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Të përgjithshme: 

 

1. Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare (AKEP) është “Autoriteti Përgjegjës” për 

regjistrimin dhe administrimin e emrave të domain-eve nën “.al” dhe nën domain-et“.gov.al,  
.mil.al, .edu.al, .com.al, .org.al dhe .net.al”. 
 
2. Emrat e domain-eve janë të regjistrueshëm në shërbim të interesit të përgjithshëm të publikut 

në përputhje legjislacionin për publikimin dhe mosdiskriminimin, me qëllimin për të siguruar 

veçanarisht mbrojtjen e pronësisë intelektuale. 
 
3. Për këtë qëllim, Autoriteti Përgjegjës nxjerr këtë Rregullore për të administruar regjistrimin 

dhe mirëmbajtjen e emrave te domain-eve nën “.al” dhe gjashtë nën domainet përkatëse. 
 
4. Rregullorja, së bashku me formularët dhe çdo dokument tjetër mbështetës, formojnë një akt të 

vetëm normativ të quajtur “Rregullore për Regjistrimin dhe Administrimin e Emrave te Domain-

eve nën “.al” dhe nën domain-et “.gov.al, .mil.al, .edu.al, .com.al, .org.al dhe .net.al”. (këtu dhe 

më poshtë e njohur si “Rregullorja”). 
 
5. Subjekte të së drejtës për të poseduar një ose disa emra domain-esh nën administrimin e 

Autoritetit Përgjegjës sipas kësaj Rregulloreje në zonën e “.al” dhe nën domain-et “.com.al, 

.org.al dhe .net.al”, janë personat juridikë publikë dhe privatë, personat fizikë tregtar, si dhe 

personat natyrorë. 
 
6. Numri i domain-eve që mund të posedojnë në përdorim një subjekt sipas kësaj Rregulloreje 

është i pakufizuar. 
 

 

Neni 1  

Përkufizime 
 

Për zbatimin e kësaj Rregulloreje, termat e mëposhtëm kanë këto kuptime: 

 

1.1 “Autoriteti Përgjegjës” - është Autoriteti i Komunikimeve Elektronike (AKEP) sipas ligjit 

nr.9918, datë 19.05.2009 “Për komunikimet elektronike në Republikën e Shqipërisë”, i cili do të 

bëjë regjistrimin dhe administrimin e emrave të domain-eve nën “.al” dhe nën domain-et 

“.gov.al, .mil.al, .edu.al, .com.al, .org.al dhe .net.al”, si dhe mbikqyrjen e zbatimit të Rregullores 

nga subjektet e autorizuara prej tij për të bërë regjistrime të këtyre domain-eve dhe nën domain-

eve. 

 

1.2 “aplikuesi” – është çdo person juridik publik dhe privat çdo person fizik tregtar, si dhe çdo 

person natyror , cili paraqet tek Autoriteti Përgjegjës kërkesën për regjistrimin apo transferimin 

e një ose më shumë emra domain-esh”. 

 

1.3 “adrese IP” – “Internet Protocol Address”, gjithashtu e njohur si “Internet Address”, është 

një adresë unike e përdorur për të identifikuar një burim (p.sh.kompjuter, router, etj) në Internet. 

Kjo adresë përbëhet nga një numër (sekuence) shifrash. 
 



1.4 “bllokim” – është veprimi i cili përfshin mbylljen (tërheqjen) dhe ç’aktivizimin e 

përkohshëm të emrit të domainit nga shërbimi DNS, duke e bërë atë jo të përdorshëm deri në 

marrjen e vendimit përfundimtar nga organi kompetent. Në këtë gjendje (status) emri i domain -

it vazhdon t’i përkasë poseduesit të tij dhe si rrjedhim, emri i domain-i, të bllokuar nuk mund të 

regjistrohet nga ndonjë palë tjetër. 

1.5 “DNS” – Domain Name System (sistem/shërbim i emrave të domain-eve), është një bazë të 

dhënash e shpërndarë që përdoret për regjistrimin e burimeve të Internetit (kompjuter, router, etj) 

në formën e një emri domain-i (p.sh. nic.al) dhe i përputh ato me një adresë Interneti. Si 

rrjedhim, protokolli i Internetit kryen konvertimin midis emrit të domain-it dhe adresave të 

Internetit të makinave të lidhura në Internet. 

1.6 “DNS server” – Name Server (NS) (shërbyes emrash), është një server (shërbyes) që 

përdoret për të regjistruar emrat e domain-eve. Ka dy lloje server-ash për emrat e domain-eve: 

server-a parësor (primary) dhe dytësor (secondary). 

1.7 “emërtimi” – është veprimi që kryhet për përcaktimin e emrave të domain-eve nëpërmjet 

zbatimit të rregullave të parashikuara në këtë Rregullore. Këto rregulla ndryshojnë sipas 

institucioneve të autorizuara për të administruar zona të Internetit (.al: AKEP, .fr: AFNIC, .uk: 

Nominet, etj)” 

1.8 “emri domain-i” – është një kombinim alfanumerik që përbëhet nga një rrënjë dhe një 

shtesë që përputhet me një adresë Interneti. 

1.9 “gjendje” – është një gjendje(status) e tillë që përcakton veprimet e mundëshme që mund të 

kryhen mbi një emri domain-i dhe e funksionimit të tij. Kemi tre gjendje(statuse):  
a) AKTIV: Emri i domain-it është i deklaruar në DNS (me funksionim të plotë) 

b) PEZULLUAR: Emri i domain-it është i deklaruar në DNS, por asnjë veprim 

administrativ nuk mund të kryhet mbi të. 

c) BLLOKUAR: Emri i domain-it nuk është me i deklaruar në DNS. Nuk është më funksional 

dhe nuk mund të kryhet asnjë veprim administrativ mbi të. 

1.10 “identifikim i pasuksesshëm” – konsiderohet rezultati i veprimit të identifikimit, kur në 

përfundim të procesit të verifikimit të kryer nga Autoriteti Përgjegjës, të dhënat e deklaruara në 

formularët e aplikimit nga poseduesi i emrit të domain-it nuk janë të njejtë (ose nuk arrin të 

vërtetohet), me bazën e të dhënave publike (informacionit) që disponojnë institucionet e 

caktuara ligjërisht për këtë qëllim. Kjo, në mënyrë të veçantë kur informacioni i depozituar nga 

poseduesi i emrit të domain-it nuk gjendet në këto baza të dhënash (data base) të institucioneve 

publike/shtetërore përgjegjëse, është i ndryshëm, ose kur për çfardolloj arsyeje nuk mund të 

arrihet të hyhet në bazën e të dhënave përkatëse. 

1.11 “modifikim teknik” – është procesi/veprimi teknik që perfshin modifikimin e serverave 

DNS në të cilët është instaluar emri i domain-it. 

1.12 “mbyllja” – është veprimi i cili përfshin mbylljen (tërheqjen) e emrit të domain-it nga 

shërbimi DNS dhe kthimin e tij, tashmë jo funksional, në gjendje të lirë për t’u regjistruar nga 

një aplikant i ri. 

1.13 “posedues” – është aplikuesi që pas regjistrimit të një ose disa emra domain-esh e/i ka 

atë/ato në përdorim efektiv sipas kushteve të kësaj Rregulloreje. 

1.14 “pezullimi i veprimeve” – është masë administrative e përkohshme që vendoset mbi 

veprimet administrative që kryhen nga Autoriteti Përgjegjës mbi një emer domain-i. Gjendja e 

pezullimit nuk ndikon në përdorimin e emrit të domain-it (funksionimi normal i faqes së 

Internetit, adresa e email-it, mirëmbajtja). 

 
 



 
1.15 “ periudha kalimtare” ose siç njihet ndryshe në terminologjinë ndërkombëtare (Sunrise 

period) – është periudha tranzitore/kalimtare e përcaktuar nga Autoriteti Përgjegjës por që nuk 

mund të jetë më e gjatë se 4 (katër) muaj në vazhdim nga dita e hyrjes në fuqi të Rregullores, 

gjatë së cilës personat juridik publik/privat dhe fizik tregtar do të kenë të drejtën për të regjistruar 

si emra domain-esh, përveç atyre emrave me të cilët njihen (p.sh. emër institucioni, emër subjekti 

me të cilin është bërë regjistrimi sipas legjislacionit në fuqi), apo emër marke të regjistruar nga 

zyrat përkatëse edhe emra që lidhen me veprimtarinë e përditshme apo aktivitetin e tyre 

tregtar/publik. 

1.16 “persona juridik publikë” – janë institucion dhe ndërmarrje shtetërore, që financohen vetë 

ose nga buxheti i shtetit, entet e tjera publike të njohura nga ligji si person juridik. 

1.17 “persona juridik privat” – janë shoqëritë tregtare, shoqatat, fondacionet dhe entet e tjera 

me karakter privat, të cilat fitojnë personalitetin juridik në mënyrën e caktuar nga ligji. 

1. 18 “persona fizik tregtar”– janë ato subjekte të themeluara dhe të regjistruara me këtë status 

në Regjistrin Tregtar, sipas ligjislacionit në fuqi. 

1.19 “persona natyrorë” – janë individët që mbushin moshën tetëmbëdhjetë vjeç dhe në 

përputhje me përcaktimet e Kodit Civil të Republikës së Shqipërisë gëzojnë zotësi të plotë 

juridike dhe për të vepruar 

1.20 “Regjistrues” - janë AKEP dhe subjektet e Regjistruara në Autoritetin Përgjegjës (AKEP) 

për të bërë regjistrimin e domaineve nën .al në përputhje me këtë Rregullore. Kushtet për 

veprimtarinë e Regjistruesve dhe Formulari i Aplikimit janë sipas përcaktimeve në Aneks nr. 1, 

nr. 2 dhe nr. 3 të Rregullores nr. 2 datë 21.02.2008 e ndryshuar. 

1. 21 “rinovim informacioni” – është përditesimi i informacioneve administrative të poseduesit 

(adresë, telefon, faks, adresë e-maili) dhe të gjitha llojeve të kontakteve (kontakt administrativ, 

kontakt teknik dhe kontakt pagese) që kanë lidhje me admin-istrimin e një emri domain-i. 

1.22 “transferim” – është veprimi administrativ që kryhet nga Autoriteti Përgjegjës për të 

transferuar një emër domain-i nga një posedues tek një tjetër. 

1.23 “veprime administrative” – janë të gjitha veprimet teknike dhe administrative që kryhen nga 

Autoriteti Përgjegjës për regjistrimin dhe administrimin e nje emri domain-i. 

1.24 “zona e emërtimit” – është gjithë zona që përfshin një domain i nivelit të parë (psh “.al”, 

“.fr”, etj) dhe një ose më shumë domain-e të nivelit të dytë (nën domain-e). 

 

1.25: “Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale 

(KDIMDP)” - është autoriteti përgjegjës i pavarur, që mbikëqyr dhe monitoron, në përputhje me 

ligjin Nr. 9887 date 10.03.2008 “Për mbrojtjen e të dhënave personale” i ndryshuar, mbrojtjen e 

të dhënave personale, duke respektuar e garantuar të drejtat dhe liritë themelore të njeriut. 

 

Neni 2  
Objekti 

 

Objekt i kësaj rregulloreje është përcaktimi i rregullave për regjistrimin, përdorimin, shqyrtimin 

e ankesave dhe administrimin nga AKEP si autoriteti përgjegjës, i emrave të domain cc.TLD.al, 

nëndomain-et .gov, .mil.al, .edu.al, .com.al, .org.al, .net.al si dhe DNS (Domain Name System). 

 

 



Neni 3  
Zbatueshmëria 

 

3.1 Publikimi i Rregullores në faqen e Internetit www.akep.al konsideron plotësimin nga ana e 

Autoritetit Përgjegjës të detyrimit ligjor të publikimit të akteve normative administrative të 

nxjerra prej tij”. 
 

3.2 Paraqitja e kërkesës nga aplikuesi për regjistrimin e një domain-i, si dhe pagesa e kryer 

sipas akteve nënligjore në fuqi, lidhur me regjistrimin ose ndonje veprim tjeter administrative, 

nënkupton njohjen dhe pranimin prej tij të kësaj Rregulloreje. 
 

3.3 Në rast ndryshimesh të mundshme të Rregullores, efektet dhe afati i zbatimit të tyre do të jetë 

i menjëhershëm pas miratimit nga organi kompetent vendimmarrës i Autoritetit Përgjegjës 

(Këshilli Drejtues), si dhe publikimit të tyre në përputhje me legjislacionin në fuqi. 
 

Neni 4  

Kushtet dhe kërkesat e përgjithshme 
 

4.1 Autoriteti Përgjegjës, gjatë procesit të regjistrimit vepron në mirëbesim mbi bazën e parimit të 

“vetëdeklarimit”, duke marrë të mirëqenë vërtetësine, saktësinë, autenticitetin (origjinalitetin) dhe 

ligjshmërine e të dhënave të paraqitura nga aplikuesi në formularët përkatës. 

4.2 Aplikuesi, përgjigjet ligjërisht mbi bazën e legjislacionit në fuqi, për vërtetësinë, saktësinë dhe 

autenticitetin e çdo të dhëne (informacioni) në zbatim të kërkesave të parashikuara në këtë 

Rregullore. Për këtë, aplikuesi deklaron me shkrim përgjegjësinë ligjore për sa më sipër dhe se ai ka 

zbatuar të gjitha rregullat dhe në veçanti nuk cënon të drejtën e palëve të tjera të percaktuara në ligjin 

për Konkurrencen, ligjin “Për të drejtën e autorit”, pronësinë intelektuale, kulturore, etj. 

4.3 Autoriteti Përgjegjës, do të veprojë duke prezumuar legjitimitetin, saktësinë, vërtetësinë dhe 

autenticitetin e informacionit në lidhje me të dhënat e përftuara nga aplikuesi për regjistrimin e 

emrit të domain-in për të cilin aplikohet, duke disponuar në çdo kohë të drejtën e verifikimit të 

tyre në rast dyshimi, ankimimi ose veprimi rutinë nga ana e tij.  
Gjithashtu, në rastin e një cënimi haptazi të së drejtës (ligjshmërisë) ose në rastet e një përdorimi 

të pa autorizuar prej tij të shërbimeve të parashikuara në Rregullore, Autoriteti Përgjegjës do të 

veprojë sipas kësaj Rregulloreje duke mos pranuar aplikimin ose mbyllur emrin e domain-it në 

përdorim. 

4.4 Aplikuesi, vepron duke patur parasysh detyrimin për sigurimin dhe ruajtjen e Autoritetit 

Përgjegjës nga ankime dhe dëme që mund të vijnë nga palët e treta, për cënim të të drejtave të 

tyre të parashikuar ligjërisht që vjen si pasojë a dhënies së atij emër domain-i për të cilin është 

aplikuar, si dhe mban përgjegjësi ligjore (administrative, civile dhe penale) në rast të vërtetimit të 

tyre nga organet kompetente, mbi bazën e një vendimi përfundimtar gjykate. 
 

4.5 Asnjë e drejtë tjetër nuk mund të burojë ose pretendohet nga dhënia në përdorim e nje emri 

domain-i prej Autoritetit Përgjegjës, përveç atyre të përcaktuara në këtë Rregullore. 

Marrëdhëniet e krijuara ndërmjet aplikuesit dhe Autoritetit Përgjegjës nuk konsiderojnë dhe 

nënkuptojnë asnjë masë mbrojtëse në favor të të tretëve përtej atyre të parashikuara në këtë 

Rregullore. 

 



 

Neni 4/1 

Afatet e veprimeve me domainet .al 

 

a) Afati për regjistrimin e domain .al (dhe nëndomaineve), nga AKEP dhe Regjistruesit, është 

deri 3 ditë pune nga momenti i paraqitjes së të dhënave të plota siç përshkruhen në 

formularët e kësaj rregullore. Paraqitja e të dhënave jo të plota apo me pasaktësi, nuk ja heq 

të drejtën për emrin e domainit aplikuesit si dhe asnjë aplikues tjetër nuk ka të drejtë të 

marrë këtë domain gjatë kohës që aplikuesi i parë riplotëson/korrigjon të dhënat e kërkuara. 

b) Koha për riplotësimin/korrigjimin e të dhënave është deri 3 ditë pune dhe lejohet 

riplotësim/korrigjim, vetëm 1 (një) herë. Në rast se brenda këtij afati aplikuesi i parë, nuk 

riplotëson/korrigjon të dhënat, domaini i kërkuar konsiderohet i lirë dhe aplikues të tjerë 

mund të aplikojnë për atë emër domaini, me të njëjtën procedurë. 

c) Afati për modifikimin/transferimin/mbylljen e domainit .al (dhe nëndomaineve), nga AKEP 

dhe Regjistruesit, është 3 ditë pune nga momenti i paraqitjes së të dhënave të plota siç 

përshkruhen në formularët e kësaj rregullore. 

d) Shkeljet e përsëritura të afateve të mësipërme nga Regjistruesit, përbëjnë shkak për 

revokimin e regjistrimit të tyre në AKEP. 

 

Neni 5  
Periudha kalimtare (Sunrise period) shfuqizuar 

 

 

Neni 6  
Kategoritë e domain-eve 

 

6.1 Zonat e emrave të kontrolluara nga Autoriteti Përgjegjës janë: 

 

a) Emrat nën .AL  
b) Nën Domain-et 
 

6.2 Emrat nën “.al” dhe nën domain-et “.com.al, .org.al dhe .net.al” janë të lirë për t’u 

regjistruar nga personat juridikë publikë dhe privatë si dhe ato fizike tregtar të themeluar dhe 

regjistruar në përputhje me parashikimet ligjore për këtë qëllim. 
 

