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VVEENNDDIIMM  NNrr..  11887788  

PPëërr    

FFiilllliimmiinn  ee  pprroocceessiitt  ttëë  KKoonnssuullttiimmiitt  PPuubblliikk  ttëë    

DDrraafftt  ““RRrreegguulllloorreess  ppëërr  ZZggjjiiddhhjjeenn  ee  mmoossmmaarrrrëëvveesshhjjeess  nnëë  mmeess  ttëë  nnddëërrmmaarrrrëëssvvee””    

Në mbështetje të nenit 1, nenit 10 paragrafi 8) dhe 9), nenit 79, paragrafët 1) dhe 2) dhe neni 82 

paragrafi 1) të Ligjit për Komunikimet Elektronike Nr. 04/L-109 (tutje referuar si – Ligji ose LKE) 

dhe nenit 8 paragrafit 3, nenit 11 paragrafit 9 të Ligjit për masat për uljen e kostos së vendosjes së 

Rrjeteve të komunikimeve elektronike me shpejtësi të lartë dhe nenit 13 paragrafi 1) dhe 5) i 

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

Autoriteti ose ARKEP), Bordi i Autoritetit i përbërë nga: 

1) z. Nazim Rahimi,   Kryetar, 

2) znj. Lule Ahmedi,   Anëtare, 

3) z. Shkumbin Hamiti,  Anëtar, 

4) znj. Rrezarta Duraku - Rizaj, Anëtare, 

5) z. Arijan Qorolli         Anëtar, 

 

në mbledhjen e 9-të me radhë të mbajtur më datë 22 Dhjetor 2022, pas shqyrtimit të rekomandimit  

të Departamentit të Komunikimeve Elektronike (DKE) dhe Departamentit Ligjor (DL), vendosi si 

më poshtë: 

 

VV  EE  NN  DD  II  MM  

I. Miratohet fillimi i procesit të Konsultimit Publik i dokumentit ‘‘Rregullorja për Zgjidhjen 

e mosmarrëveshjes në mes të ndërmarrësve’. 

II. Procesi i Konsultimit Publik fillon më datë 28 janar dhe përfundon më 11 mars 2022. 

III. Ky vendim është përfundimtar dhe hyn në fuqi ditën e nënshkrimit. 
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AA  RR  SS  YY  EE  TT  II  MM  

Neni 1 i Ligjit specifikon qëllimin e Ligjit si në vijim: 

 “Qëllimi i këtij ligji është rregullimi i aktiviteteve të komunikimeve elektronike bazuar në parimin e 

neutralitetit teknologjik dhe kornizën rregullatore të BE-së për komunikimet elektronike, duke promovuar 

konkurrencën dhe infrastrukturën efikase në komunikimet elektronike, si dhe garantimin e shërbimeve të 

duhura e të përshtatshme në territorin e Republikës së Kosovës.” 

Ligji, respektivisht neni 10, paragrafët 8 përcakton se Autoriteti: Zgjidhë mosmarrëveshjet, duke 

përfshirë ato që lidhen me çështjet e përdorimit të përbashkët të faciliteteve dhe pasurive në mes 

të ndërmarrësve, kurse paragrafi 9) përcakton që Autoriteti: Zgjidhë mosmarrëveshjet në mes të 

përdoruesve fundorë dhe operatorëve të shërbimeve publike të komunikimeve elektronike. 

Në përputhje me nenin 82 të Ligjit, draft rregullorja para aprovimit ka kaluar në procedurën e 

konsultimit publik, duke ua ofruar mundësinë personave të interesuar që në afat të arsyeshëm 

kohor të shprehin pikëpamjet e tyre. 

Nenit 8 paragrafit 3 i Ligjit për masat për uljen e kostos së vendosjes së Rrjeteve të komunikimeve 

elektronike me shpejtësi të lartë përcakton që: Mosmarrëveshjet që lindin nga mos zbatimi i këtij 

ligji do të zgjidhen në përputhje me procedurat e Zgjidhjes së Mosmarrëveshjeve të përshkruara 

në Ligjin për Komunikimet Elektronike. 

Kjo Rregullore përcakton kërkesat për procedurën dhe kushtet për zgjidhjen e 

mosëmarrëveshjeve ndërmjet ndërmarrësve, duke përfshirë mosëmarrëveshjet ndërmjet 

përdoruesve të infrastrukturës dhe pronarëve të infrastrukturës në lidhje me marrëdhëniet 

shoqërore, të rregulluara me Ligjin për Komunikimet Elektronike, mosëmarrëveshjeet që lindin 

nga moszbatimi i Ligjit për masat për uljen e kostos së shtrirjes së rrjeteve të komunikimeve 

elektronike me shpejtësi të lartë dhe zgjidhjen e tyre me procedurë paraprake jashtëgjyqësore, 

procedurën e formimit të komisionit, zgjidhjen e mosëmarrëveshjeve, parimet e veprimtarive të 

tij, të drejtat dhe detyrimet, të drejtat dhe detyrimet e palëve në një mosëmarrëveshje dhe të 

personave të tjerë të interesuar, që marrin pjesë në zgjidhjen e mosëmarrëveshjes, kërkesat për 

formën, përmbajtjen dhe paraqitjen e ankesave, duke kërkuar zgjidhjen e mosëmarrëveshjes, 

mbledhjen dhe paraqitjen e provave, procedurën për pajtimin e palëve, procedurën dhe kushtet 

për aplikimin, revokimin dhe modifikimin e masave mbrojtëse të përkohshme dhe vendosjen e 

një procedure të detajuar për zgjidhjen e mosëmarrëveshjeve.Andaj, Bordi i Autoritetit ka 

vendosur si 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.  
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PPrriisshhttiinnëë,,  2277//0011//22002222                                

 

AAuuttoorriitteettii  RRrreegguullllaattiivv  ii  KKoommuunniikkiimmeevvee  EElleekkttrroonniikkee  ddhhee  PPoossttaarree  

  

NNaazziimm  RRaahhiimmii  

KKrryyeettaarr  ii  BBoorrddiitt  

AAkkttvveennddiimmii  ii  ddëërrggoohheett::  

 

- Ofruesve të shërbimeve të Komunikimeve Elektronike 

- Ministrisë së Ekonomisë (ME), 

- Autoritetit Kosovar të Konkurrencës (AKK), 

- Rregullatorit të Energjisë (ZRRE) 

- Arkivës së Autoritetit. 
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