorizuar i resurseve frekuencore si të 

përcaktuara me paragrafin 1) të nenit 101 të Ligjit, të rezultuar mes tjerash edhe 

nga ndalesa e qasjes në dokumentet zyrtare të KFOR-it (Ref. imuniteti i Misionit 
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të KFOR-it) kanë udhëhequr Autoritetin që të ngarkoj operatorin me 

shqiptimin e masës së sanksionit ekonomik në vlerë shtesë financiare prej, 

2,500.00 €. 

Për këto arsye dhe me qëllim të;   

i. Parandalimit dhe eliminimit të pa-rregullsive në shfrytëzimin e resurseve frekuencore 

si resurse të kufizuara; 

ii. Eliminimit të dukurisë së mos-paraqitjes së notifikimit dhe dhënies së informatave të 

pjesshëme apo pa-sakta si të përcaktuara me procedurat dhe kushtet bazë të Ligjit Nr. 

04/L109 të Komunikimeve Elektronike  (Ref. neni 101 paragrafi 4);  

iii. Sigurimit të 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 telekomunikuse;  

Nga si më sipër dhe duke pas në konsideratë njohjen e detyrimeve ligjore të operatorit për 

respektimin e gjitha detyrimeve të përkufizuara me dispozitat e akteve ligjore të specifikuara 

në pjesën e bazës ligjore të këtij aktvendimi, duke u mbështetur në provat, rrethanat e 

provuara dhe arsyetimet e ndërlidhura nga pikat e mësipërme të këtij aktvendimi, Autoriteti 

nxjerr këtë, 

VV  EE  NN  DD  II  MM  

 

I. Operatorit, KujtesaNET Sh.p.k., ngarkohet me detyrimin për pagesën të shumës 

prej tetë mijë e nëntë qind eurove (8,900.00 €), sipas faturave të  bashkangjitura të 

lëshuara në emër të shfytëzimit të linqe mikrovalore (PTP) në brezin frekuencor 10 

GHz për periudhën kohore si të percaktuar në pikën d) të këtij aktvendimi, për 

shkak të përdorimit të pa-autorizuar të resurseve radio frekuencore.  

 

II. Obligohet operatori KujtesaNET Sh.p.k., të paguajë shumën prej tetë mijë e nëntë 

qind eurove (8,900.00 €), me detyrim efektiv të kompletimit të pagesës brenda 

tridhjetë ditëve (30) nga data efektive e aktvendimit. 

 

III. Ky vendim publikohet në ueb-faqen www.art-ks.org    

 

IV. Vendimi hyn në fuqi ditën e nënshkrimit. 

 

BBAAZZAA  LLIIGGJJOORREE  

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

 

- Kreu VII, neni 47 paragrafët 1) dhe 4)   

- Kreu XII dhe XVI, Nenet; neni 79;  neni 99 paragrafët 1) dhe 2); neni 101 paragrafi 1),4);   

- Kreu XVII, nenet; neni 106 paragrafi 1) dhe neni 109 të Ligjit Nr. 04/L-109 për 

Komunikimet Elektronike; 

- Rregullores Nr. 17 për Pagesat për shfrytëzim të radio frekuencave (Ref. Nr. Prot. 

082/B/12) 

http://www.art-ks.org/
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- Vendimit Nr. 27 (Ref. Nr. Prot. 060/1/10) 

- Neni 20 i Rregullores së Brendshme të Autoritetit (Ref. Nr. Prot. 161/06)  

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

Gjykatën kompetente në afatin prej tridhjetë (30) ditësh. 

  

VVëërrtteettiimm;;  

  

Më këtë vendim konfirmohet se Bordi i ARKEP ka vendosur në pajtueshmëri me rregulloret 

dhe ligjet e aplikueshme në Kosovë, dhe në pajtueshmëri me rregullat e procedurës së 

ARKEP-it.  

 

PPrriisshhttiinnëë,,  1144  //  0066  //  22001133                  

  

                    AAuuttoorriitteettii  RRrreegguullllaattoorr  ii  KKoommuunniikkiimmeevvee  EElleekkttrroonniikkee  ddhhee  PPoossttaarree  

  

  EEkkrreemm  HHooxxhhaa  

KKrryyeettaarr  ii  BBoorrddiitt  

  

AAkkttvveennddiimmii  ii  ddëërrggoohheett;;  

 
- Operatorit, KujtesaNET Sh.p.k. 

- Departamentit për Menaxhimin e Frekuencave, ARKEP 

- Departamentit Ligjor, ARKEP 

- Zyres së Financave, ARKEP 

- Arkivit 

 