6.3 Nën domain-et dhe qëllimi i tyre funksional, janë: 

 

a) “.org.al” për personat juridikë privatë – shoqatat. Regjistrimi është i lirë  
b) “.com.al” për personat juridikë privatë – shoqëritë tregtare. Regjistrimi është i lirë 

c) “.net.al” për personat juridikë privatë dhe personat fizik tregtar që operojnë në fushën 

e rrjeteve. Regjistrimi është i lirë  
d) “.gov.al” për personat juridikë publikë - institucionet shtetërore të Republikës së 

Shqipërisë. Regjistrimi bëhet sipas kushteve të veçanta të përcaktuara në Rregullore. 

e) “.mil.al” për strukturat në përbërje të sistemit të Forcave të Armatosura të Republikës së 

Shqipërisë. Regjistrimi bëhet sipas kushteve të përcaktuara në Rregullore. 



f) “.edu.al” për institucionet (persona juridikë publikë dhe privatë) e sistemit arsimor, shkencor 

dhe edukativë të Republikës së Shqipërisë. Regjistrimi bëhet sipas kushteve të veçanta të 

përcaktuara në Rregullore.  
 

6.4 Është i autorizuar vetëm përdorimi i nën domain-eve të përcaktuara në këtë Rregullore. 
 
 

Neni 7  

Poseduesi i një emri domain-i në zonën “.al” 
 

7.1:  

a. Posedues të një ose disa emra domainesh nën zonen .al: .com.al, org.al dhe .net.al, kanë të 

drejtë të jenë individët, personat fizikë dhe juridikë publikë dhe privat dhe personat fizik 

tregtar, që sipas procedures së regjistrimit, plotësojnë të gjitha kushtet dhe kërkesat e kësaj 

rregullore.  

 

b. Numri i lejuar i domaineve .al përfshirë nëndomainet, në posedim, është deri në 5 domaine 

për individët dhe deri 15 domaine për subjektet fizike dhe juridike private/tregtare (përfshirë 

Regjistruesit e domaineve .al), me kushtin që të vendosen në përdorim brenda një afati 1 

(një) vjeçar.  

Regjistruesit kanë detyrimin të kontrollojnë nëse domaini i 

regjistruar/modifikuar/transferuar prej tyre, është vendosur në përdorim brenda këtij afati, 

në të kundërt Regjistruesi njofton elektronikisht AKEP për ta kaluar atë domain në gjendje të 

lirë. Vendosja në përdorim e një domaini .al nënkupton paraqitjen e provave dhe fakteve siç 

janë, krijimi i një faqe web me atë domain, përdorimi i emaileve me atë domain, krijimi i 

rrjeteve të hapura ose të mbyllura me atë domain, aksesimi i sistemeve apo databazave në 

distancë, pointimi në faqe web të tjera por me përmbajtje të të njëjtit posedues domaini, 

përdorime teknike si DNS, FTP, SSH, HTTP/HTTPS, Peer to Peer, etj. 

Hyrja në fuqi e kufizimit të numrit të domanin-eve përcaktuar si më sipër, do të bëhet në 

mënyrë të shkallëzuar, duke filluar pas 1 viti nga hyrja në fuqi. AKEP përgjatë këtij viti do të 

monitorojë mënyrën sesi regjistrarët po e përdorin këtë periudhë 1 vjeçare tranzitore. Kjo 

masë e kufizimit të numrit të domain-eve do të veprojë për një periudhë 2 vjeçare nga fillimi i 

aplikimit të saj. AKEP, ka të drejtë që në çdo kohë që e gjykon të arsyeshme pas vlerësimeve 

të vazhdueshme të ecurisë së procesit, të përfundojë këtë afat. 

 

Në rast se për nevoja teknike, tregtare, etj, por të arësyetuara, kërkohet të regjistrohen më 

shumë domaine .al se numri i përcaktuar në pikën b, regjistrimi i domaineve shtesë bëhet 

vetëm me miratimin e AKEP, por me kushtin që të vendosen në përdorim sipas afatit të 

mësipërm. Për këtë do të mjaftojë dëshmimi i një lidhjeje të emrave përkatës me 

subjektin/veprimtarinë e subjektit që kërkon të regjistrojë këto domaine shtesë. Të 

interesuarit mund ti drejtojnë këtë lloj kërkese Regjistruesit të preferuar (ose AKEP nëse ka 

domaine të regjistruara nëpërmjet AKEP). Regjistruesi e përcjell elektronikisht këtë lloj 

kërkese në AKEP brenda 3 ditë pune e cila shqyrtohet dhe i jepet përgjigje brenda afateve 

dhe përcaktimeve të Kodit të Procedurave Administrative. 

 

c. Poseduesit aktualë të më shumë domaineve .al (përfshirë nëndomainet .al) të përcaktuar në 

pikat a dhe b, përfshirë Regjistruesit e domaineve .al të regjistruar në AKEP, nga momenti i 



miratimit të ndryshimeve në këtë rregullore, i nënshtrohen afatit 1 vjeçar për vendosjen në 

përdorim të domaineve .al (dhe nëndomaineve .al) që posedojnë, duke filluar nga data e 

hyrjes në fuqi të ndryshimeve në këtë Rregullore.  

 

d. Institucionet shtetërore dhe çdo institucion ndërkombëtar ku Republika e Shqipërisë aderon, 

ka marrveshje, është antare apo vëzhguese, etj, përjashtohen nga rregullat e pikave b, c dhe 

d më lart. 

 

Në lidhje me pikën 7.1 - b më sipër: 

 

Në formularët e veprimeve me domainet .al shtohen “deklaratë” dhe “shënim”, si më poshtë: 

 

Deklaratë: Deklaroj se në rast se nuk e vendos në përdorim domainin e sipërshënuar për një 

periudhë 1 (një) vjeçare nga data e regjistrimit/rinovimit, jam dakort që domaini i sipërshënuar 

të kalojë në gjendje të lirë. 

  

Shënim: Institucionet dhe Entet e tjera Publike shtetërore dhe çdo organizëm tjetër 

ndërkombëtar ku Republika e Shqipërisë është palë, ka aderuar, ratifikuar, është anëtare, apo 

vëzhguese, apo me cdo cilësi tjetër, etj, përjashtohen nga kjo deklaratë dhe nga rregulli i 

vendosjes në përdorim të domain nën “.al” brenda periudhës 1 (një) vjeçare. 
 

7.2: Për personat fizik tregtar në kuptim të ligjit në fuqi për shoqëritë tregtare, zbatimi i së drejtës 

për të poseduar një ose disa emra domain-esh në zonën e “.al” dhe nën domain-et “.com.al, 

.org.al dhe .net.al”, sipas procedurës dhe rregullave të përcaktuara në Rregullore, do të fillojë 

menjëherë me hyrjen në fuqi të kësaj Rregulloreje. 
 

Neni 8  
Kontakti administrative 

 

8.1 Me paraqitjen e aplikimit për regjistrim, aplikuesi për të qenë posedues i nje emri domain-i, 

përveç kushteve të tjera të parashikuara në Rregullore, mund të përcaktojë dhe një “kontakt 

administrativ”.Poseduesi, është i detyruar ta rinovojë “kontaktin administrativ” përgjatë gjithë 

periudhës së përdorimit të emrit të domain-it, çdo herë që ai pëson ndonjë ndryshim. 
 

8.2 Poseduesi i emrit të domain- it, ka të drejtë të zgjedhë si “kontakt administrativ”, veten e tij 

ose një person juridik privat ose person fizik tregtar/jo tregtar, pavarësisht nëse ai ka ose jo 

marrëdhënie të drejtpërdrejtë me të. 
 

8.3 “Kontakti administrativ”, duhet të jetë subjekt/person rezident në Shqipëri dhe të ketë një 

adresë që domosdoshërisht të mundësojë korrespondencën në rrugë postare të dokumentave. 
 

8.4 Me qënien rezident në Shqipëri të personit juridik privat, si dhe person fizik tregtar/jo tregtar 

nënkuptohet ekzistenca e selisë ose vendbanimit/vendqendrimit me adresë të identifikueshme në 

territorin e Republikës së Shqipëri në përputhje me legjislacionin përkatës për këtë qëllim. 
 



8.5 Autoriteti Përgjegjës, nuk mban përgjegjësi dhe nuk angazhohet në asnjë rast, për zgjidhjen e 

konflikteve të mundëshme që mund të lindin në marrëdhëniet ndërmjet poseduesit të emrit të 

domain-it dhe “kontaktit administrativ”, ose të pasojave që mund të rrjedhin për shkaqe të tilla. 

 

 

 

Neni 9  

Mundësi kontakti 
 

9.1 Është domosdoshmëri, që Autoriteti Përgjegjës të ketë mundësi të kontaktojë “poseduesin” e 

emrit të domain-it ose “kontaktin administrativ”, në çdo kohë sipas rastit dhe nevojës së 

paraqitur. 
 

9.2 “Poseduesi” i emrit të domain-it dhe “kontakti administrativ”, detyrimisht duhet të mbajnë në 

mënyre të vazhdueshme përveç të tjerave dhe një numër telefoni dhe adresë e-maili të vlefshme. 
 

9.3 Saktësia e të dhënave të kërkuara sipas këtij neni të Rregullores, është nën përgjegjësinë e 

poseduesit të emrit të domain-it. 
 

9.4 Në rast të mos plotësimit të kushteve të përcaktuara në këtë nen edhe pas kryerjes së 

njoftimit nëpërmjet adresës së e-mailit të poseduesit, për të rinovuar informacionin brënda 15 

ditësh kalendarike dhe masën që do të merret në rast të kundërt, Autoriteti Pergjegjes vepron me 

bllokimin e emrit të domain-it për një periudhë 30 ditë kalendarike dhe më pas mbylljen e tij në 

përputhje me nenin 26. 
 

9.5 Me dërgimin e njoftimit në adresën e e-mailit të poseduesit, për rinovimin e informacionit, 

Autoriteti Pergjegjes nuk merr përsipër përgjegjësi për mosfunksionimin e e adresës së e-mailit. 
 

Neni 10  

Rinovimi i informacionit 
 

10.1 Poseduesi i emrit të domain- it, ka për detyrë që gjatë gjithë kohës së disponimit të tij, të 

rinovojë informacionin e dhënë gjatë regjistrimit apo transferimit të emrit të domain-it brënda 

15(pesëmbëdhjetë) ditëve kalendarike, nëpërmjet formës përkatëse të parashikuar në Rregullore. 
 

10.2 Nëqoftëse në rastin e një verifikimi, informacioni rezulton i parinovuar, Autoriteti 

Përgjegjës kryen njoftimin, nëpërmjet adresës së e-mailit të poseduesit, duke i dhënë afat 15 

(pesëmbëdhjetë) ditë kalendarike për ta rinovuar atë. Më pas, në rast mosveprimi nga ana e 

poseduesit, Autoriteti Përgjegjës bën bllokimit e emrit te domain -it për një periudhe 30 ditë 

kalendarike. Në se edhe brenda kësaj periudhe të bllokimit nuk kryhet rinovimi i informacionit, 

Autoriteti Përgjegjës për mosveprim nga ana e poseduesit, do të zbatojë klauzolën e përcaktuar 

në nenin 26. 
 

10.3 Autoriteti Përgjegjës, nuk mban asnjë lloj përgjegjësie për dëmin që mund t’i shkaktohet 

poseduesit si rezultat i një veprimi bllokimi apo mbyllje të emrit të domainit/ eve për shkak të 

mosveprimit të tij siç parashikohet në pikën 10.2. 
 



10.4 Në procedurën e parashikuar në piken 10.2 nuk përfshihet ndryshimi/korrigjimi i emrit 

të subjektit (person juritik publik/privat, fizik tregtar apo person natyror) mbi bazën e të cilit 

poseduesi ka bërë regjistrimin e emrit të domain-it. 

 

 

 

Neni 11  

Të drejtat mbi emrin e domain-it 
 

11.1 Poseduesi i emrit të domain-it, ka të drejtë të përdorë këtë emër gjatë gjithë periudhës së 

vlefshmërisë së tij. 
 

11.2 Poseduesi, mund ta përdorë emrin e domain-it në përdorim, vetëm për sa parashikohet dhe 

përcaktohet në këtë Rregullore. 
 

11.3 Poseduesi i emrit të domain-it, merr përsipër të gjitha përgjegjësitë që lidhen me 

regjistrimin, përdorimin dhe kryerjen e veprimeve me një emër domain-i në përputhje me 

kushtet dhe detyrimet e parashikuara në këtë Rregullore. 
 

11.4 AKEP, menjëherë me vendim të Këshillit Drejtues, pa u kushtëzuar nga kryerja më pare e 

procedurave të tjera, ka të drejtë t’i heqi poseduesit të drejtat mbi emrin e domain-it, pa asnje 

lloj detyrimi per kompesim, kur: 

a) Mbi bazën e një procedure administrative sipas Kodit të Procedurave Administrative në 

Republikën e Shqipërisë, të filluar me kërkesën e një pale të interesuar ose kryesisht nga 

vetë AKEP, vërtetohet cënimi i një ose më shumë elementeve, parimeve dhe mirëbesimit 

të dhënë mbi bazën e parimit të “Vetëdeklarimit” lidhur me vërtetësinë, saktësinë, 

autenticitetin dhe ligjshmërinë e të dhënave të paraqitura nga aplikuesi në formularët 

përkatës; 

b) Konstatohet përdorimi i emrit të domain, në kundërshtim me qëllimin dhe rregullat e 

përcaktuara në këtë rregullore; 

c) Konstatohet se emri përkatës pengon procesin e rinovimit të listës së “emrave bazë” 

(emra të ndaluar dhe të kufizuar). 

Në rastet sipas germës c), për heqjen e së drejtës mbi emrin e domain-it, poseduesi njoftohet 

paraprakisht jo më pak se 3 tre muaj përpara. Kjo kohë është e nevojshme për t’i dhënë mundësi 

poseduesit për zgjedhjen e një emri tjetër domain-i dhe sigurimin e një tranzicioni normal.  

 

Neni 12 
 

Vlefshmëria e emrit të domain-it 
 

12.1 Një emër domain -i është i vlefshëm për përdorim nga “poseduesi”, vetëm në periudhën 

ndërmjet dy pagesave të njëpasnjëshme të kryera prej tij sipas përcaktimeve të parashikuara në 

këtë Rregullore”. 
 

12.2 Kjo periudhë, përsëritet automatikisht, përveç rasteve kur “poseduesi” paraqet, sipas kësaj 

Rregulloreje dhe formës përkatëse, një kërkesë për mbyllje ose kur nuk kryhet pagesa për 

periudhën në vijim”. 



 
 

Neni 13  
Kushtet në zonen “.al” 

 

13.1 Të drejtën për të regjistruar një emër: 
 

a) domain në zonën “ .al”, e kanë të gjithë personat natyror, juridik publik dhe privat, si dhe 

personat fizik tregtarë me rezidencë të aktivitetit tregtare në Shqipëri dhe të çdo shteti tjetër në 

botë, të regjistruar si të tillë sipas legjislacionit në fuqi të shtetit përkatës për këtë qëllim; 

b) nën domain “.com.al”, “.org.al” dhe “net.al”, e kanë personat juridik publik dhe privat, si dhe 

personat fizik tregtarë me seli/objekt të aktivitetit tregtare në Shqipëri, të regjistruar si të tillë 

sipas legjislacionit në fuqi për këtë qëllim. 

 
 

13.2 Çdo subjekt (person juridik publik/privat apo fizik tregtar) që pushon së egzistuari si i 

tillë dhe ç’rregjistrohet nga Regjistri Tregtar, në të njëjtën kohë humbet të drejtën e 

rinovimit të një emri domain-i të regjistruar në emrin e tij. 

 

 

Neni 14  
Regjistrimi i një emri domain-i në zonën .gov.al, .mil.al dhe .edu.al 

 

14.1 Që të kryhet një regjistrim në një nga nën domain-et “.gov.al, .mil.al dhe .edu.al”, më 

parë duhet të provohet nga aplikuesi, që ai i përket kategorisë së përcaktuar për atë nën domain 

nga kjo Rregullore. 
 

14.2 Bashkë me aplikimin për regjistrim, domosdoshmerisht duhet të depozitohet tek Autoriteti 

Përgjegjës edhe dokumentacioni mbështetës (provat) që vërtetojnë plotësimin e kushteve të 

përcaktuara në Rregullore. 

 

14.3 Regjistrimi i një emri domain-i në zonën e një nën domain-i, nuk është i detyrueshëm për 

personat juridikë publik dhe privat apo personat fizike tregtar. Ata, mund të regjistrojnë një 

emër domain-i në zonën “.al” në përputhje me Rregulloren. 

 
 

Neni 15  
Rregulla të veçanta për nën domain-in .gov.al 

 

15.1 Nën domain -i “.gov.al” është i rezervuar për institucionet shtetërore të Republikës së 

Shqipërisë. Emri i domain-it për të cilin aplikohet duhet të përputhet plotësisht ose pjesërisht me 

emrin e institucionit që aplikon ose projektit që ato ndërmarrin, i cili po ashtu duhet të 

shoqërohet me dokumenta mbështetës. 
 

