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HYRJE 

 

Autoriteti Kombëtar për Certifikim Elektronik dhe Sigurinë Kibernetike  është krijuar me Vendimin 

Nr.141, datë 22.02.2017, “Për organizimin dhe funksionimin e Autoriteti Kombëtar për Certifikimin 

Elektronik dhe Sigurisë Kibernetike” , të Këshillit të Ministrave”, në vijim Autoriteti (AKCESK). 

Në zbatim të pikës 4.21, gërma a) dhe b) të Vendimit të sipërpërmendur, Autoriteti ngre, administron 

dhe mirëmban sistemin unik on-line, për publikim e faqeve të internetit me përmbajtje të paligjshme, 

si më poshtë: 

 

a) Faqet me përmbajtje të paligjshme konstatohen nga autoritetet publike dhe dërgohen zyrtarisht 

pranë Autoritetit, i cili u mundëson atyre të drejtat e aksesit në sistem, për publikimin e tyre, me 

qëllim mbylljen e këtyre faqeve. 

 

b) Autoriteti nxjerr udhëzime për funksionimin e sistemit, duke përcaktuar të drejtat dhe detyrimet 

e autoriteteve publike, si dhe ofruesve të shërbimit të internetit (ISP). 

 
 

Publikimi i këtij udhëzimi synon të bëjë më të lehtë përdorimin e portalit nga të gjitha palët që do të 

jenë pjesë e tij. 
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NENI 1 

Objekti 

Kjo rregullore ka për objekt të saj: 

1. Funksionimin e portalit online mbështetur me infrastrukturën fizike të qendërzuar nga ana e 

AKCESK me qëllim publikimin dhe ofrimin e informacionit për mbylljen e aksesit të faqeve të 

Internetit me përmbajtje të paligjshme. 

2. Përcaktimin e modaliteteve për mundësimin e komunikimit të vazhdueshëm midis, AKCESK, 

autoriteteve publike dhe ofruesve të shërbimit të aksesit në Internet (ISP-ve).  

3. Përcaktimin  e rregullave dhe masave që do të ndërmerren në lidhje me mbylljen e aksesit në 

faqet e Internetit me përmbajtje të paligjshme. 

4. Portali online administrohet nga AKCESK me qëllim gjetjen, zbutjen e kërcënimeve në Internet 

dhe menaxhimin e faqeve me përmbajtje të paligjshme në Shqipëri i cili do të përmirësojë 

cilësinë e lundrimit në Internet duke ofruar një mjedis të sigurtë, do të rrisë kënaqësinë e 

përdoruesit dhe do të ofrojë vlerë të shtuar të shërbimeve të ofruara tashmë nga AKCESK. 

 

NENI 2 

Fusha e zbatimit 

 

Ky udhëzim zbatohet nga AKCESK, autoritetet publike që sipas përcaktimeve të kuadrit ligjor që 

rregullon veprimtarinë e tyre kanë të drejtë për të kërkuar mbylljen e aksesit të faqeve të Internetit me 

përmbajtje të paligjshme, si dhe ofruesve të shërbimit të aksesit në Internet (ISP-ve) për marrjen e 

informacionit me qëllim mbylljen e aksesit në këto faqe sipas legjislacionit në fuqi. 

 

NENI 3 

Baza Ligjore 

Kjo rregullore është hartuar në bazë të: 

Vendimit nr.141, datë 22.02.2017 “Për organizimin dhe funksionimin e Autoriteti Kombëtar për 

Certifikimin Elektronik dhe Sigurisë Kibernetike, të Këshillit të Ministrave” pika 4.21 gërma a) dhe b). 
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NENI 4 

Përkufizime 

 

Autoriteti Kombëtar për Certifikim Elektronik dhe Sigurinë Kibernetike AKCESK -  është 

institucioni publik krijuar me Vendimin  Nr.141, datë 22.02.2017.  

“Listë e zezë” (blacklist)  - Listë me faqe Interneti me përmbajtje të paligjshme. 

“Listë e bardhë” (whitelist)  - Listë me faqe Interneti të cilat nuk rezultojnë më me përmbajtje të 

paligjshme, prandaj nuk janë më pjesë e listës së zezë (black list) dhe duhen hequr nga kjo e fundit. 

“Autoritete Publike” - Janë personat juridikë që në ligjshmërinë e tyre kanë të drejtë të kërkojnë 

mbylljen e aksesit të faqeve me përmbajtje të paligjshme. 

“Portal online” - Sistemi i mbështetur me infrastrukturën fizike nga AKCESK nëpërmjet 

krijimit/zbatimit të një platforme për të mbledhur në mënyrë efektive të dhëna, për të vepruar mbi to 

dhe shpërndarjen e informacionit për gjetjen dhe zbutjen e kërcënimeve në Internet dhe menaxhimin e 

faqeve me përmbajtje të paligjshme.  

