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Nr. Prot. 096/B/22 

 

VENDIMI  Nr. 2044 

Për 

Shqiptimin e Sanksionit ekonomik  

për ndërmarrjen “mts” D.O.O. 

 

Në mbështetje të nenit 9 paragrafi 1), nenit 10, nenit 79 paragrafi 1) dhe 2), nenit 99, nenit 101 

paragrafi 1) dhe nenit 102 paragrafët 9.1) dhe 9.2) të Ligjit Nr. 04/L-109, për Komunikime 

Elektronike (tutje referuar si – Ligji ose LKE); dhe nenit 13 paragrafi 1) dhe 5) i Statutit (Ref. 

Nr.Prot.054/B/17) të Autoritetit Rregullativ të Komunikimeve Elektronike dhe Postare (tutje 

referuar si; ARKEP ose Autoriteti), Bordi i Autoritetit në përbërje prej: 

 
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 20-të, të mbajtur më datë 2 Nëntor 2022, pas shqyrtimit të shkresave të lëndës  

lidhur me përmbushjen e detyrimeve rregullatore nga ndërmarrja “mts” D.O.O., rekomandimit 

të Departamentit të Komunikimeve Elektronike (DKE), dhe Departamentit Ligjor (DL), Bordi i 

Autoritetit unanimisht, mori këtë: 

 

V E N D I M 

 

I. Ndërmarrjes “mts” D.O.O. i shqiptohet sanksioni ekonomik në shumë prej dhjetë mijë 

Euro (10,000.00 €) për mos përmbushjen e detyrimeve rregullatore për dërgimin e 

mesazheve të shkurtra (SMS) për interes të publikut. 

II. Obligohet ndërmarrja “mts” D.O.O., të paguaje sanksionin ekonomik të përcaktuar në 

piken I, të këtij vendimi në afat prej tridhjetë (30) ditësh nga data e hyrjes në fuqi të këtij 

vendimi. 
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III. Obligohet ndërmarrja “mts” D.O.O., që brenda afatit prej pesë (5) ditësh nga data e hyrjes 

ne fuqi te këtij vendimi të përmbush detyrimin rregullator dhe të implementoje kërkesën 

e MPB-së, për dërgimin e mesazheve te shkurtra (SMS), për interes te publikut.  

IV. Të njoftohet ARKEP brenda pesë (5) ditëve për përmbushjen e obligimit. 

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

ARSYETIMI 

Në përmbushje të detyrimeve rregullatore të cilat përcaktohen me Ligjin te Komunikimeve 

Elektronike,  ARKEP përmes shkresës së datës 24.10.2022 (Ref. Emajl Monday, October 24, 2022 

11:30 AM) ka kërkuar nga ndërmarrja “mts” D.O.O., që t’i përgjigjet kërkesës së Ministrisë së 

Punëve të Brendshme (MPB) për dërgimin e mesazheve të shkurta (SMS) me qëllim të njoftimit 

të parapaguesve për afatet dhe kushtet e regjistrimit të automjeteve me targa RKS, të cilat ishin 

në interesin publik.  

 

Tutje, ARKEP me datë 27.10.2022 ka përsëritur kërkesën (Ref. Email Thursday, October 27, 2022 

11:14 AM),  dhe i ka dërguar vërejtje përfundimtare përmes të cilës ka kërkuar dhe obliguar 

ndërmarrjen “mts” D.O.O., që në zbatim të dispozitave të nenit 65 paragrafi 4) të Ligjit për 

Komunikimet Elektronike, të implementoj kërkesën e MPB-së, për dërgimin e mesazheve të 

shkurta (SMS) të cilat janë në interesin publik.   

 

Më datë 28.10.2022, ARKEP ka pranuar përgjigje nga “mts” D.O.O, (Ref. Emajl  Friday, October 28, 

2022 2:05 PM), me të cilën Autoriteti njoftohet se “mts” D.O.O., nuk ka pranuar ndonjë kërkesë 

nga MPB për dërgimin e mesazheve të shkurta (SMS), dhe përgjigje me arsyetime të cilat kanë 

qenë të pa bazuara dhe jo të mbështetura në LKE. 

Në shkresat e lëndës konstatohet se MPB, më datë 17.10.2022,  i ishte drejtuar ndërmarrjes “mts” 

D.O.O., me kërkesën që t’i përkrahin në dërgimin e SMS-ve, të cilat janë në interesin publik (Ref. 

Emajl Date: 10/17/22 13:14 (GMT+01:00). 

Më datë 01.11.2022, Departamenti i Komunikimeve Elektronike (DKE) ka konstatuar 

mospërmbushjen e obligimeve të vëna nga ana e Autoritetit nga ndërmarrja “mts” D.O.O., (Ref. 

Emajl Tue 11/1/2022 2:50 PM). 

Neni 10, i Ligjit përkufizon qartë kompetencat e Autoritetit për rregullimin e tregut të 

komunikimeve elektronike. 
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Nenit 65 paragrafi 4) të Ligjit për Komunikimet Elektronike përcakton se: ‘Autoriteti mund të 

kërkojë nga ofruesit e shërbimeve dhe rrjetave të komunikimeve elektronike publike ta informojnë publikun 

me informata që kanë rëndësi publike, pa pagesë, për parapaguesit ekzistues apo ata të rinj në mënyrë të 

njëjtë sikurse parapaguesit e rregullt’. 

 

Neni 101 paragrafi 1) i Ligjit përcaktohet se: “Në rastet kur ndërmarrësit dështojnë të jenë në pajtim 

me aktet juridike, të cilat specifikojnë termat dhe kushtet për përfshirje në aktivitete të komunikimeve 

elektronike apo me termat dhe kushtet për shfrytëzim të resurseve të komunikimeve elektronike, Autoriteti 

ka të drejtë që të dënojë ndërmarrësin në vlerë deri shtatë përqind (7%) nga të hyrat vjetore nga aktivitetet 

që kanë të bëjnë me komunikimet elektronike, por nëse kalkulimi i një shume të tillë është i vështirë apo i 

pamundur- Autoriteti e dënon ndërmarrësin me një shumë prej jo më shumë se tetëdhjetë e gjashtë mijë 

(86,000) Euro’. 

Gjatë përcaktimit të lartësisë së sanksionit ekonomik ARKEP, është bazuar në nenin 102, paragrafi 

9.1) dhe 9.2) i Ligjit. 

Andaj, bazuar në atë që u tha më lartë Bordi i Autoritetit vendosi si në dispozitiv të 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 aktvendimit.  

 

Prishtinë, 07 /11/2022               

 

Autoriteti Rregullativ i Komunikimeve Elektronike dhe Postare 

           

                                                      Nazim Rahimi 

                                                        Kryetar i Bordit 

     

Aktvendimi i dërgohet: 

 

- Ndërmarrjes “mts” d.o.o.  

- Zyrës së Financave, ARKEP 

- Departamentit të Komunikimeve Elektronike, ARKEP 

- Departamentit Ligjor, ARKEP 

- Arkivës së Autoritetit. 
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