 

 



 

 

 

Neni 16  
Rregulla të veçanta për nëndomain-in .mil.al 

 

16.1 Nën domain-i “.mil.al” është i rezervuar për strukturat në përbërje të sistemit të Forcave të 

Armatosura të Republikës së Shqipërisë. Emri i domain-it për të cilin aplikohet duhet të 

përputhet plotësisht ose pjesërisht me emrin e institucionit që aplikon ose projektit që ato 

ndërmarrin, i cili po ashtu duhet të shoqërohet me dokumenta mbështetës. 

 

 

Neni 17  
Rregulla të veçanta për nëndomain-in .edu.al 

 

17.1 Nëndomain-i “.edu.al” është i rezervuar për institucionet e sistemit arsimor, shkencor dhe 

edukativ të Republikës së Shqipërisë. 
 

17.2 Të drejtën për të regjistruar një emër domain-i nën “.edu.al” e kanë:  
a) Institucionet e sistemit arsimor, shkencor dhe edukativ shtetëror. Emri i domain-it për të cilin 

aplikohet duhet të përputhet plotësisht ose pjesërisht me emrin e institucionit përkatës ose 

projektit që ata ndërmarrin, i cili po ashtu duhet të shoqërohet me dokumenta mbështetës. 

b) Institucionet arsimore, shkencore dhe edukative jo publike. Këto institucione përveç 

formularit të aplikimit duhet të sjellin edhe nje kopje të noterizuar të liçensës së lëshuar sipas 

legjislacionit në fuqi për ushtrimin e aktivitetit perkates (liçense e leshuar nga Ministria e Arsimit 

te Republikës së Shqipërisë). Emri i domain-it për të cilin aplikohet duhet të përputhet plotësisht 

ose pjesërisht me emrin e përcaktuar në liçensë ose emrin e projektit që ata ndërmarin, shoqëruar 

me dokumenta mbështetës. 
 

Neni 18  

Zgjedhja e emrit të domain-it 
 

18.1 Aplikuesi ka të drejtë të zgjedhi si emër domain-i çdo lloj emri që dëshiron,përveçse atyre 

emrave që bëjnë pjesë në listën e emrave të ndaluar apo të rezervuar dhe të atyre që janë 

regjistruar më parë nga subjekte të parashikuara në Rregullore. Aplikuesi merr përsipër të gjitha 

përgjegjësitë që mund të rrjedhin për këtë zgjedhje, 
 

18.2 Lidhur me zgjedhjen e emrit të domain-it/ve, aplikuesi është i detyruar të zbatojë të gjitha 

deyrimet dhe kushtet e parashikuara në Rregullore. Detyrimisht duhet që emri i zgjedhur të 

plotësojë këto kushte : 

 

a) Emri të mos jetë në listen e “emrave të ndaluar” ;  
b) Emri të mos jetë në listen e “emrave të rezervuar”; 

c) Emri të jetë në përputhje me rregullat sintaksore (Neni 20); 

d) Emri të mos cënojë të drejtat e palëve të tjera, në veçanti: 

i. Të drejtën e autorit ( prona letrare dhe artistike dhe/ose prona industriale) 



ii. Ligjin e konkurrences dhe sjelljet korrekte në marrëdheniet tregtare/biznesit; 

e) Emrat të mos cënojnë moralin publik dhe rendin, dhe në veçanti të mos 

përfshijnë terma: 

i. Që cënojnë lirinë dhe të drejtat themelore të njeriut, liritë dhe të drejtat vetjake, 

liritë dhe të drejtat politike, liritë dhe të drejtat ekonomike, sociale dhe kulturore të 

parashikuara në Kushtetutë; 

ii. Që mund të shkaktojnë ndonjë demtim lidhur me zhvillimin e minorenëve. 

f) Emrat, duhet të jenë të ndryshëm nga emrat e ndarjeve administrative dhe territoriale 

sipas ligjit përkatës në fuqi të Republikës së Shqipërisë. 

 

18.3 Mundësia e kërkimit në kohë reale për domain nën .al, të jetë përherë e disponueshme dhe 

funksionale, në faqen web të AKEP dhe Regjistruesve, të jetë të paktën në gjuhën Shqipe si dhe 

ai seksion të përmbajë linkun e Rregullores së AKEP për domainet .al, të përmbajë listën e 

emrave të ndaluar dhe rezervuar dhe cdo informacion të kërkuar nga kjo rregullore.  

 

 

Neni 19  

Emrat e ndaluar dhe të rezervuar 
 

19.1 Emra të ndaluar, konsiderohen emrat që sipas listës përkatëse në varësi të specifikës/natyrës së 

tyre, nuk mund të regjistrohen nga Autoriteti Përgjegjës si emra domain-esh. 
 

19.2 Emra të rezervuar konsiderohen emrat që janë objekt regjistrimi me kushte të veçanta të 

lidhura me identitetin dhe kategorinë në të cilën klasifikohet aplikuesi. 

 

Emrat e markave, patentave dhe dizenjove industriale të miratuara nga institucioni përkatës, të 

cilat përkojnë saktësisht me emër domaini nën “.al”, përbëjnë emra të rezervuar për poseduesit 

e markës/patentës/dizenjos industriale të regjistruar.  

 

Përjashtohen rastet kur kërkuesi i një emri domaini nën “.al”, pasi është konsultuar me linkun e 

faqes web zyrtare me DPPI - seksioni i databazës online të markave/patentave/dizenjove 

industriale të regjistruara, së bashku me të dhënat e kërkuara të regjistrimit, deklaron me shkrim 

që ai pranon të lirojë/heqë dorë për atë domain brenda 30 ditëve nga marrja dijeni, duke 

humbur çdo të drejtë për ankim apo çdo kërkesë për kompensim, nëse emri i të njëjtit domain 

është kërkuar apo do të kërkohet të posedohet nga poseduesi i ligjshëm i 

markës/patentës/dizenjos industriale.  
 

19.3  Autoriteti Përgjegjës (AKEP), në përputhje me përcaktimet e bëra në këtë Rregullore, 

përgatit dhe publikon në faqen e Internetit www.akep.al: 

a. Rregulloren për regjistrimin dhe administrimin e domaineve .al dhe çdo modifikim, ndryshim 

apo përditësim të saj, të miratuar me Vendim të Këshillit Drejtues të AKEP. Kjo Rregullore 

do të shoqërohet me dokumentacionin e WIPO (World Intellectual Property Organisation) të 

përkthyer në gjuhën Shqipe, si dhe linkun e faqes web të WIPO. 

b. Regjistrin e Regjistruesve të domaineve .al dhe nëndomaineve dhe të dhënat e tyre të 

kontaktit, sic përcaktohen në Rregullore. 

http://www.akep.al/


c. Formularët përkatës të veprimeve me domainet .al dhe nëndomainet, sipas përcaktimeve në 

Rregullore. 

d. Mundësinë për kërkim domaine .al dhe nëndomainet, në një seksion të veçantë dhe të 

dukshëm që në faqen e parë të www.akep.al i cili do të jetë përherë i disponueshëm dhe 

funksional. 

e. Ky seksion do të përmbajë gjithashtu: 

e1. një link që hap Rregulloren e AKEP për regjistrimin dhe administrimin e domaineve .al,  

e2. listën e emrave të ndaluar dhe të rezervuar.   

e3. linkun e faqes web zyrtare DPPI, seksioni i  databazës online të markave/patentave/    

     dizenjove industriale të regjistruara. 

      e4. informacion i shkurtër për karakteret dhe sintaksën.  

      e5. një shënim për këshillim me dokumentacionin e WIPO (World Intellectual Property   

           Organisation) të ofruar nga AKEP së bashku me Rregulloren e administrimit të emrave të  

           domaineve .al, si dhe me faqen web www.wipo.int.  

f. AKEP në faqen e tij web, seksioni i domain .al, do të mbajë të publikuar linkun e faqes web të 

Drejtorisë së Përgjithshme të Pronësisë Intelektuale (DPPI) të Ministrisë së Financave dhe 

Ekonomisë që mundëson kërkimin për marka/pateta/dizenjo industriale të regjistruara. 

Poshtë këtij linku AKEP vendos shënimin “Përpara kërkimit dhe regjistrimit të një domain 

“.al” duhet të bëni kërkim në faqen web të Drejtorisë së Përgjithshme të Pronësisë 

Intelektuale (DPPI) në mënyrë që emri i domainit që kërkoni, të mos jetë 

markë/patente/dizenjo industriale e regjistruar nga kjo drejtori. Emrat e markave, patentave 

dhe dizenjove industriale të miratuara nga institucioni përkatës, të cilat përkojnë saktësisht 

me emër domaini nën “.al”, përbëjnë emra të rezervuar për poseduesit e 

markës/patentës/dizenjos industriale të regjistruar. 

g. Në versionin Anglisht të faqes web të AKEP www.akep.al, seksioni i domain .al, detyrimet e 

pikave a, b, c, d, e, f, publikohen edhe në gjuhën Angleze. 

 

19.4 Emrat e “ndaluar” përfshijnë por pa u kufizuar në to, emra me kuptim abuziv, ofendues, 

racist, fjalë që lidhen me krime apo sjellje të keqe si dhe ato të cilat janë në kundërshtim me 

zakonet e mira. 
 

19.5 Disa shembuj të emrave të “rezervuar” janë: termat teknike të Internetit, emra që lidhen me 

veprime/operacione të shtetit, emrat e organizatave ndërkombëtare, emrat e qarqeve, 

prefekturave, bashkive, komunave, qyteteve, fshatrave, ndarjeve administrative të Shqipërisë, 

emrat e zonave/krahinave sipas emërtimeve të tyre popullore ose atyre të lashtësisë, si dhe 

monumente të kulturës apo natyrës të përcaktuara me ligj ose akte nën ligjore. 
 

19.6 Lista e publikuar e emrave të ndaluar dhe rezervuar, përditësohet nga Autoriteti Përgjegjës 

mbi bazën e informacionit përkatës të marrë dhe arsyetuar në rrugë ligjore.  
Nuk përjashtohen rastet kur për shkaqet e mësipër të cituara Autoriteti Përgjegjës, në përgjigje të 

një aplikimi për regjistrimin e një emri të tillë, të shprehë mosmiratimin e arsyetuar, pavarsisht 

mosprezencës së këtij emri në listën e publikuar. 

Lista e emrave të ndaluar dhe lista e emrave të rezervuar e domaineve nën “.al” miratohet me 

vendim të Këshillit Drejtues të AKEP, të paktën 1 herë në vit. Pas çdo miratimi të këtyre listave, 

AKEP publikon në faqen e tij web këto lista së bashku me datën e fundit të miratimit, si dhe 

njofton Regjistruesit për publikimin e listave të miratuara në faqet e tyre web. Regjistruesit (dhe 

http://www.akep.al/
http://www.wipo.int/
http://www.akep.al/


AKEP), nëse konstatojnë që emrat e domaineve nën “.al” të listave të miratuara janë të 

regjistruar përpara vendimit të Këshillit Drejtues të AKEP, brenda 15 ditëve nga data e marrjes 

së njoftimit nga AKEP për miratimin e listave, njoftojnë poseduesin mbi përfshirjen e emrit të 

domainit nën “.al” në listën e emrave të ndaluar apo të rezervuar. Afatet për veprimet me 

domainin përkatës përcaktohen në pikën 11.4 të nenit 11 të Rregullores. 

 

19.7 Autoriteti Përgjegjës, lidhur me përcaktimin e listës së emrave të ndaluar dhe listës së 

emrave të rezervuar, bashkëpunon me Kuvendin, Këshillin e Ministrave, Organet e pushtetit 

vendor, Institucionet e sistemit gjyqësor, institucione të tjera të përcaktuara me ligj ose akte 

nënligjore, si dhe çdo institucion ndërkombëtare ku Republika e Shqipërisë aderon. 

 

19.8 Mosmarrëveshjet e ndryshme, që mund të lindin me të interesuarit dhe pasojat për shkak të 

tyre, lidhur me listën e emrave të ndaluar dhe rezervuar, nuk përbëjnë përgjegjësi ligjore për 

Autoritetin Përgjegjës. 
 

19.9 Aplikuesi, të cilit i refuzohet nga Autoriteti Përgjegjës regjistrimi i emrit të domain-it të 

kërkuar, për shkak të përfshirjes së tij në listën e emrave të ndaluar apo të rezervuar (sipas 

pikës së mësipërme 19.6), ka të drejtën e ankimit pranë këtij autoriteti duke parashtruar faktet, 

kun-dërshtimet dhe pretendimet e tij për përfshirjen e emrit për të cilin aplikon në këtë listë 

brenda 30 ditëve kalendarike nga data e marrjes së njoftimit.  
Kërkesa, detyrimisht duhet të jetë e shoqëruar me arsyetimet përkatëse. 

 
19.10: Poseduesi i domainit nën “.al”, të cilit i mbyllet emri i domain-it nga Këshilli Drejtues, 

për shkak të përfshirjes së tij në listën e emrave të ndaluar apo të rezervuar, ka të drejtën e 

ankimit me shkrim në AKEP sipas afateve dhe përcaktimeve të Kodit të Procedurave 

Administrative. Kërkesa, detyrimisht duhet të jetë e shoqëruar me arsyetimet përkatëse. Pas 

marrjes së një ankimi me shkrim, Këshilli Drejtues shqyrton ankimin në përputhje me afatet dhe 

përcaktimet e Kodit të Procedurave Administrative dhe i kthen përgjigje ankimuesit. Në rast 

mospajtimi apo mosdakortësie me përgjigjen, ankimuesi mund ti drejtohet gjykatës kompetente. 
 

Neni 20  

Rregullat sintaksore 
 

20.1 Emër domain-i është tërësia e një serie karakteresh alfanumerike që përfshin shkronjat nga 

A deri tek Z, numrat nga 0 deri tek 9 dhe shenjën minus “-”. 

20.2 Nga pikpamja sintaksore nuk mund të regjistrohen emrat e domain-eve 

të mëposhtëm kur: 

a) Emrat përbëhen nga një karakter;  
b) Emrat fillojne ose mbarojne me minus “-”; 

c) Emrat përbëhen nga më shume se 63 karaktere; 

d) Emrat fillojnë me dy karaktere alfanumerike të çfarëdoshme të pasuara nga  
    dy minuse( formati “xy--”). 

Neni 21  

Regjistrimi i emrit të domain-it 
 

21.1 Regjistrimi i emrit të domain-it kryhet nëpërmjet AKEP dhe Regjistruesve; 



 

21.2 Aplikuesi, ka të drejtë që në çdo kohë të heqë dorë vullnetarisht nga posedimi i emrit të 

domain-it të regjistruar sipas kësaj Rregulloreje, duke njoftuar me shkrim për këtë, Autoritetin 

Përgjegjës. 

Neni 22  
Kriteret e regjistrimit 

 

22.1 Regjistrimi i emrit të domain-it sipas kësaj Rregulloreje do të bëhet në bazë të parimit “kush 

aplikon i pari shërbehet i pari” (first come – first served), me të cilin nënkuptohet selektimi/ 

përzgjedhja nga ana e Autoritetit Përgjegjës sipas kohës së depozitimit të aplikimit të vlefshëm. 
 

22.2 Aktivizimi i emrave të domain-eve, kryhet nga AKEP pasi është bërë shqyrtimi i aplikimit 

dhe ka rezultuar në përputhje me Rregulloren. 

 

Neni 23  
Faturimi i pagesave për regjistrimin dhe posedimin e emrave të domain-eve 

 

23.1 Pagesa e parashikuar për posedimin e një emri domain-i përcaktohet me Vendim të 

Këshillit Drejtues të AKEP-it”. 
 

23.2 Për periudhën në vazhdim, pagesa kryhet brenda 3(tre) mujorit të fundit përpara 

përfundimit të afatit të vlefshmërisë së emrit të domain-it. 
 

23.3 Per rinovimin e domain name, Autoriteti Përgjegjës, 30 (tridhjetë) ditë kalendarike përpara 

përfundimit të afatit të vlefshmërisë së emrit të domain-it/ve, bën njoftimin me email të 

poseduesit nëpërmjet adresës së tij dhe adresës së kontaktit te rinovimit te domain name, të 

përcaktuara dhe deklaruara sipas kushteve të kësaj Rregullore. 
 

23.4 Lidhur me dërgimin e njoftimit për kryerjen e pagesës nëpërmjet adresave të emailit të 

poseduesit dhe kontaktit te rinovimit te domain name të përcaktuara dhe deklaruara prej tyre, 

Autoriteti Pergjegjes nuk merr përsipër përgjegjësi për mosfunksionimin e këtyre adresave. 

 

Neni 24  
Pezullimi i veprimeve 

 

24.1 Pezullimi, vendoset mbi cdo lloj veprimi (psh modifikimi, transferimi, etj) te Autoritetit 

Përgjegjës për një emër domain-i sipas rasteve të përcaktuara më poshtë, por pa u kufizuar 

vetëm në to: 
 

a) Në rastin e procedurës administrative, të filluar kryesisht nga AKEP, apo mbi bazen e një 

kërkese sipas përcaktimeve të parashikuara në këtë rregullore ose të një vendimi të 

Këshillit Drejtues të AKEP në përfundim të shqyrtimi të një ankimi administrativ; 

b) Në rastin e një urdhëri lëshuar nga gjykata për pezullimin e veprimeve, mbështetur nga 

një ekzekutim i përkohshëm ose me autoritetin e vendimit përfundimtar siç është 

parashikuar në nenin që lidhet me transferimin e detyruar, ose transferimin e të drejtës 

së pronësisë; 



c) Në pritje të vendimit të arbitrazhit mbi konfliktin përkatës, nëse kërkuesi i është drejtuar 

kësaj alternative për zgjidhjen e mosmarrëveshjes. 