Internet Service Provider (ISP)  - Ofruesit e shërbimit të Internetit në Shqipëri 

“Përdorues të sistemit (USER)” – AKCESK, Autoritetet publike, Ofruesit e shërbimit të aksesit në 

Internet,  

“Faqe Interneti me përmbajtje të paligjshme” - Përfshijnë, por pa u kufizuar në to, faqe Interneti që 

paraqesin kërcënim për hapësirën e Internetit në Shqipëri si dhe faqe Interneti me përmbajtje, pro 

gjenocidit ose krimeve kundër njerëzimit, kanosje me motive racizmi dhe ksenofobie, shpërnadaje e 

materialeve raciste ose ksenofobie, fyerje me motive racizmi ose ksenofobie, pornografike, online 

gambling (kumar online), pornografi me fëmijët, etj. të përcaktuara si vepra të dënueshme nga 

legjislacioni shqiptar.  

“Proces i qendërzuar” - Proces i dokumentimit të të gjitha procedurave dhe listave në mënyrë të shpejtë 

dhe të saktë. 

“Mbyllje aksesi të një faqeje Interneti me përmbajtje të paligjshme” - Masë teknike e cila ka si qëllim 

të kufizojë aksesin në faqet e Internetit me përmbajtje të paligjshme.  

NENI 5 

Aksesi në Portalin online 

 

Në portalin online do të ndërveprojnë: 
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1. Autoriteti Kombëtar për Certifikimin Elektronik dhe Sigurisë Kibernetike (AKCESK); 

2. Autoritetet Publike; 

3. Ofruesit e shërbimit të Internetit (ISP-të); 

 

NENI 6 

Të drejtat dhe përgjegjësitë e Autoriteti Kombëtar për Certifikimin Elektronik dhe Sigurisë 

Kibernetike (AKCESK) 

AKCESK ka këto të drejta dhe përgjegjësi: 

1. Administron sistemin që do t’i shërbejë autoriteve publike dhe ofruesve të shërbimit të aksesit 

në Internet (ISP-ve); 

2. Kryen verifikimin që ndodh vetëm në momentin e parë, kur shqyrton bazën ligjore të paraqitur 

nga institucioni i autorizuar, për mbylljen e aksesit të faqeve të Internetit me përmbajtje të 

paligjshme, pas aplikimit për të përdorur shërbimin që ofrohet përmes këtij sistemi. Nuk kryen 

asnjë verifikim të përmbajtjes së listës së ngarkuar nga institucionet e autorizuara; 

3. Harton dhe miraton formatin e kërkesës për të përfituar të drejtën e aksesit si përdorues në 

portalin online të institucionit të autorizuar sipas aneksit 1 bashkëlidhur kësaj rregullore; 

4. Njoftohet me një sinjal (alert) në sistem për faqet për të cilat nuk është bllokuar aksesi; 

5. Nëpërmjet sistemit për mbylljen e aksesit të faqeve të Internetit me përmbajtje të paligjshme, 

mundëson në kohë reale komunikimin mes subjekteve të përmendura në këtë rregullore; 

6. Në asnjë rast nuk bën vlerësimin e ligjshmërisë së aktit të miratuar nga autoritetet publike.   

NENI 7 

Të drejtat dhe përgjegjësitë e autoriteteve publike 

 

 Autoritetet publike kanë këto të drejta dhe përgjegjësi: 

1. Sipas kuadrit ligjor përkatës,  kërkojnë mbylljen e aksesit të faqeve të Internetit me përmbajtje 

të paligjshme; 

2. Kanë të drejtë të bëhen pjesë e sistemit pas aprovimit të kërkesës së hartuar sipas aneksit 1 

bashkëlidhur kësaj rregulloreje për bllokimin e faqeve me përmbajtje të paligjshme; 

3. Të publikojnë në portalin online vendimin për mbylljen e aksesit të faqeve me përmbajtje të 

paligjshme . 

4. Të verifikojnë në qoftë se është bërë mbyllja e aksesit të faqeve me përmbajtje të paligjshme të 

kërkuara; 
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5. Të përcaktojnë qartë bazën ligjore (ligji, VKM, urdhri, neni, pika) mbi të cilin kërkojnë 

mbylljen e aksesit me përmbajtje të paligjshme, e cila do t’u shfaqet përdoruesve fundorë që 

kërkojnë të aksesojnë faqe të cilat rezultojnë me përmbajtje të paligjshme sipas legjislacionit në 

fuqi. 

6. Të njoftohen me një sinjal (alert) për faqet për të cilat nuk është bërë akoma mbyllja e aksesit; 

7. Të përditësojnë listën e publikuar të faqeve me përmbajtje të paligjshme; 

8. Të kryejnë veprimet në portal sipas aneksit 2 bashkëlidhur kësaj rregulloreje; 

9. Lista me faqet e Internetit, për të cilat është kërkuar mbyllja e aksesit, është në përgjegjësinë 

ligjore të autoritetit publik që kërkon mbylljen , që paraprakisht i janë dhënë të drejta përdoruesi 

në sistem. 

