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1 GUIDË 

Guidë mbi përdorimin e shërbimit të verifikimit të nënshkrimit 

elektronik 

Hyrje  

Bazuar në ligjin Nr. 9880/2018 “Për nënshkrimin elektronik”, neni 54, 

si dhe Ligji nr. 107/2015 “Për identifikimin elektronik dhe shërbimet e 

besuara”, neni 34, nënshkrimet elektronike të lëshuara nga Ofrues të 

Kualifikuar të Shërbimit të Besuar të cilët operojnë në vendet anëtare 

të Bashkimit Europian, kanë të njëjtën vlefshmëri ligjore dhe fuqi 

provuese, si nënshkrimet elektronike të lëshuara nga një Ofrues i 

Kualifikuar i Shërbimit të Besuar, që operon në Republikën e 

Shqipërisë. 

Shërbimi i verifikimit të nënshkrimit elektronik ofrohet për të 

kontrolluar certifikatat elektronike të kualifikuar të lëshuar nga ofrues 

të kualifikuar të shërbimit të besuar të cilët operojnë në Republikën e 

Shqipërisë dhe në Bashkimin Evropian. 

 

Hapat e procedurës së verifikimit  
 

Hapi 1:  Hyr në faqen www.cesk.gov.al 

 

Hapi 2: Shtypni buronin verifiko Nënshkrim Elektronik 

 

 

Fig1.Butoni ku fillon shërbimi për verifikimin e NE 

 

 

http://www.cesk.gov.al/
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Hapi 3: Përzgjidhni vendin ku ushtron veprimtarinë Ofruesi i 

Kualifikuar të Shërbimit të Besuar 

 

Fig2.Vendi ku operon OKSHB 

 

Ofruesi i Kualifikuar të Shërbimit të Besuar në Republikën e Shqipërisë 
 

-Nëse operon në Republikën e Shqipërisë zgjidhni njërin nga dy 

OKSHB 

 

Fig3. OKSHB të akredituar në RSH 

 

 OKSHB AKSHI, lëshon certifikata elektronike të cilat gjenerojnë 

Nënshkrim Elektronik për Administratën Publike, për Subjektet 

Private dhe për sistemin e-receta. 

 OKSHB ALEAT, lëshon certifikata elektronike për qytetarët, të 

cilat i instalon në chipin e kartës së Identitetit.\ 
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Ofruesi i Kualifikuar të Shërbimit të Besuar në vendet e BE 

 

-Nëse Ofruesi i Kualifikuar të Shërbimit të Besuar operon në 

Bashkimin Evropian, zgjidhni shtetin ku OKSHB operon, dhe më pas 

emrin e ofruesit. 

 

Fig4. Trust List per vendet e BE 

 

-Pasi zgjidhet shteti gjenerohen të gjithë Ofruesit e Kualifikuar të 

Shërbimit të Besuar të akredituar në atë vend.   

 

Fig5. Lista e Besuar e OKSHB-ve për shtetin e Italisë 
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-Nëse përzgjedhim Intesa Sanpaolo Bank, shihen të gjitha atributet e 

certifikatës së kualifikuar elektronike.  

 

 

 

Fig6. Atributet e certifikatës së kualifikuar elektronike të Intesa Sanpaolo Itali 

 

Sipas legjislacionit në fuqi, Ligji Nr. 9880/2018 “Për nënshkrimin 

elektronik”, Ligji nr. 107/2015 “Për identifikimin elektronik dhe 

shërbimet e besuara”, nënshkrimet elektronike të lëshuara nga Ofrues 

të Kualifikuar të Shërbimit të Besuar vendas dhe OKSHB të Bashkimit 

Europian të cilat bëjnë pjesë në listën e besuar “trust list”, kanë të 

njëjtën vlefshmëri ligjore dhe fuqi provuese si dokumentet e 

nënshkruar në formën shkresore.  