 

24.2 Pezullimi, ngrin të gjitha veprimet e parashikuara për t’u kryer nga Autoriteti Përgjegjës, 

por poseduesi ka të drejtë ta përdorë atë, me perjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe me 

vendim gjykate.  
24.3 Mbi bazën e vendimit përfundimtar gjyqësor apo arbitrazhit për zgjidhjen e konfliktit, 

përfundon edhe periudha e pezullimit të veprimeve. 
 

Neni 25  
Bllokimi i një emri domain-i 

 

25.1 Autoritetit Përgjegjës bllokon emrin e domain-it në çdo rast që identifikon një shkelje të 

kushteve apo kritereve të përcaktuara në këtë Rregullore, sipas rasteve të mëposhtme, por pa u 

kufizuar vetem ne to: 
 

a) Në rastin e një identifikimi të pasuksesshëm.  
Fillimisht, përpara ekzekutimit të kësaj mase, poseduesi njoftohet nga Autoriteti Pergjegjes 

duke i lejuar një afat prej 15(pesëmbëdhjetë) ditë kalendarike për të korrigjuar mosperputhjen e 

informacionit të paraqitur me kushtet e përcaktuara në Rregullore. Nese poseduesi nuk vepron 

brenda këtij afati, atehere Autoriteti Përgjegjës vepron duke bërë bllokimin e emrit të domain-it/ 

ve. 
 

b) Në se asnjë nga alternativat që mundësojnë komunikimin me kontaktin administrativ dhe 

poseduesin nuk është funksionale (e vlefshme) edhe pas 15( pesëmbëdhjetë) ditësh kalendarike 

nga kryerja e njoftimit për ta rinovuar informacionin. 
 

c) Në rastin e një vendimi gjyqësor që urdhëron bllokimin e emrit të domain-it, mbështetur nga 

një ekzekutim i përkohshem ose me fuqinë e vendimit përfundimtar siç është përshkruar në nenin 

që lidhet me transferimin e detyruar të një emri domain-i, etj. 

 

d)  Në rastet kur në afatin e pëcaktuar në Rregullore, nuk është kryer pagesa përkatëse. 

 

dh) Në rastin e një vendimi të arsyetuar të Këshillit Drejtues të AKEP, në përfundim të një 

procedure administrative ose shqyrtimi të një ankimi administrativ, sipas  pikës 11.4 a) dhe 11.4) 

të kësaj rregulloreje. 

 

 

25.2 Në rast mospagese të detyrimeve të parashikuara në Vendimin përkatës të Këshillit 

Drejtues të AKEP dhe këtë Rregullore, Autoriteti Përgjegjës bën bllokimin e emrit të domain-it 

për një periudhë 30 (tridhjetë) ditë kalendarike. Gjatë kësaj periudhe, poseduesi ruan të drejtën e 

rihapjes së emrit ekzistues duke kryer pagesën përkatëse”. 
 

25.3 Verifikimi i plotësimit të kushteve të parashikuara në këtë nen nuk përbën ndonjë detyrim 

të veçantë për Autoritetin Përgjegjës përtej atyre që janë parashikuar në këtë Rregullore dhe 

është i mundshëm në çdo rast dhe afat gjatë posedimit të emrit. 



Neni 26  
Mbyllja e një emri domain-i 

 

26.1 Mbyllja e emrit të një domain-i për shkaqet e parashikuara në këtë nen, është një veprim i 

menjëhershëm dhe i pa revokueshëm, përveçse kur subjekti që e ka patur në përdorim domain-

in e mbyllur, brenda 30 ditëve kalendarike nga data e mbylljes, arrin të vërtetojë të kundërtën 

me prova të pakundërshtueshme ligjërisht. 
 

26.2 Kur emri i një domain -i mbyllet, ai kthehet brënda 30 (tridhjetë) ditëve kalendarike në 

gjendje të lirë dhe mund të regjistrohet nga një aplikant i ri. 
 

26.3 Mbyllja e një emri domain-i zbatohet: 

 

a) Në qoftë se situata nuk është zgjidhur pas periudhës së bllokimit 30 (tridhjetë) ditore, në 

mënyrë të veçantë lidhur me nenet 10 (rinovimi i informacionit) dhe 25 (bllokimi i një emri 

domain-i).  
b) Në bazë të një vendimi gjyqësor mbështetur nga një ekzekutim i përkohshëm ose me fuqinë e 

vendimit përfundimtar siç është parashkruar në nenin që lidhet me transferimin e detyruar të një 

emri domain-i. Ky vendim duhet që domosdoshmërisht të njoftohet/paraqitet tek Autoriteti 

Përgjegjës, nga pala e interesuar nëpërmjet shërbimit postar. 

c) Në rastin e një vendimi arbitrazhi për zgjidhjen e konfliktit dhe mosapelimit të tij në gjykatë 

sipas afatitit të parashikuar ligjërisht. 

d) Kur vetë emri i domain-it përfshin një shprehje, haptazi të paligjshme ose rezulton se është i 

përfshirë në listën e emrave të ndaluar dhe rezervuar të publikuar nga Autoriteti Përgjegjës. 

e) Regjistrimi i domain-it, lidhur me poseduesin është i paligjshëm, pavarësisht nga përdorimi i 

tij specifik.  
f) Poseduesi ka thyer kushtet themelore të Rregullores në mënyrë të vazhdueshme ose ka 

vazhduar të shkelë këto kushte pavarësisht paralajmërimeve të bëra nga Autoriteti Përgjegjës.  

g) Kur të dhënat e poseduesit apo të kontaktit administrativ të depozituara tek Autoriteti 

Përgjegjës gjatë procesit të regjistrimit apo rinovimit të informacionit, nuk janë të sakta edhe 15 

(pesëmbëdhjetë) ditë kalendarike pas njoftimit të Autoritetit Përgjegjës për ta bërë një gjë të tille 

(rinovimin e informacionit). 

h)  Kur është e pamundur të përcaktohet identiteti i poseduesit apo kontaktit administrativ nga të 

dhënat e paraqitura. 

i) Adresa e dhënë nga poseduesi nuk mund të kontaktohet më edhe pas 30 (tridhjetë) ditë 

kalendarike bllokimi (neni 25). 
 

26.4 Poseduesi i emrit të domain-it, ka të drejtë në çdo kohë të kërkojë mbylljen e tij nëpërmjet 

aplikimit me formën përkatëse tek Autoriteti Përgjegjës. Me bërjen e këtij aplikimi për mbylljen 

e emrit të domain-it, poseduesi merr përsipër të gjitha përgjegjësitë që rrjedhin nga një veprim i 

tillë. 
 

26.5 Për kryerjen e veprimit të mbylljes së emrit të domain-it, me kërkesën e poseduesit 

Autoriteti Përgjegjës mund të kërkojë nga poseduesi një konfirmim me shkrim të dërguar me 

postë ose me fax. 
 



26.6 Për rastet e përcaktuara në këtë nen, në situata të cilat nga rrethanat dhe arsyet e 

momentit konsiderohen të rëndësisë së veçantë dhe që kërkojnë veprim të menjëhershëm, me 

vendim të Autoritetit Përgjegjës mbyllja e emrit të domain-it bëhet pa njoftim paraprak. 

 

Neni 27  
Zgjidhja e mosmarrëveshjeve 

 

27.1 Për zgjidhjen e mosmarrëveshjes/ve së lindur midis një poseduesi dhe çdo pale tjetër të 

interesuar mbi ushtrimin e të drejtave të fituara sipas kësaj rregullore për regjistrimin dhe 

përdorimin e një emri domain-i, për çështje që nuk përbëjnë objekt ankimi administrativ në 

AKEP, palët kanë të drejtë të veprojnë duke iu drejtuar njerës prej zgjidhjeve alternative të 

parashikuara në legjislacionin shqiptar në fuqi: 

a) shqyrtimit gjyqësor nga gjykata kompetente; 

b) çdo forme Arbitrazhi dhe Ndërmjetësimi vendor ose ndërkombëtar si WIPO – World 

Intelectual Property Organization (Arbitration and Mediation Center). 

 

27.2 Në rastet e investimit për zgjidhjen e mosmarrëveshjes/ve sipas pikës 27.1, pala 

paditëse/kërkuese njofton me shkrim AKEP për fillim e procesit si dhe objektin e padisë/kërkimit. 

 

Neni 27/1 

Ankimi administrativ 

 

27/1.1 Kur një palë e interesuar, pretendon se nga një posedues ose regjistrues sipas kësaj 

rregulloreje, i është cënuar e drejta e regjistrimit dhe posedimit të një emri domain-i, ka të drejtë 

të paraqesi ankim administrativ në Këshillin Drejtues të AKEP sipas procedurës së përcaktuar 

në Kodin e Procedurave Administrative në Republikën e Shqipërisë. 

 

27/1.2 Përbëjnë objekt ankimi administrativ në Këshillin Drejtues të AKEP, rastet kur 

pretendohet: 

a) cënimi i mirëbesimit të dhënë mbi bazën e parimit të “Vetëdeklarimit” lidhur me 

vërtetësinë, saktësinë, autenticitetin dhe ligjshmërinë e të dhënave të paraqitura nga 

poseduesi në formularin përkatës të aplikimit; 

b) përdorimi i emrit të domain, në kundërshtim me qëllimin dhe rregullat e përcaktuara në 

këtë rregullore. 

 

27/13 Vendimi i Këshillit Drejtues të AKEP mbi ankimin administrativ është i ankimueshëm në 

rrugë gjyqësore sipas ligjit nr. 49/2012 për Gjykatat Administrative dhe Gjykimin e 

Mosmarrëveshjeve Administrative (i ndryshuar). 

 
 

Neni 28  
Modifikimi i të dhënave 

 

28.1 Modifikimi i të dhënave mund të kryhet në çdo kohë sipas kushteve të parashikuara në 

Rregullore për këtë qëllim. 



28.2 Edhe në këto raste, poseduesi i emrit të domain-it, është tërësisht përgjegjës ligjërisht për 

vërtetësinë dhe korrektësinë e të dhënave të depozituara prej tij tek Autoriteti Përgjegjës. 
 

 

Neni 29  

Transferimi vullnetar i emrit të domain-it 
 

29.1 Emrat e domain-eve, të cilët janë në përputhje me kushtet e kësaj Rregulloreje dhe 

veçanërisht me kriteret e identifikimit, mund të transferohen nga një posedues tek një tjetër 

vetëm me miratimin paraprak të kërkesës nga ana e Autoritetit Përgjegjës. Nuk lejohet: 
 

a) kryerja e transferimeve të emrave të regjistruar nën “.gov.al, .mil.al dhe .edu.al”; 
 

29.2 Në rastin e një likujdimi të detyrueshëm sipas legjislacionit në fuqi të subjektit posedues, 

formulari për kërkesën e transferimit vullnetar duhet të firmoset nga personi i parashikuar 

ligjërisht. 

 

29.3 Poseduesi i domainit nën .al, ka të drejtë ta transferojë atë nga një Regjistrues tek një tjetër 

Regjistrues, pas verifikimit nga AKEP. Afati i transferimit do të jetë brenda 5 ditë pune ose në 

afat me të gjatë nëse kërkohet nga poseduesi i domainit. Si rregull, transferimi i domain nen 

“.al” do të bëhet pasi të jenë shlyer detyrimet financiare për domainin që transferohet. 

 

Të dhënat e përshkruara në formularin e transferimit i dorëzohen nga poseduesi Regjistruesit 

marrës, i cili pasi plotëson pjesën e tij të formularit, e dërgon në formë elektronike në AKEP. 

AKEP kontrollon nëse të dhënat janë plotësuar saktë dhe nëse po, i komunikon në formë 

elektronike Regjistruesit transferimin ndërsa Regjistruesi marrës njofton menjëherë poseduesin 

për kryerjen e transferimit. Përpara kërkesës për transferim, një komunikim mes Regjitruesit 

marrës, Regjistruesit dhënës dhe kërkuesit, mund të jetë i nevojshëm të kryhet për të sqaruar 

nëse janë shlyer detyrimet financiare të mëparshme nga poseduesi i domainit. 

 

Transferimi i një domaini nën “.al”, nuk e ndryshon afatin e tij të vlefshmërisë së atij domain, si 

rrjedhojë Regjistruesi marrës nuk do të kreditohet për këtë transferim. 

 

Transferimi i domaineve .gov.al dhe .mil.al, lejohet nga AKEP vetëm në rastin e arësyetimit nga 

të dy institucionet për tranferim domaini .gov.al dhe nga strukturat përkatëse ushtarake për 

domainin .mil.al. 
 

Neni 30  

Transferimi i detyrueshëm i emrit të domain-it 
 

30.1 Autoriteti Përgjegjës do të kryejë një transferim të detyrueshëm të emrit të domain-it në 

kushtet e:  
a) Ekzekutimit të një vendimi përfundimtar gjyqësor ose arbitrazhi në përputhje me 

legjislacionin në fuqi. 

b) Zbatimit të detyrueshëm ligjërisht të një Marrëveshje Ndërshtetërore (dypalëshe ose 

shumëpalëshe). 



c) Ekzekutimit të një vendimi gjyqësor, si një kontribut i pjesshëm asetesh në rastet e likujdimit 

të një shoqërie tregtare (person juridik ose fizik tregtar) sipas legjislacionit në fuqi. 

d) Si një titull ekzekutiv në kushtet e mëposhtme: 

i) Pas njoftimit me postë që pala e interesuar i bën Autoritetit Përgjegjës për një titull ekzekutiv 

që lidhet me një kalim të detyrueshëm të emrit të domain-it në kuptim të Kodit të Procedurës 

Civile dhe të ligjeve përkatëse. 

ii) Nëqoftëse një titull ekzekutiv apo vendim i lëshuar nga një prej organeve alternative të 

zgjidhjes së mosmarrëveshjes ose konfliktit, është kthyer (pranuar kundërshtimi), 

Autoriteti Përgjegjës do të kryejë të gjitha veprimet administrative të urdhëruara, sipas kushteve 

të njëjta. 

30.2 Autoriteti Përgjegjës nuk mund të veprojë me një aplikim, i cili nuk është në përputhje 

me këto kushte. 
 

30.3 Autoriteti përgjegjës, do të veprojë vetëm në zbatim të një vendimi origjinal gjykate të 

paraqitur nga pala e interesuar dhe jo nga dërgimi i letrave, shkresave apo kopje të ndonjë 

urdhëri gjykate. 
 

30.4 Veprimet administrative, të kryera nga Autoriteti Përgjegjës në zbatim të titullit ekzekutiv 

nuk sjellin asnjë përgjegjësi për të, për çfarëdo lloj arsye.  
 

Aplikanti, duhet të mbrojë dhe garantojë Autoritetin Përgjegjës ndaj çdo përgjegjësie dhe 

detyrimi që mund të rezultojë prej veprimeve të këtij të fundit në lidhje me ekzekutimin e 

vendimit të gjykatës. 
 

Neni 31  
Detyrimet e poseduesit të ri pas transferimit të emrit të domain-it 

 

31. 1 Procedura për kalimin e detyrueshëm të emrit të domain-it përfshin këto detyrime për 

poseduesin e ri përfitues: 

a) Poseduesi i ri përfitues nga titulli ekzekutiv duhet të ndjeki plotësisht të gjithë procesin dhe 

rregullat e vendosura nga Autoriteti Përgjegjës. 

b) Poseduesi i ri, duhet të paguajë të gjitha detyrimet lidhur me veprimet teknike dhe 

administrative të kalimit të detyrueshëm të emrit të domain-it, si dhe është përgjegjës për të 

gjitha detyrime e pashlyera nga poseduesi i mëparshem. 
 

31.2 Për të bërë të mundur kalimin e emrit të domain-it tek poseduesi i ri, duhet që ky i fundit të 

paraqesë formën e plotësuar për regjistrim të ri tek Autoritetit Përgjegjës, brenda 30(tridhjetë) 

ditëve kalendarike nga data e njoftimit për ekzekutimin e titullit ekzekutiv. 
 

31.3 Mosparaqitja e formularit përkatës për aplikim pranë Autoritetit Përgjegjës brenda 

30(tridhjetë) ditëve kalendarike vijon me një bllokim të emrit të domain-it për 30(tridhjetë) ditë 

të tjera kalendarike dhe më pas në rast mosveprimi nga subjekti i interesuar, emri i domain-it 

mbyllet në përputhje me klauzolën e përcaktuar në nenin 26. 

 

 

 



Neni 32  
Konfidencialiteti dhe ruajtja e privacies 

 

32.1 Informacioni dhe dokumentat e mbajtura nga/ose të depozituara tek Autoriteti Përgjegjës, 

konsiderohen nga natyra e tyre si konfidenciale dhe nuk do të kalohen tek të tretët, përveçse kur 

kjo përbën:  
a) një detyrim ligjor; 

b) kur me kërkesë me shkrim të depozituar në Autoritetin Përgjegjës, një palë e interesuar 

kërkon të dhënat e domosdoshme për një ose disa “posedues” me qëllim ngritjen e padisë 

kundra tij/tyre, sipas përcaktimeve të parashikuara në Kodin e Procedurës Civile (neni 154), 

për fillimin e një procedure alternative për zgjidhje mosmarrëveshje ose konflikti”. 
 

32.2 Kur një alternativë për zgjidhjen e mosmarrëveshjes ose konfliktit është përzgjedhur dhe 

bërë e ditur zyrtarisht, Autoriteti Përgjegjës do t’i sigurojë organit që do të merret me zgjidhjen e 

mosmarrëveshjes ose konfliktit ose personit që ai autorizon,gjithë informacionin e kërkuar dhe 

në mënyrë të veçantë, të dhëna që lidhen me emrin e domain-it në mosmarrëveshje/konflikt. 

Autoriteti Përgjegjës, brenda mundësive do t’i siguroje këtyre organeve , listën e emrave të 

domain-eve të regjistruara nga poseduesi të lidhur me padinë. 

32.3 Autoriteti Përgjegjës, duke mos qënë në kundërshtim me legjislacionin përkatës në fuqi, do 

të respektojë në çdo rast të drejtën e poseduesit për ruajtjen e privacisë. 
 

Neni 33  

Të dhënat personale 
 

33.1 Poseduesi i një emri domain-i, sipas kësaj Rregulloreje, ka të drejtë të disponojë gjithashtu 

informacionin zyrtar që ka Autoriteti Përgjegjës lidhur me të. 
 

33.2 Poseduesi, gjithashtu ka të drejtë të kërkojë nga Autoriteti Përgjegjës korrektimin 

administrativ të informacionit përkatës nëse një gjë e tillë ka arsye të vërtetuara që duhet bërë. 

Ky shërbim është pa pagesë. 
 

Neni 34  
Detyrimet 

 

34.1 Aplikantët, janë përgjegjës për marrjen e të gjitha masave të nevojshme për përmbushjen e 

kushteve të kësaj Rregulloreje dhe kujdesen nën përgjegjësin e tyre për informacionet, në të 

gjitha format, që jepen nga Autoritetit Përgjegjës për këtë qëllim ( shpjegime, informacione 

online, të dhëna për veprime juridike, pyetje më të zakonshme, letra informuese, etj). 
 

34.2 Aplikanti, ka përgjegjësi individuale ligjore për vërtetësinë, saktësinë,autenticitetin dhe 

mjaftueshmërinë e informacionit që ai i dërgon Autoritetit Përgjegjës. 
 

34.3 Autoriteti Përgjegjës, ka për detyrë të kryej regjistrimin e emrave të domain -eve, sipas 

kësaj Rregulloreje në interes të publikut dhe në përputhje me ligjet për publikimin dhe mos 

diskriminimin, të përpiluara për të siguruar mbrojtjen e të drejtës intelektuale të aplikantit. 
 



34.4 Autoriteti Përgjegjës zbaton dhe është përgjegjës për veprimet që kryen lidhur me 

regjistrimin e emrave të domain-ve, vetëm për sa parashikohet në këtë Rregullore. 
 

34.5 Pavarësisht veprimeve që kryhen mbi bazën e kësaj Rregulloreje, Autoriteti Përgjegjës nuk 

është përgjegjës në lidhje me ndonjë të drejtë paraprake të padukshme ose për të cilën nuk është 

ngritur ndonjë pretendim ose padi për emrin e domainit (përveç rasteve të regjistrimeve në zonën 

e nën domain-eve), por është përgjegjës për zbatimin me korrektësi të kësaj Rregulloreje. 

 

Neni 35  

Garancitë 
 

35.1 Poseduesi i emrit të domain-it në asnjë rast nuk duhet të bëhet shkak për të implikuar me 

përgjegjësi Autoritetin Përgjegjës ndaj çdo veprimi, akuze, pretendimi apo kundërshtimi nga çdo 

palë tjetë që pretendon të drejta të çdo lloji mbi emrin e domain-it, në lidhje me regjistrimin apo 

kalimin/transferimin e këtij të fundit. 
 

35.2 Poseduesi i emrit të domainit është përgjegjës për të gjitha dëmet e pagueshme nga 

Autoriteti Përgjegjës si rrjedhojë e ndonjë konflikti, proçesi gjyqësor apo çdo lloj proçedure 

tjetër, përfshirë këtu dhe kostot ligjore dhe ato për mbrojtjen e interesave të saj, si dhe për kostot 

që Autoriteti Përgjegjës ka për zbatimin e vendimeve ligjore dhe veprimeve financiare. 
 

 

Neni 36  
Modifikimi i Rregullores 

 

36.1 Rregullorja mund të modifikohet me iniciativën e Autoritetit Përgjegjës ose me kërkesën e 

palëve të interesuara kur Autoriteti Përgjegjes e çmon të bazuar dhe të pranueshme këtë 

kërkesë. 
 

36.2 Amendimet e mundëshme publikohen në faqen e Internetit të Autoritetit Përgjegjës 

dhe bëhen pjesë integrale e Rregullores me të njejtën fuqi. 

 

Neni 37  
Ligjshmëria 

 

37.1 Kjo Rregullore administrohet sipas ligjeve në fuqi në Republikën e Shqipërisë” 

 

Neni 38  

Dispozitë përfundimtare 

 

Kjo Rregullore hyn në fuqi sipas përcaktimeve të Vendimit të Këshillit Drejtues të AKEP që 

miratojnë këtë rregullore me shtesat dhe ndryshimet e saj.  

 

Kjo rregullore dhe çdo ndryshim i saj publikohen në faqen e internetit të AKEP www.akep.al. 

 

 

 

http://www.akep.al/


ANEKSI NR. 1 
 

1. Përkufizime: 
 

EPP- Extensible Provisioning Protocol (EPP) është një protokoll fleksibil i dizenjuar për 

caktimin e objekteve brenda regjistrave në internet; 
 

WHOIS- Eshte nje bazë të dhënash që përmban informacion mbi kontaktet si email, nr. 

telefoni për poseduesit e një domain name; 

 

2. Regjistruesi për të marrë të drejtën e regjistrimit të domain-eve në zonën .al, nga 

Autoriteti Përgjegjës duhet të plotësojë këto kushte: 
 

a) Të jetë i regjistruar pranë QKR; 
 

b) Të ushtojë aktivitetin e tij si subjekt i së drejtës tregtare në fushën e Teknologjisë dhe 

Informacionit dhe komunikimet elektronike ( T.I.K) ; 
 

c) Të këtë minimumi një person të diplomuar në fushën e Teknologjisë dhe Informacionit; 
 

d) Regjistruesi nuk duhet të jetë subjekt i ndonjë procedure falimentimi sipas legjislacionit 

në fuqi. 

e. Regjistruesi duhet të ketë objekt të aktivitetit të tij të regjistruar në QKB, edhe 

regjistrimin e domaineve .al dhe nëndomaineve ose emërtim që përfshin regjistrimin e 

domaineve. 

f. Regjistruesit aktualë të regjistruar në AKEP, të cilët nuk kanë të regjistruar si aktivitet në 

QKB objekt të aktivitetit regjistrim emri domainesh .al dhe nëndomainesh .al ose 

emërtim që përfshin regjistrimin e domaineve, kanë afat 45 ditë nga hyrja në fuqi e 

ndryshimeve në Rregullore, për të kryer këtë veprim në QKB dhe dorëzimin e 

Ekstraktit Historik zyrtarisht në AKEP, brenda këtij afati.  

g. Regjistruesit aktualë të regjistruar në AKEP, duhet të paraqesin në AKEP brenda 30 

ditëve konfirmimin e Regjistrimit pranë Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe 

Mbrojtjen e të Dhënave Personale (KDIMDP).  

h. Regjistruesit janë të detyruar të publikojnë në faqet e tyre web (seksioni i regjistrimit të 

domain .al) tarifat e veprimeve me domain .al (si regjistrim, modifikim, tranferim, 

mbyllje, etj) dhe këto tarifa duhet të jenë të ndara nga tarifa të tjera që mund të aplikojnë 

Regjistruesit (si psh webhosting, dizenjim faqesh web, etj). 
 
 
3. Të drejtat dhe detyrimet e Regjistruesit: 
 

a) Çdo subjekt që kërkon të akreditohet si regjistrues duhet të paguajëpër Autoritetit 

Përgjegjes një tarifë për procesin e Regjistrimit; 
 

b) Çdo Regjistrues duhet të depozitojë për Autoritetit Përgjegjes një tarifë për çdo vit në 

mënyrë që të veprojë si Regjistrues; 
 

c) Çdo Regjistrues duhet të paguajë tek Autoritetit Përgjegjes vlerën për 1000 Kredite për të 

marrë të drejten e veprimit si Regjistrues; 
 



d) Regjistruesi duhet të njoftohet të rimbushë llogarinë e tij pranë Autoritetit Përgjegjës 

(Regjistri) në rast se vlera e mbetur është më pak se 100 Kredite; 
 

e) Regjistruesi mund të depozitojë një kuote e cila mund të jete dhe më e lartë se 1000 

(njëmijë) Kredite; 
 

f) Regjistrimi dhe rinovimi i një domain-i për një periudhë njëvjecare do të ketë vlerën e         

1 (një) krediti. 
 

g) Vlerat përkatëse për procesin e Regjistrimit, për tarifën vjetore, dhe cmimi për 1 (një) 

kredit do të përcaktohen me Vendim të Këshillit Drejtues të AKEP; 
 

h) Sistemi i informacionit i regjistruesit duhet të komunikojë me Regjistrin Qendror përmes 

ndërmjetësimit të një protokolli komunikimi në përputhje me rregullat e komunikimit të 

vendosura nga Autoriteti Përgjegjës sipas percaktimeve ne Aneksin nr. 3; 
 
 

i) Regjistruesi duhet të ofrojë një numër telefoni të arritshëm për 24 orë në 7 ditë 

kalendarike për 365 ditë të vitit, Autoritetit Përgjegjës, me qëllim që të merret me 

problemet teknike dhe operative; 
 

j) Regjistruesi ka të drejtë të regjistrojë domain name vetëm në zonat .al, .com.al, .net.al,  
.org.al, edu.al; 

 
k) Regjistruesi ka të drejtë për të vendosur çmime konkuruese, ndaj aplikuesve për 

rregjistrimin e domain name; 
 

l) Regjistruesi ka detyrimin të veprojë si hallkë lidhëse midis Autoritetit Përgjgegjes dhe 

Aplikuesve duke kryer të gjitha procedurat e përcaktuara në rregullore; 
 

m) Regjistruesi, ka detyrimin që të marrë të dhënat e kërkuara, në zbatim të rregullores, nga 

aplikanti dhe ti hedhë ato në regjistrin qendror; 

 

n) Regjistruesit do të mbajnë të publikuar në faqen e tyre web, linkun e faqes web të 

Drejtorisë së Përgjithshme të Pronësise Intelektuale (DPPI) të Ministrinë e Financave 

dhe Ekonomisë që mundëson kërkimin për marka/patenta/dizenjo industriale të 

regjistruara dhe poshtë këtij linku të vendosin njoftimin: “Përpara kërkimit dhe 

regjistrimit të një domain “.al” duhet të bëni kërkim në faqen web të Drejtorisë së 

Përgjithshme të Pronësisë Intelektuale (DPPI) në mënyrë që emri i domainit që kërkoni, 

të mos jetë markë/patentë/dizenjo industriale e regjistruar nga kjo drejtori. Emrat e 

markave, patentave dhe dizenjove industriale të miratuara nga institucioni përkatës, të 

cilat përkojnë saktësisht me emër domaini nën “.al”, përbëjnë emra të rezervuar për 

poseduesit e markës/patentës/dizenjos industriale të regjistruar. 

 

o. Regjistruesi duhet të disponojë faqen web të tij me domain .al ose nëndomain .al, brenda 

30 ditëve nga regjistrimi në AKEP. Kjo faqe duhet të jetë aktive dhe funksionale përgjatë 

gjithë kohës së regjistrimit në AKEP të Regjistruesit. 

 



p. Regjistruesi duhet të ketë faqen web aktive edhe në gjuhën Shqipe, veçanërisht seksionin 

e faqes web të tij për domainet .al.  

 

q. Regjistruesi duhet të ofrojë mundësinë e kërkimit për domain .al dhe nëndomaine, brenda 

30 ditëve nga regjistrimi në AKEP. Kërkimi do të jetë automatik në sistemin e ccTLD .al 

dhe realizohet teknikisht vetëm sipas udhëzimeve të AKEP. Kërkimi nuk do ti ofrohet nga 

Regjistruesi ndonjë pale tjetër për përdorim. 

AKEP rezervon të drejtën të kufizojë kërkimin automatik në sistemin e ccTLD .al 

nëpërmjet API nga Rregjistruesit vetëm nga 1 (një) IP të paradeklaruar. Në rast të 

ndryshimit të IP-së nga rregjistrarët, këta të fundit duhet të njoftojnë AKEP mimumi 5 

ditë pune përpara ndryshimit. 

 

r. Regjistruesi do të mbajë të publikuar dhe të përditësuar, gjatë gjithë kohës së regjistrimit 

në AKEP, Rregulloren e AKEP në fuqi për regjistrimin dhe administrimin e emrave të 

domaineve .al dhe nëndomaineve. 

 

s. Regjistruesi do të mbajë të publikuar dhe të përditësuar, gjatë gjithë kohës së regjistrimit 

në AKEP, listën e emrave të ndaluar dhe listën e emrave të rezervuar, siç është miratuar 

nga AKEP. 

 

t. Regjistruesi të vendosë një shënim në faqen web që është i regjistruar pranë Komisionerit 

për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale dhe që zbaton 

detyrimet dhe përcaktimet që rrjedhin nga Ligji Nr. 9887 datë 10.03.2008 “Për mbrojtjen 

e të dhënave personale” i ndryshuar. 

 

u. Mospërmbushja e secilit prej detyrimeve të mësipërme, çon fillimisht në paralajmërimin e 

Regjistruesit nga AKEP dhe në rast përsëritje, përbën shkak për revokimin e regjistrimit 

në AKEP. 

 

3/1 :  Monitorimi në distancë i Regjistruesve: 

 

1. Çdo 6 muaj, Regjistruesit duhet të dorëzojnë me shkrim në AKEP: 

 

a) një raport për problematikat e hasura me domainet nën .al, shoqëruar me dokumentacion 

nëse është i nevojshëm për sqarime. 

b) tarifat e aplikuara për regjistrimin/modifikimin/tranferimin, mbylljen, etj të domaineve .al, të 

cilat duhet të jenë të ndara nga tarifa të tjera që mund të aplikojnë regjistruesit. 

 

2. Në fund të çdo viti, struktura përkatëse në AKEP përpilon një raport përmbledhës për  

veprimet me domainet. Raporti do të përmbajë detyrimisht edhe numrin total të 

domaineve nën .al, numrin e domaineve të rinj të regjistruar çdo vit, numrin e domaineve 

të regjistruar/modifikuar/tranferuar/mbyllur, etj nga secili Regjistrues, numrin e 

domaineve të regjistruara nga vetë AKEP çdo vit, informacion në lidhje me respektimin e 

Rregullores nga Regjistruesit në veçanti zbatimin e afateve për veprimet me domainet. Ky 

Raport i dërgohet Këshillit Drejtues dhe arshivohet në AKEP. 

 



3. Ruajtja e të dhënave personale të formularëve të veprimeve me domainet nën .al do të  

bëhet nga Regjistruesit dhe AKEP në përputhje me përcaktimet e Ligjit nr. 9887, datë 

10/03/2008 “Për mbrojtjen e të dhënave personale” i ndryshuar. 

 

3/2:  Inspektimi i Regjistruesve:  

 

1. Regjistruesit janë të detyruar të lejojnë AKEP për të kryer inspektim të tyre në lidhje me 

përmbushjen e kërkesave dhe përcaktimeve të kësaj Rregullore.  

 

2. Regjistruesit duhet të venë në dispozicion të AKEP: 

 

a. çdo informacion të nevojshëm që ka të bëjnë me funksionimin teknik të tyre si Regjistrues,  

b. çdo infomacion të nevojshëm për veprimet me domainet nën .al,  

c. çdo informacion statistikor dhe historik për veprimet me domainet nën .al. 

 

Moslejimi i AKEP për inspektim apo mospranimi i inspektimit nga Regjistruesit, përbën shkak 

për revokimin e regjistrimit në AKEP, sipas përcaktimeve të kësaj Rregulloreje. 

 

4. Të drejtat dhe detyrimet e Autoritetit Përgjegjës në lidhje me Regjistruesin: 
 

a) AKEP ka të drejtë të kryejë regjistrimin e Domain Name pavarësisht regjistrimit të 

domain name nga ana e Regjistruesit; 
 

b) Të mbaje të dhënat e një Domain Name në Regjistrin Qendor; 
 

c) Të mbajë të dhënat e një Domain Name të deleguar në zonën.AL; 
 

d) Të bëjë çdo perpjekje që është e arsyeshme që të sigurojë një funksionim të lirë dhe pa 

gabime të Regjistrit Qendror dhe Name serverit primar; 

 

e) e) Bazuar në aplikimin sipas formularit të aplikimit, AKEP do të lëshojë një konfirmim 

regjistrimi për subjektin aplikues, brenda 15 ditëve nga data e pranimit të aplikimit të 

plotë”. 

 

f) Regjistri Qendror mbahet nga Autoriteti Pergjegjës. AKEP është administruesi i të 

dhënave personale që ndodhen në Regjistrin Qendror. Regjistruesi është procesuesi i 

këtyre të dhënave; 
 

g) AKEP administron Regjistrin e Regjistruesve së bashku me historikun e veprimeve, me 

anën e një baze të dhënash (database). 
 

h) Regjistri i Regjistruesve që publikohet ne faqen e internetit të AKEP do të përmbajë këto 

të dhëna: 

i. Emrin dhe adresën e sipërmarrësit; 

ii. Numrin e identifikimit të personit të tatueshëm (NIPT); 

iii. Përfaqësuesi ligjor i regjistruar në QKR; 

iv. Të dhënat (telefon, fax, email) të kontaktit me AKEP; 



v. Numrin dhe datën e lëshimit të Çertifikatës nga AKEP, 
 
 

i) Autoriteti Përgjegjës, ka të drejtë të ndërmarrë masa teknike me qëllim që të limitojë 

veprimet direkte online që mund të sjellin destabilizim të sistemit të AKEP edhe nëse 

masa të tilla mund të cojnë në kufizime të mundësive të shërbimeve të AKEP, 

funksionimi i Domain Name-ve të rregjistruara, name server-eva etj. AKEP nuk mban 

asnjë përgjegjësi për demtime që ndodhin, por është i detyruar të bëjë çdo përpjekje për të 

marrë këto masa sa më shpejt të jetë e mundur; 
 

j) AKEP, ka të drejtë të kryejë inspektime teknike periodike të name server-ave në 

Nameserver Set dhe të rekordeve të Key Set ku ështe deleguar një Domain Name; 
 

k) Autoriteti Përgjegjës është i detyruar të japë, informacionin e shënuar në Regjistrin 

Qendor si të fshehur, autoriteteve të përcaktuara në K.Pr.P, në përputhje me ligjin në fuqi; 
 

l) Autoriteti Përgjegjës është i detyruar të sigurojë informacion për të dhënat historike, nëse 

është e mundur, si dhe për të siguruar vetëm informacion qe ka lidhje me Kontakte 

specifike ose Domain Name specifike. 
 

m) Autoriteti Pergjegjes ka të drejtë, sipas zgjedhjes, të përmirsojë informacionin që ndodhet 

në Regjistrin Qendor, për këtë qëllim Autoriteti Pergjegjes ka të drejte të shkrijë rekordet 

e Kontakteve të ndryshme vetëm nga identifikuesi i Kontaktit. Në rastin kur Autoriteti 

Përgjegjës kryen një shkrirje të tillë, të gjitha lidhjet e Kontakteve të shkrira të Domain 

Name, Namserver Set, dhe Key Set do të ruhen, kështu që këto të dhëna do të 

transferohen brenda të dhënave të Kontaktit me Kontaktet e tjera të shkrira në të; 
 

n) Autoriteti Pergjegjes është i detyruar të komunikojë me Poseduesin, ose personin 

përgjegjes, për të siguruar çdo informacion që nevojitet për identifikimin e personave në 

fjalë, në veçanti numrin e kartës të identitetit, domethenë në këte rast të sigurimit të 

informacionit është i nevojshëm për identifikim e qartë brenda kornizës ligjore. Autoriteti 

Përgjegjes është i detyruar të sigurojë informacione shtesë të nevojshme me qëllim për 

vazhdimin e procedurave; 
 

o) Regjistruesi në rastin e transferimit te domainit, revokimit apo çregjistrimit të Certifikates 

te Regjistrimit, Rregjistruesi nuk do te përdorë apo ruajë asnjë informacion konfidencial 

ose të dhëna të Aplikuesve apo Poseduesve. 
 
5. Të drejtat dhe detyrimet e Aplikuesit/Poseduesi që aplikon, për të regjistruar një 

Domain Name apo për të ndryshuar të dhënat që i përkasin Domain Name-it. 
 

a) I jep të drejtën Autoriteti Pergjegjes që të dhënat e deklarura nëpërmjet një aplikimi të 

procesojë të dhënat personale të specifikuara në aplikim me qëllimin e ruajtjes dhe 

administrimin e Regjistrit Qendror, duke bërë këto të dhëna publike me ndërmjetësimin e 

Internetit nëpërjet shërbimeve që ofron ose nga informacioni i mundësuar nga Autoriteti 

Përgjegjës; 
 

b) Eshtë përgjegjes për korrektësinë e të gjitha të dhënave të deklaruara në aplikimin për 

regjistrim që i përkasin përsonave që përmenden në aplikim. Aplikuesi është përgjegjes 



për të bërë çdo ndryshim të kontakteve ose të të dhënave që përmbajne informacione të 

personave për të siguruar saktesinë e informacionit; 
 

c) Eshtë i detyruar të raportojë çdo ndryshim të dhënave që bëhen në Autoriteti Përgjegjës 

me ndërmjetësimin e Regjistruesit; 
 

d) Eshtë i detyruar të veprojë në mënyrë të tillë që në vazhdimesi mos të këtë dublikim të 

rekordeve të Kontakteve që lindin, dhe Kontakteve identike të ndryshme vetëm në 

identifikues që mbahen në Regjistrin Qendror; 
 

e) Tabela nr. 2 tregon çfarë pjesë të informacionit që përdoret në rekordet e Domain Name, 

Kontakteve dhe Namserver Set mund të shënohen si të fshehura. Në rastin kur kjo pjesë e 

informacionit është e shënuar si i fshehur, do të thotë që nuk është e publikuar për 

informacionin publik nëpërmjet shërbimit (WHOIS), por e drejta e Autoritetit Pergjegjës 

për të mbajtur këtë informacion në Regjistrin Qendror dhe për të siguruar arsyet teknike 

të nevojshme që funksionimi i Regjistrit Qendror për Regjistruesit të mbetet i paprekur; 
 
6. Informacionet që duhet të sigurojë një Regjistrues janë: 
 

a) Nr. telefoni / Nr. Fax : Numrat e telefonit dhe të faksit duhet të jenë të saktë dhe të plotë 

bashkë me prefiksin; 
 

b) E-mail adresa për njoftimet normale: Duhet të japë një adresë e-mail ku do të dërgohen 

njoftimet normale. Këtu mund të përfshihen njoftime rreth shërbimeve të reja, njoftime të 

mirëmbajtjes, si dhe njoftime të tjera të rëndësishme; 
 

c) E-mail adresa për njoftimet financiare: Duhet të japë një adresë e-mail ku do të 

dërgohen njoftimet në lidhje me kreditet. Pasi bilanci i krediteve të jetë ulur nën nivelin e 

caktuar mund të ndikojë në aftësinë tuaj për të regjistruar domain-e, adresa e dhënë duhet 

të jetëe e monitoruar në mënyrë aktive; 
 

d) E-mail adresa për njoftimet urgjente: Duhet të japë një adresë e-mail ku do të 

dërgohen njoftimet nga regjistri .AL. Kjo duhet zakonisht të jetë në një e-mail adresea 

apo në një kuti postare që është monitoruar vazhdimisht; 
 

e) Faqe Interneti (Website URL) : Duhet të japë URL-në e faqes së internetit të subjektit 

Web primar të biznesit. Kjo URL do të përdoret për të gjitha referimet nga Regjistri.AL 

për Regjistruesin në fjalë. 

 

7. Të dhenat për emrin e domain name 

 

a) Gërmëzimi i një Domain Name nuk mund të ndryshohet; 

 

b) Regjistruesi, i cili kërkon ndryshimin, është përgjegjës në lidhje me AKEP për 

vërtetësinë, autorizimin dhe vlefshmërinë e një udhëzimi të tillë; 

 

c) AKEP do të ndryshojë të dhënat në Regjistrin Qendror kundrejt kërkesave të bëra nga 

persona që ndodhen në të dhënat e Domain Name-ve, Kontakte-ve, Nameserver Set, dhe 



Key Set, si persona te autorizuar për të kryer ndryshime të tilla, kërkesa duhet të kryehet 

nëpërmjet Regjistruesit; 
 

d) Për një Kontakt që është person ligjor, ndryshe nga një person që ndodhet tek të dhënat e 

Kontakteve, veprimet mund të bëhen dhe nga një person që është i autorizuar të kryejë 

veprime për llogari të personit ligjor. Në një rast të tille, një autorizim me shkrim i 

firmosur dhe vulosur kërkohet për të bërë verifikimin; 

 

e) Nëse disa kontakte janë futur në të dhënat e Regjistrit Qendror dhe kanë kompetencë për 

të bërë të njëjtin ndryshim, atëhere ndryshimi mund të bëhet me kërkesë të kujtdo nga 

këto kontakte; 

 

f) Ndryshimi i të dhënave dhe kontakteve për një domain name mund të kryhet vetëm sipas 

përcaktimeve të parashikuara në Tabelën nr. 1; 

 

g) Kur bëhet fshirja e regjistrimit të një Domain Name, delegimi i Domain Name përfundon 

pa procedura të mëtejshme. Kur fshihet caktimi i Nameserver Set të një Domain Name, 

delegimi i Domain Name terminon pa procedura të metejshme; 

 

8. Transferimi vullnetar i emrit te domain-it 
 

a) Autoriteti Përgjegjës regjistron ndryshimin e Poseduesit të Domain Name me anë të një 

kërkese të plotësuar dhe të bërë përmes Regjistruesit të kontraktuar për Domain Name. 

Regjistruesi i kontraktuar mund të bëjë një kërkesë për ndryshimin e Poseduesit të 

Domain Name nëse merr një kërkese me shkrim nga Poseduesi aktual dhe Poseduesi i 

ardhshëm; 
 

b) Regjistruesi është i detyruar të marrë aprovimin e Poseduesi të ardhshem në përputhje me 

rregulloren aktuale në ditën që do bëhet transferimi i Domain Name; 
 

c) Nuk ka asnjë detyrim financiar në momentin që bëhet transferimi i Domain Name ndaj 

Regjistruesit të kontraktuar ose Autoriteti Përgjegjës; 
 

d) Transferimi i Domain Name nuk ka lidhje as nuk influencon në Datën e Skadimit. 

 

8.1: Transferimi i domainit nga një Regjistrues tek një Regjistrues tjetër: 

 

Në rast se poseduesi i domainit nën .al dëshiron të transferojë domainin nga një Regjistrues tek 

një tjetër Regjistrues, Regjistruesi marrës duhet të plotësojë të dhënat siç përshkruhen në 

formularin përkatës të aplikimit së bashku me poseduesin e domainit. Veprimet kryhen sipas 

përcaktimeve të nenit 29.3 të Rregullores. 

 

 

9. Komunikimet e Përbashketa. 
 

a) Komunikimi midis AKEP dhe mbajtësit të Domain Name kryhet nëpërmjet Regjistruesit 

të caktuar; 
 



b) Komunikimi midis AKEP dhe Regjistruesit kryhet sipas përcaktimeve në këtë 

Rregullore; 
 

c) Komunikimet e shkruara sipas kësaj Rregullore konsiderohen të rezervuara nëse kryhen 

me tel ose mënyra elektronike të cilat lejonë marrjen e përmbajtjes së komunikimit ose 

idetifikimin e personit që drejton komunikimin; 

 

10. Revokimi dhe Çregjistrimi i Çertifikatës së Regjistruesit nga Autoriteti Përgjegjës. 
 

a) Kur Regjistruesi mbyll aktivitetin ështe i detyruar të njoftojë AKEP-in minimumi 50 ditë 

para nga data e mbylljes. AKEP verifikon plotësimin e detyrimeve ligjore tëRegjistruesit 

dhe bën çregjistrimin e tij nga regjistri; 
 
 

b) Nëse një Regjistrues i regjistruar do të bëjë mbylljen e aktivitetit të tij për shkak të 

bashkimit menjë subjekt tjetër, atehere ai është i detyruar të njoftoje AKEP-in për 

ngjarjen e pritshme minimumi 50 ditë para ndodhjes; 
 

c) Regjistruesit në raste se nuk zbatojnë kushtet e vendosura në këtë rregullore, Autoriteti 

Përgjegjes i lind e drejta e revokimit të Çetifikatës, që i është dhënë Regjistruesit; 
 

d) Poseduesit e domain name të këtij Regjistruesi kanë të drejtë të kalojnë domain name e 

regjistuar nga Regjistruesi të cilit i është revokuar autorizimi tek një tjeter Regjistrues 

akt-iv tëçertifikuar; 
 

e) Transferimi i një domain-i nga një Regjistrues tek një tjetër do të ketë vlerën e 1 (një) 

krediti, subjekti që do të kreditohet është Regjistruesi pritës. 
 

f) Transferimi i një domain-i nga Regjistruesi AKEP te cilido regjistrues tjetër është pa 

pagesë dhe regjistruesi pritës nuk kreditohet. 
 

e) Në rast të mospërputhjeve të përcaktimeve sipas Aneksit nr. 1 me dispozitat e 

Rregullores nr. 2, datë 21.02.2008, do të mbizotërojnë përcaktimet e Rregullores nr. 2. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabela NR. 1 
 

Kërkesa për ndryshimin e të dhënave të një Domain Name mund të kryhet vetëm nga 

Regjistruesi i caktuar vetëm nëse bëhet kërkesë për të ndryshuar Regjistruesin e caktuar, ky 

ndryshim për Regjistrues mund të bëhet vetëm nga Regjistruesi i caktuar i ri. 

  

 Të dhenat    Kontakti i caktuar për ndryshim 
        

 Domain Name    Nuk mund te ndryshohet   
        

 Poseduesi    Kontakti ne rolin e Poseduesit   
        

 Kontakti administrativ    Poseduesi, Kontakti administrativ   
        

 Regjistrues i caktuar    Poseduesi, Kontakti administrativ   
        

 Nameserver Set    Poseduesi, Kontakti administrativ, Kontakti teknik per Nameserver Set   
     egzistues        

        

 Key Set    Poseduesi, Kontakti administrativ, Kontakti   
     

teknik per Nameserver Set egzistues        
        

 Transferimi    Poseduesi aktual dhe poseduesi i ri   
        

 Terminimi ose mbyllja    Poseduesi   
         
 

2. Ndryshimi i informacioneve të Domain Name: 
 

Të dhënat e Kontakteve mund të ndryshohen nga Kontakti i Regjistrit të caktuar. 
 

Të dhenat Kontakti i caktuar për ndryshim 
  

Identifikuesi Nuk mund të ndryshohet 
  

Të dhëna të tjera Kontaktet përkatëse 
  

 

 

3.Ndryshimi i të dhënave të Nameserver Set 
 

Të dhënat të Nameserver Set mund të ndryshohen nga Regjistruesi i caktuar i Nameserver Set. 
 

Të dhenat Kontakti i caktuar për ndryshim 
  

Identifikuesi Nuk mund te ndryshohet 
  

Kontakti teknik Kontakti teknik 
  

Nameserver Kontakti teknik 
  



Terminimi ose mbyllja Kontakti teknik 
  

 
 

4. Ndryshimi i të dhenave të Key Set 
 
 

Të dhënat e Key Set data mund të ndryshohen nga Regjistruesi i caktuar i Key Set 
 

Të dhënat Kontakti i caktuar për ndryshim 
  

Identifikuesi Nuk mund të ndryshohet 
  

Kontakti teknik Kontakti teknik 
  

DS (Delegation Signer) Kontakti teknik 

Rekord  
  

Terminimi ose mbyllja Kontakti teknik 
   
 
 

Tabela Nr. 2 
 

Informacioni i detyrueshem dhe ai i mbajtur i fshehur ne recordet e Domain Name-ve, 

Kontakteve, Namserver Set dhe Key Set. 
 

 Domain  Te dhenat   Pershkrimi i  te  I detyrueshem      I fshehur  

 Name       dhenave                   
                        

   Emri   Emri i domain-it    A           
                        

   Regjistranti   Emri i perdoruesit    A           
                        

   NS Set   Name server Set               
                         

   Admin   Emri i kontaktit             
       

 Administrativ                  
                        

                           

   Key Set   Key Set                   
                        

 Kontakti  Të dhenat   Përshkrimi i  të  I detyrueshem    I fshehur   

      dhënave                   
                       

   Subjekti  Emri subjektit ose                

   Aplikues  individit                   
                     

   Emri  Emri i perdoruesit  A           
                       

   e-mail  Adresa e-mail    A           
                       

   Nr. tel  Numri i telefonit                
                         



   fax  Numri i faksit                  
                           

   NIPT  Numri                    

      identifikues fiskal                
                         

   Adresa  Adresa postare                  
                     

   Identiteti  Te dhenat  e         A  

   (ID)  identitetit                   

      perkates                   

       

 

             

 Nameserver  Te dhenat    Përshkrimi i të    I detyrueshem     I fshehur  

 Set       dhënave                   
                     

    DNS   Lista e DNS-ve   A           

        (e pakta 2 dhe jo               

        me shume se 8)               
                        

    Kontakti   Te dhenat  e   A           

    Teknik   kontakteve                  
                        

  teknike   
    

Key   Të dhenat Përshkrimi i të I detyrueshem I fshehur 
Set dhënave   

     

 DNS Key DNS Key A  
     

 Kontakti Te dhenat e A  

 Teknik kontakteve   

  teknike   
     

 

Tabela nr.3 
 

Pagesat për regjistrimin e domain cc. TLD pranë AKEP 
 

Pagesat qe kryhen ne AKEP, janë si më poshtë:  
 

a. Vlera e Regjistrimit, për çdo subjekt që kërkon të veprojë si regjistrues 20 000 Lekë 
(pagesë e cila kryhet vetëm një herë të vetme); 

 

b. Pagesa vjetore, që çdo subjekt i akredituar duhet të depozitojë për AKEP në mënyrë që 
të veprojë si Regjistrues 100 000 Lekë; 
 

c)  Çmimi i 1 (një) krediti për Regjistruesit është 300 lekë. Për çdo domain .al që regjistrohet dhe 

domain .al që rinovohet në afat, nga Regjistruesit, afati i vlefshmërisë së një krediti do të jetë 1 

vit nga data e regjistrimit/rinovimit.  
 

d. Pagesa e regjistrimit të domain pranë AKEP është 5000 lekë për 5 (pesë) vjet. 



ANEKS 2/1:   Lista me emrat e rezervuar të domaineve .al dhe nëndomaineve: 

 

Në zbatim të Rregullores Nr. 2 të ndryshuar, AKEP dhe Regjistruesit do të kenë parasysh në çdo 

rast aplikimi për regjistrim domain .al për zbatimin e përcaktimeve të Rregullores në lidhje me 

emrat e rezervuar. 

 

Përveç listës së mëposhtme, përbëjnë listë të rezervuar fjalët/grup fjalët që konsiderohen 

sensitive për përdorim publik në emrat e domaineve .al: 

 

 Termat teknike të Internetit 

 Emra që lidhen me veprime/operacione të shtetit 

 emrat e organizatave ndërkombëtare 

 emrat e qarqeve 

 prefekturave 

 bashkive 

 komunave 

 qyteteve 

 fshatrave 

 ndarjeve administrative të Shqipërisë 

 emrat e zonave/krahinave sipas emërtimeve të tyre popullore ose atyre të lashtësisë 

 monumente të kulturës apo natyrës të përcaktuara me ligj ose akte nënligjore. 

 

Lista e emrave të rezervuar do të përditësohet vazhdimisht nga AKEP. 

 

Lista: 

kushtetute.al 

kushtetuta.al 

 

shqiperia.al 

shqiperia.com.al 

shqiperia.net.al 

shqiperia.org.al 

shqiperia.edu.al 

shqiperia.mil.al 

shqiptar.al 

shqiptari.al 

shqiptaria.al 

albania.al 

albania.com.al 

albania.net.al 

albania.org.al 

albania.edu.al 

albania.mil.al 

shqip.al 

shqip.com.al 

shqip.net.al 

shqip.org.al 

shqip.edu.al 

shqip.mil.al 

 

president.al 

presidenti.al 

presidentishqiptar.al 

presidentishtetitshqiptar.al 

presidentishqiperise.al 

presidentirepublikesseshqiperise.al 

 

kuvend.al 

kuvend.com.al 

kuvend.net.al 

kuvend.org.al 

kuvend.gov.al 

kuvend.edu.al 



kuvend.mil.al 

kuvendi.al 

kuvendi.gov.al 

kuvendi.com.al 

kuvendi.net.al 

kuvendi.org.al 

kuvendi.edu.al 

kuvendi.mil.al 

kuvendishqiperise.al 

kuvendishqiperise.gov.al 

kuvendishqiperise.com.al 

kuvendishqiperise.net.al 

kuvendishqiperise.org.al 

kuvendishqiperise.edu.al 

kuvendishqiperise.mil.al 

kuvendipopullor.al 

kuvendipopullor.gov.al 

kuvendipopullor.com.al 

kuvendipopullor.net.al 

kuvendipopullor.org.al 

kuvendipopullor.edu.al 

kuvendipopullor.mil.al 

 

qeveri.al 

qeveri.gov.al 

qeveri.com.al 

qeveri.net.al 

qeveri.org.al 

qeveri.edu.al 

qeveri.mil.al 

qeveria.al 

qeveria.gov.al 

qeveria.com.al 

qeveria.net.al 

qeveria.com.al 

qeveria.edu.al 

qeveria.mil.al 

qeveriaeshqiperise.al 

qeveriaeshqiperise.gov.al 

qeveriaeshqiperise.com.al 

qeveriaeshqiperise.net.al 

qeveriaeshqiperise.org.al 

qeveriaeshqiperise.edu.al 

qeveriaeshqiperise.mil.al 

qeveriashqiptare.al 

qeveriashqiptare.gov.al 

qeveriashqiptare.com.al 

qeveriashqiptare.net.al 

qeveriashqiptare.org.al 

qeveriashqiptare.edu.al 

qeveriashqiptare.mil.al 

 

km.al 

km.gov.al 

km.com.al 

km.net.al 

km.org.al 

km.edu.al 

km.mil.al 

 

keshilliministrave.al 

keshilliministrave.gov.al 

keshilliministrave.com.al 

keshilliministrave.net.al 

keshilliministrave.org.al 

keshilliministrave.edu.al 

keshilliministrave.mil.al 

keshilliiministrave.al 

keshilliiministrave.gov.al 

keshilliiministrave.com.al 

keshilliiministrave.net.al 

keshilliiministrave.org.al 

keshilliiministrave.edu.al 

keshilliiministrave.mil.al 

 

government.al 

government.gov.al 

government.com.al 

government.net.al 

government.org.al 

government.edu.al 

government.mil.al 

 

ministri.al 

ministri.gov.al 

ministri.com.al 

ministri.net.al 

ministri.org.al 

ministri.edu.al 

ministri.mil.al 

ministria.al 

ministria.gov.al 

ministria.com.al 

ministria.net.al 

ministria.org.al 

ministria.edu.al 



ministria.mil.al 

 

te gjithe emrat e Ministrive te Qeverise 

Shqiptare 

 

te gjithe emrat e institucioneve zyrtare 

Shqiptare 

 

gjykate.al 

gjykata.al 

gjykataadministrative.al 

gjykataerrethit.al 

gjykataeshkallessepare.al 

gjykataeapelit.al 

gjykataelarte.al 

gjykatakushtetuese.al 

 

emrat e te gjitha gjykatave Shqiptare 

 

eu.al 

europe.al 

europe.com.al 

europe.net.al 

europe.org.al 

europe.edu.al 

europe.mil.al 

europa.al 

europa.com.al 

europa.net.al 

europa.org.al 

europa.edu.al 

europa.mil.al 

 

us.al 

usa.al 

usa.mil.al 

unitedstates.al 

unitedstates.com.al 

unitedstates.net.al 

unitedstates.org.al 

unitedstates.edu.al 

unitedstates.mil.al 

unitedtatesofamerica.al 

unitedtatesofamerica.com.al 

unitedtatesofamerica.net.al 

unitedtatesofamerica.org.al 

unitedtatesofamerica.edu.al 

unitedtatesofamerica.mil.al 

america.al  

amerika.al 

shtetetebashkuara.al 

shtetetebashkuara.com.al 

shtetetebashkuara.org.al 

shtetetebashkuara.net.al 

shtetetebashkuara.edu.al 

shtetetebashkuara.mil.al 

shtetetebashkuarateamerikes.al 

shtetetebashkuarateamerikes.com.al 

shtetetebashkuarateamerikes.net.al 

shtetetebashkuarateamerikes.org.al 

 shtetetebashkuarateamerikes.edu.al 

 shtetetebashkuarateamerikes.mil.al 

 

ambasade.al 

ambasada.al 

ambasadat.al 

ambasador.al 

ambasadori.al 

 

ambasadat e cdo shteti ne Shqiperi. 

 

nato.al 

nato.com.al 

nato.org.al 

nato.net.al 

nato.edu.al 

nato.mil.al 

otan.al 

otan.com.al 

otan.org.al 

otan.net.al 

otan.edu.al 

otan.mil.al 

 

akep.al 

akep.com.al 

akep.org.al 

akep.net.al 

akep.edu.al 

akep.mil.al 

aplikimeonline.al 

aplikim.al 

aplikime.al 

 

qarkuberat.al 

qarkuiberatit.al 

https://sq.wikipedia.org/wiki/Qarku_i_Beratit


qarkudiber.al 

qarkuidibres.al 

qarkudurres.al 

qarkuidurresit.al 

qarkuelbasan.al 

qarkuielbasanit.al 

qarkufier.al 

qarkuifierit.al 

qarkugjirokaster.al 

qarkuigjirokastrës.al 

qarkukorce.al 

qarkuikorces.al 

qarkukukes.al 

qarkuikukesit.al 

qarkulezhe.al 

qarkuilezhes.al 

qarkushkoder.al 

qarkuishkodres.al 

qarkutirane.al 

qarkuitiranes.al 

qarkuvlore.al 

qarkuivlores.al 

 

belsh.al 

belshi.al 

bashkiabelsh.al 

bashkiaebelshit.al 

berat.al 

berate.al 

bashkiaberat.al 

bashkiaeberatit.al 

bulqize.al 

bulqiza.al 

bashkiabulqize.al 

bashkiaebulqizes.al 

cerrik.al 

cerriku.al 

bashkiacerrik.al 

bashkiaecerrikut.al 

delvine.al 

delvina.al 

bashkiadelvine.al 

bashkiaedelvines.al 

devoll.al 

devolli.al 

bashkiadevoll.al 

bashkiaedevollit.al 

diber.al 

dibra.al 

bashkiadiber.al 

bashkiaedibres.al 

divjake.al 

divjaka.al 

bashkiadivjake.al 

bashkiaedivjakes.al 

dropull.al 

dropulli.al 

bashkiadropull.al 

bashkiaedropullit.al 

durres.al 

durresi.al 

dyrrah.al 

dyrrahu.al 

bashkiadurres.al 

bashkiaedurresit.al 

elbasan.al 

elbasani.al 

bashkiaelbasan.al 

bashkiaeelbasanit.al 

fier.al 

fieri.al 

bashkiafier.al 

bashkiaefierit.al 

apolonia.al 

apollonia.al 

apolon.al 

apollon.al 

finiq.al 

finiqi.al 

bashkiafiniq.al 

bashkiaefiniqit.al 

fushearrez.al 

fushearrezi.al 

bashkiafushearrez.al 

bashkiaefushearrezit.al 

gjirokaster.al 

gjirokastra.al 

bashkiagjirokaster.al 

bashkiaegjirokastres.al 

argiro.al 

argjiro.al 

gramsh.al 

gramshi.al 

bashkiagramsh.al 

bashkiaegramshit.al 

has.al 

https://sq.wikipedia.org/wiki/Qarku_i_Dibr%C3%ABs
https://sq.wikipedia.org/wiki/Qarku_i_Durr%C3%ABsit
https://sq.wikipedia.org/wiki/Qarku_i_Elbasanit
https://sq.wikipedia.org/wiki/Qarku_i_Fierit
https://sq.wikipedia.org/wiki/Qarku_i_Gjirokastr%C3%ABs
https://sq.wikipedia.org/wiki/Qarku_i_Kor%C3%A7%C3%ABs
https://sq.wikipedia.org/wiki/Qarku_i_Kuk%C3%ABsit
https://sq.wikipedia.org/wiki/Qarku_i_Lezh%C3%ABs
https://sq.wikipedia.org/wiki/Qarku_i_Shkodr%C3%ABs
https://sq.wikipedia.org/wiki/Qarku_i_Tiran%C3%ABs
https://sq.wikipedia.org/wiki/Qarku_i_Vlor%C3%ABs


hasi.al 

bashkiahas.al 

bashkiaehasit.al 

himare.al 

himara.al 

bashkiahimare.al 

bashkiaehimares.al 

kamez.al 

kamza.al 

bashkiakamez.al 

bashkiaekamzes.al 

kelcyre.al 

kelcyra.al 

bashkiakelcyre.al 

bashkiaekelcyres.al 

klos.al 

klosi.al 

bashkiaklos.al 

bashkiaeklosit.al 

konispol.al 

konispoli.al 

bashkiakonispol.al 

bashkiaekonispolit.al 

korce.al 

korca.al 

bashkiakorce.al 

bashkiaekorces.al 

kucove.al 

kucova.al 

bashkiakucove.al 

bashkiaekucoves.al 

kukes.al 

kukesi.al 

luma.al 

bashkiakukes.al 

bashkiaekukesit.al 

kurbin.al 

kurbini.al 

bashkiakurbin.al 

bashkiaekurbinit.al 

lezhe.al 

lezha.al 

bashkialezhe.al 

bashkiaelezhes.al 

lissus.al 

lissitan.al 

libohove.al 

libohova.al 

bashkialibohove.al 

bashkiaelibohoves.al 

librazhd.al 

librazhdi.al 

bashkialibrazhd.al 

bashkiaelibrazhdit.al 

lushnje.al 

lushnja.al 

bashkialushnje.al 

bashkiaelushnjes.al 

malesiemadhe.al 

malesiaemadhe.al 

malesiamadhe.al 

bashkialesiemadhe.al 

bashkiamalesiaemadhe.al 

bashkiamalesiamadhe.al 

maliq.al 

maliqi.al 

bashkiamaliq.al 

bashkiaemaliqit.al 

mallkaster.al 

mallakastra.al 

bashkiamallakaster.al 

bashkiaemallakastres.al 

mat.al 

mati.al 

bashkiamat.al 

bashkiaematit.al 

memaliaj.al 

memaliaji.al 

bashkiamemaliaj.al 

bashkiaememaliajt.al 

miredite.al 

miredita.al 

mirdita.al 

bashkiamirdite.al 

bashkiaemirdites.al 

patos.al 

patosi.al 

bashkiapatos.al 

bashkiaepatosit.al 

peqin.al 

peqini.al 

bashkiapeqin.al 

bashkiaepeqinit.al 

permet.al 

permeti.al 

bashkiapermet.al 



bashkiaepermetit.al 

pogradec.al 

pogradeci.al 

bashkiapogradec.al 

bashkiaepogradecit.al 

polican.al 

policani.al 

bashkiapolican.al 

bashkiaepolicanit.al 

perrenjas.al 

perrenjasi.al 

bashkiaperrenjas.al 

bashkiaeperrenjasit.al 

puke.al 

puka.al 

bashkiapuke.al 

bashkiaepukes.al 

pustec.al 

pusteci.al 

bashkiapustec.al 

bashkiaepustecit.al 

roskovec.al 

roskoveci.al 

bashkiaroskovec.al 

bashkiaeroskovecit.al 

rrogozhine.al 

rrogozhina.al 

bashkiarrogozhine.al 

bashkiaerrogozhines.al 

sarande.al 

saranda.al 

bashkiasarande.al 

bashkiaesarandes.al 

selenice.al 

selenica.al 

bashkiaselenice.al 

bashkiaeselenices.al 

shijak.al 

shijaku.al 

bashkiashijak.al 

bashkiaeshijakut.al 

shkoder.al 

shkodra.al 

bashkiashkoder.al 

bashkiaeshkodres.al 

skrapar.al 

skrapari.al 

bashkiaskrapar.al 

bashkiaeskraparit.al 

tepelene.al 

tepelena.al 

bashkiatepelene.al 

bashkiaetepelenes.al 

tirane.al 

tirana.al 

bashkiatirane.al 

bashkiaetiranes.al 

tropoje.al 

tropoja.al 

bashkiatropoje.al 

bashkiaetropojes.al 

urevajgurore.al 

uravajgurore.al 

bashkiaurevajgurore.al 

bashkiaeuresvajgurore.al 

bashkiauravajgurore.al 

vaudejes.al 

vauidejes.al 

bashkiavaudejes.al 

bashkiaevautdejes.al 

bashkiaevauttedejes.al 

vlore.al 

vlora.al 

bashkiavlore.al 

bashkiaevlores.al 

aulona.al 

vore.al 

vora.al 

bashkiavore.al 

bashkiaevores.al 

 

prefekt.al 

prefekt.gov.al 

prefekti.al 

prefekti.gov.al 

prefektura.al 

prefektura.gov.al 

prefekturat.al 

prefekturat.gov.al 

 

te gjitha prefekturat e vendit 

 

te gjithe emrat e lumenjve te vendit 

 

te gjitha emertimet e vendeve 

arkeologjike 



 

te gjithe emrat e maleve me te njohura te 

Shqiperise 

 

al.al 

al.com.al 

al.net.al 

al.org.al 

alb.al 

albania.al 

albanian.al 

arber.al 

arbereshet.al 

argjiro.al 

argjiro.com.al 

argjiro.edu.al 

argjiro.net.al 

argjiro.org.al 

atdheu.al 

ademjashari.al 

bamirtopi.al 

broadcast.al 

cc.al 

co.al 

dajti.al 

dardani.al 

dardania.al 

dhermi.al 

dns.al 

domain.al 

domain.com.al 

domain.net.al 

domain.org.al 

domaine.al 

domainname.al 

domains.al 

domain.al 

domini.al 

diasporashqiptare.al 

drin.al 

drini.al 

dukat.al 

dumrea.al 

durazzo.al 

e-authority.al 

edirama.al 

email.al 

e-mail.al 

enverhoxha.al 

erzeni.al 

fifa.al 

fifa.org.al 

uefa.al 

uefa.org.al 

fishta.al 

skenderbeu.al 

gjergjkastrioti.al 

golloborda.al 

grabova.al 

hack.al 

hackers.al 

hostmaster.al 

hostname.al 

http.al 

iana.al 

icann.al 

ilir.al 

iliri.al 

iliria.al 

iliria.al 

ilirzela.al 

illyria.al 

imap.al 

internet.al 

ishullisazanit.al 

itu.al 

kanina.al 

kapaj.al 

kastriot.al 

kastriot.com.al 

kepirodonit.al 

kisha.al 

kombi.al 

feja.al 

fejaislame.al 

fejakatolike.al 

fejaortodokse.al 

faikkonica.al 



konica.com.al 

korabi.al 

kruj.al 

ksamili.al 

lanabregas.al 

morava.al 

musinekokalari.al 

ns.al 

onufri.al 

or.al 

parliament.al 

qeparo.al 

ramizalia.al  

register.al 

registrar.al 

registry.al 

republic.al 

republik.al 

republika.al 

republike.al 

rinas.al 

root.al 

saliberisha.al  

sazan.al 

sazani.al 

selita.al 

senat.al 

server.al 

shengjini.al 

shkolla.al  

teqeja.al 

xn--1xa.al 

zone.al 

zot.al 

zoti.al 

zvernec.al 

xhamia.al 

kisha.al 

teqe.al 

system.al 

site.al 

www.al 

www.com.al 

www.net.al 

www.org.al 

smtp.al 

skenderbe.al 

spille.al 

valbona.al 

valbone.al 

valona.al 

voskopi.al 



ANEKS 2/2: Lista me emrat e ndaluar të domaineve .al dhe nëndomaineve: 

 

Në zbatim të Rregullores Nr. 2 të ndryshuar, AKEP dhe Regjistruesit do të kenë parasysh në çdo 

rast aplikimi për regjistrim domain .al për zbatimin e përcaktimeve të Rregullores në lidhje me 

emrat e ndaluar. 

 

Për përcaktimin e këtyre emrave përdoret Fjalori i Gjuhës Shqipe i cili gjendet edhe online në 

linkun http://www.fjalori.shkenca.org/. Ky fjalor është Çertifikuar nga Qendra e Studimeve 

Albanologjike (www.qsa.edu.al).  

 

Përveç listës së mëposhtme, përbëjnë listë të ndaluar fjalët/grup fjalët që konsiderohen sensitive 

për përdorim publik në emrat e domaineve .al: 

 blasfemi (kur përdoren për fyerje të ketij karakteri) 

 homoseksual 

 identitet seksual (karakter fyerje) 

 fyerje familjare 

 organet e riprodhimit njerëzor (karakter fyerje) 

 sharje 

 fyerje me emra kafshësh 

 prostitucion (kur përdoret për fyerje të këtij karakteri) 

 sëmundje ngjitëse (kur përdoren për qëllim fyerje) 

 fyerje raciale 

 fyerje etnike 

 fyerje për shkak të sëmundjeve mendore 

 fyerje me bazë fetare 

 fyerje politike me terma të papranueshëm, si psh. çifute, naziste, fashiste, etj. 

 fyerje personale 

 fyerje të inteligjencës 

 fyerje të kategorive të ndryshme grup fjalësh 

 

Lista e emrave të ndaluar do të përditësohet vazhdimisht nga AKEP. 

Lista: 

 

blasfemi.al 

blasfemia.al 

jamzot.al 

jamzoti.al 

jezot.al 

jezoti.al 

skazot.al 

jozotit.al 

zotkot.al 

vritiozot.al 

mallkojzotin.al 

shajzotin.al 

zotitevrafte.al 

zotijuvrafte.al 

zotiivrafte.al 

perendi.al 

perendia.al 

jamperendi.al 

jamperendia.al 

jeperendi.al 

jeperendia.al 

skaperendi.al 

joperendise.al 

perendikot.al 
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vritioperendi.al 

mallkojperendine.al 

shajperendine.al 

perendiatevrafte.al 

perendiajuvrafte.al 

perendiaivrafte.al 

 

fyej.al 

fyerje.al 

fyerja.al 

fyejpopullin.al 

fyejshqip.al 

fyerjeshqip.al 

fyejshqiptarin.al 

fyejshqiperine.al 

fyejshqiptaret.al 

fyejshtetin.al 

fyejpresidentin.al 

fyejkuvendin.al 

fyejparlamentin.al 

fyejkuvendineshqiperise.al 

fyejkryeministrin.al 

fyejministrin.al 

fyejministrat.al 

fyejopoziten.al 

fyejpolitiken.al 

fyejpolicine.al 

fyejushtrine.al 

fyejfene.al 

fyejfemijet.al 

fyejhomoseksualet.al 

fyejlgbt.al 

fyejlezbiket.al 

fyejidiotet.al 

fyejbudallenjte.al 

 

idiot.al 

idioti.al 

budalla.al 

budallai.al 

injorant.al 

injoranti.al 

imarre.al 

gomar.al 

trashalluq.al 

itrashe.al  

kokeshkrete.al 

kokemushke.al 

kokebosh.al 

icmendur.al 

icmenduri.al 

skizofren.al 

skizofreni.al 

debil.al 

katil.al 

katile.al 

 

te gjithe emrat qe perbejne fyerje 

individuale dhe shoqerore. 

 

vras.al 

tevras.al 

ivras.al 

vrit.al 

vriti.al 

vritnjeriun.al 

vritnjerezit.al 

vritshqiptarin.al 

vritshqiptaret.al 

vriteprit.al 

vritfemijet.al 

vritzotin.al 

vritfene.al 

vritbudallenjte.al 

 

te gjitha fjalet qe permbajne fjalen 

“vras/vrit/vrasje” ne kuptimin e keq te saj. 

 

lufte.al 

terror.al 

terrorizmi.al 

terrorizem.al 

bejterror.al 

 

te gjitha fjalet qe permbajne fjalen “terror”, 

ne kuptimin e keq te saj. 



ANEKS NR. 3 
 

Kushtet teknike për nderfaqen automatike të komunikimit 
 

Komunikimi me API 

 

Pasi Regjistrari eshte akredituar nga AKEP ne sistemin e DNS, gjeneron gjithashtu edhe nje API 

Key.Api Key i jepet Regjistrarit dhe ky eshte si nje kod unik i cili e authentifikon regjistrarin per 

te perdorur API e DNS. 
  

Ky kod vendoset ne kerkesen HTTP POST qe ben regjistrari si parameter.  
Parametrat e tjere jane te dhenat qe do dergohen ne baze te methodes qe do te therritet.  
Pas dergimit te kerkeses, ekzekutohet workflow perkates i cili perditeson ne kohe reale sistemin 

e AKEP DNS dhe me pas kthehet pergjigja nga DNS API ne menyre sinkrone.  
Pas pergjigjes, regjistrari mund te perdori perseri web service-t ose nderfaqen web. 

 

Formati i kthimit te pergjigjes nga AKEP DNS API ne JSON 

 

{"status": 
 

{"code":"ZZZ", 
 

"text":"Status DESCRIPTION"}, 
 

"data":[{"field":"value","field":"value"......} 
 

Lista e Web Service-ve 

  
1. list domains 

2. list nssets 

3. list contacts 

4. list invoices 

5. renew domain 

6. transfer domain 

7. update contact 

8. domain request 

9. update domainns 

 

Lista e Web serviceve me parametrat dhe Workflow 
 

Serviset (services) 
 

* Te detyrueshme 
 

 Service Name listdomains      
       

 Parameters registrar_handle *      
        

        

 Service Name listnssets      
        

 Parameters registrar_handle *      
        

        



 Service Name listcontacts      
        

 Parameters registrar_handle *      
        

        

 Service Name listinvoices      
        

 Parameters registrar_handle *      
        

        

 Service Name renewdomain      
        

 Parameters registrar_handle *      

  domain_name *      

  renew_period *      
        

        

 Service Name transferdomain      
        

 Parameters registrar_handle *      

  domain_name *      

  authinfo *      
        

        

 Service Name updatecontact      
        

 Parameters registrar_handle *      

  cnt_id *      
       



name *  
 

org 
 

nipt 
 

doctype * 
 

docnr * 
 

status * 
 

street1 * 
 

street2 * 
 

city * 
 

state * 
 

country * 
 

pcode * 
 

tel * 
 

fax 
 

email * 
 
 
 
 
 

 

 Service Name domainrequest   
     

 Parameters registrar_handle * adm_state *  

  domain_name * adm_pcode *  

  reg_period * adm_tel *  

  ns1 * adm_fax  

  ns2 * adm_email *  

  ns3 tech_name *  

  ns4 tech_org  
     

     



  ns5  tech_nipt      

  ns6  tech_doctype *  

  ns7  tech_docnr *  

  ns8  tech_status *  

  ns1ip *  tech_street1 *  

  ns2ip *  tech_street2 *  

  ns3ip  tech_city *  

  ns4ip  tech_state *  

  ns5ip  tech_country *  

  ns6ip  tech_pcode *  

  ns7ip  tech_tel *      

  ns8ip  tech_fax      

  reg_name *  tech_email *  

  reg_org  bill_name *  

  reg_nipt  bill_org      

  reg_doctype *  bill_nipt      

  reg_docnr *  bill_doctype *  

  reg_status *  bill_docnr *  

  reg_street1 *  bill_status *  

  reg_street2 *  bill_street1 *  

  reg_city *  bill_street2 *  

  reg_state *  bill_city *      

  reg_country *  bill_state *  

  reg_pcode *  bill_country *  

  reg_tel *  bill_pcode *  
         

          

     
        

         



 reg_fax bill_tel * 

 reg_email * bill_fax 

 adm_name * bill_email * 

 adm_org  

 adm_nipt  

 adm_doctype *  

 adm_docnr *  

 adm_status *  

 adm_street1 *  

 adm_street2 *  

 adm_city *  

 adm_state *  

   
 
 
 
 

 

 Service Name updatedomainns      
        

 Parameters registrar_handle *      

  domain_name *      

  ns1 *      

  ns2 *      

  ns3      

  ns4      

  ns5      

  ns6      

  ns7      
       



ns8  
 

ns1ip 
 

ns2ip 
 

ns3ip 
 

ns4ip 
 

ns5ip 
 

ns6ip 
 

ns7ip 
 

ns8ip 
 

 

Workflow 
 

List Domain  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Regjistrari ne kete rast do duhet te therrase URL prefix nga ku do percaktoj edhe tipin e web 

service ne kete rast List Domains. Ai do duhet te percaktoi API key si celsin e tij unik per 

identifikim ne sistem. Gjithashtu registrari do duhet te percaktoj “handle” ("registrar_handle" => 

"REG-AKEP") per te marre infot e kerkuara ne baze te tij. Web service proceson parametrat dhe 

kalon ne sistem per verifikimin e API dhe handle nga ku procesohet kerkesa dhe kthehet 

mbrapsht informacioni per listen e domain te kerkuar ne baze te handle. 
 
 
 



List NSSET  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Regjistrari, serisht si ne rastin e pare, do duhet te therrase URL prefix nga ku do percaktoj edhe 

tipin e web service ne kete rast List NSSET. Ai do duhet te percaktoi API key si celsin e tij unik 

per identifikim ne sistem. Gjithashtu registrari do duhet te percaktoj “handle” ("registrar_handle" 

=> "REG-AKEP") per te marre infot e kerkuara ne baze te tij. Web service proceson parametrat 

dhe kalon ne sistem per verifikimin e API dhe handle nga ku procesohet kerkesa dhe kthehet 

mbrapsht informacioni per listen e nsset te kerkuar ne baze te handle. 
 

List Contacts  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Regjistrari therret URL prefix nga ku do percaktoj edhe tipin e web service ne kete rast List 

Contacts. Ai do duhet te percaktoi API key si celsin e tij unik per identifikim ne sistem. 

Gjithashtu registrari do duhet te percaktoj “handle” ("registrar_handle" => "REG-AKEP") per te 



marre infot e kerkuara ne baze te tij. Web service proceson parametrat dhe kalon ne sistem per 

verifikimin e API dhe handle nga ku procesohet kerkesa dhe kthehet mbrapsht informacioni per 

listen e kontakteve te kerkuar ne baze te handle. 
 

List Invoices  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Regjistrari therret URL prefix nga ku do percaktoj edhe tipin e web service ne kete rast List 

Invoices. Ai do duhet te percaktoi API key si celsin e tij unik per identifikim ne sistem. 

Gjithashtu registrari do duhet te percaktoj “handle” ("registrar_handle" => "REG-AKEP") per te 

marre infot e kerkuara ne baze te tij. Web service proceson parametrat dhe kalon ne sistem per 

verifikimin e API dhe handle nga ku procesohet kerkesa dhe kthehet mbrapsht informacioni per 

listen e faturave te kerkuar ne baze te handle. Cdo informacion rreth veprimeve te faturuar per 

Regjistrarin merren nepermjet ketij web service. 
 

Renew Domain  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Regjistrari duke therritur kete web service do i jepet mundesia per rinovimin e domain. 

Regjistrari kalon API key te tij per identifikim ne sistem dhe handel (psh: REG-AKEP) 

gjithashtu dhe parametrat e nevojshem per rinovim si, emri domain dhe periudha e rinovimit. 

Pasi kalohen keto te dhena procesohet kerkesa, verifikohet dhe me pas ekzekutohet komanda 

perkatese per rinovim. 
 

Request Domain  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pasi Regjistrari te kete therritur Request Domain web service ne baze te URL perkatese, ai do 

duhet te kaloj API key dhe parametrat e percaktuara si te detyrueshme per kerkese per nje 

domain te ri. Kerkesa procesohet ne sistem mbasi vjen nga web servisi dhe verifikohet. Nese 

kerekesa eshte korrekte atehere procesohet ne sistem duke krijuar nje kerkese te re per nje 

domain nga Regjistrari kerkues. 
 

Transfer Domain  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pasi Regjistrari te kete therritur Transfer Domain web service ne baze te URL perkatese, ai do 

duhet te kaloj API key dhe parametrat e percaktuara si te detyrueshme per transferimin e nje 

domain. Kerkesa procesohet ne sistem mbasi vjen nga web servisi dhe verifikohet. Nese kerkesa 

eshte korrekte atehere procesohet ne sistem duke kaluar domain nga nje Regjistrar tek nje 

regjistrar tjeter ne baze te parametrave te kaluara. 
 

Update Domain  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pasi Regjistrari te kete therritur Update Domain web service ne baze te URL perkatese, ai do 

duhet te kaloj API key dhe parametrat e percaktuara si te detyrueshme per update te nje domain. 

Kerkesa procesohet ne sistem mbasi vjen nga web servisi dhe verifikohet. Nese kerekesa eshte 

korrekte atehere procesohet ne sistem duke update domain ne baze te parametrave te kaluara. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Update Contact  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pasi Regjistrari te kete therritur Update Contact web service ne baze te URL perkatese, ai do 

duhet te kaloj API key dhe parametrat e percaktuara si te detyrueshme per update te kontakteve 

te domainit. Kerkesa procesohet ne sistem mbasi vjen nga web servisi dhe verifikohet. Nese 

kerekesa eshte korrekte atehere procesohet ne sistem duke update kontaktin ne baze te 

parametrave te kaluara. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FORMULARI I APLIKIMIT PER REGJISTRUES 
 
 

 

Emri i Subjektit:   

Adresa:  
 

 

Numri i Telefonit:   

Numri i Faksit:   

Adresa e E-mail ( per lajmerime normale):   

Adresa e E-mail (per lajmerime financiare):   

Adresa e E-mail (per lajmerime urgjente):   

Faqe e Internetit URL: http://  
 

 

Administratori / Perfaqesuesi Ligjor 
 

 

Emri : Mbiemri:   

Adresa:  
 

 

Numri i Telefonit:  Numri i Faksit   : 

Adresa e E-mail:     
 
 

 

Kontakti Administrativ 
 

 

Vendosni kryq nese Kontakti Administrativ eshte i njejte me Administratorin  
 
 

 Emri :   Mbiemri:        

 Adresa:           

 Numri i Telefonit:   Numri I Faksit :     

 Adresa e E-mail:            

 Kontakti Teknik          
 

Emri :________    Mbiemri:________ 
 
Adresa: 

 

 
 



Numri i Telefonit: __________  Numri i Faksit : 

Adresa e E-mail:      

Kontakt Pagese     
Emri - Mbiemri:     
         

Adresa:      

     

Numri i Telefonit:  Numri i Faksit : 

Adresa e E-mail:      

Komente te tjera:     
 
 

Deklaratë e Administratorit / Personit të Autorizuar 

 

Nën përgjegjësine time të plotë ligjore, deklaroj se të dhënat, dëshmite dhe informacioni i 

paraqitur në formularin e aplikimit dhe çdo lidhje të tij janë të vërteta, të sakta dhe në përputhje 

me çdo kërkesë të parashikuara ligjërisht mbi përgjegjësinë e vetëdeklarimit. Me Regjistrimin 

në AKEP deklaroj se do të zbatoj : 
 
1. Ligjin nr. 9918, datë 19.05.2008, i ndryshuar “Për Komunikimet Elektronike në Republiken 

eShqipërisë”dhe aktet nën ligjore të fushës; 

2.Ligjin nr. 9887, datë 10.03.2008 “Për mbrojtjen e të dhënave personale”dhe aktet nën ligjore 

të tij; 
 
3. Kushtet e Regjistrimit; 
 
4. Kërkesat e Rregullores nr.2, date 21.02.2008, per “Regjistrimin dhe Administrimin e Emrave 

të Domain-eve nën .AL dhe nën domain-et .gov.al, .mil.al, .edu.al, .com.al, .org.al dhe .net.al”, e 

ndryshuar. 

 

 

(Emri, Mbiemri) (Pozicioni) (Firma, Vula)  
 
 
 