 

NENI 8 

Ofruesit e shërbimit të aksesit në Internet (ISP-të) kanë këto të drejta dhe përgjegjësi: 

 

1. Të aksesojnë portalin dhe të realizojnë mbylljen e aksesit të faqes/faqeve me përmbajtje të 

paligjshme brenda 3 (tri) ditëve kalendarike, mënyra e aksesimit të portalit sipas ankesit 2 të 

bashkëlidhur kësaj rregulloreje;  

2. Në raste emergjente duhet të realizojnë mbylljen e aksesit të faqes/faqeve me përmbajtje të 

paligjshme, menjëherë nga marrja e njoftimit. 

3. Të aksesojnë në çdo moment listën e faqeve për të cilat do të mbyllet aksesi, listën e faqeve të 

cilave iu është mbyllur aksesi si dhe listën e faqeve të kaluara në whitelist; 

4. Kanë të drejtën e ankimit pranë autoriteteve publike (të cilët kanë publikuar listën) ose para 

gjykatës kompetente në përputhje me dispozitat ligjore përkatëse; 

5. Kanë të drejtën të njoftohen me një sinjal (alert) në formë e-maili sa herë që në sistem hidhen 

faqe të tjera për t’u mbyllur si dhe një sinjal (alert) në formë e-maili për faqet për të cilat nuk 

është bërë akoma mbyllja e aksesit.  

NENI 9 

Mbyllja e aksesit të një faqeje me përmbajtje të paligjshme 

1. Autoritet publike, sipas legjislacionit, kanë për detyrë ose mund të kërkojnë mbylljen e aksesit 

të një faqe Interneti me përmbajtje të paligjshme si dhe të përditësojnë në portal listën që 

përmban këto faqe. 

2. Mbyllja e aksesit të një faqeje me përmbajtje të paligjshme bëhet vetëm pasi autoriteti publik, 

në zbatim të detyrimeve të ngarkuara nga ligji apo aktet nënligjore, ka identifikuar një faqe 

Interneti e cila për nga përmbajtja shkel rendin juridik.  
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3. Kjo rregullore nuk i mohon asnjë subjekti ofrues të shërbimit të aksesit në Internet (ISP), të 

kundërshtojë në rrugë administrative apo gjyqësore aktin që vendos mbylljen e një faqeje 

Interneti. 

 

NENI 10 

Informimi dhe publikimi 

Ky udhëzim është pjesë e Rregulloreve të nxjerra nga AKCESK dhe publikohet në faqen e Internetit të 

www.cesk.gov.al. Autoritetet publike dhe ofruesit e shërbimit të aksesit në Internet (ISP) janë të  

detyruar  të  zbatojnë  dispozitat  e  kësaj rregulloreje. 

Të dhënat për aksesin në portal do t’i bëhen me dije në rrugë zyrtare shkresore institucioneve si dhe 

ISP-ve.  

NENI 11 

Raporte të gjeneruara nga Portali online 

 

Zgjidhja teknike do të gjenerojë raporte periodike me informacion për AKCESK, por edhe për secilin 

autoritet/përdorues të tij. Template-t e raporteve do të miratohen paraprakisht nga AKCESK dhe do të 

jenë objekt rishikimi sa herë që të shihet e nevojshme, periodiciteti i gjenerimit të  tyre do të vendoset 

nga AKCESK në konsultim me autoritetet përdoruese të sistemit. Zgjidhja do të përfshijë këto raporte: 

1. Raport për faqet me përmbajtje të paligjshme në të cilat është mbyllur aksesi për çdo institucion 

dhe në total në baza ditore, javore, mujore. Raporti duhet të paktën të përfshijë adresat IP që 

kanë përmbajtje të paligjshme, origjinën e IP-së, llojin e shërbimit të përdorur (HTTP, etj) dhe 

ISP-në e lidhur.  

2. Raport në baza javore, mujore mbi numrin e faqeve në të cilat është mbyllur aksesi nga çdo 

institucion si dhe frekuencën e përditësimit të blacklistës nga çdo institucion për të kuptuar se 

cilit prej tyre (institucioneve) i shërben më shumë ky sistem dhe sa kohë shpenzojnë ata në të.  

3. Raport në baza javore, mujore mbi ‘rikthimet’, për të evidentuar se sa dhe cilat faqe janë 

“rehabilituar” nga ana e institucioneve për pjesën e tyre të listës së zezë, pra janë kthyer në listë 

të bardhë. Ky raport do të përfshijë IP-të, që në gjykimin e institucionit përkatës duhet të hiqen 

nga lista e zezë tek e cila janë shtuar më parë. 
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Neni 12 

Sanksionet 

 

Moszbatimi i detyrimeve që rrjedhin nga kjo rregullore përbën kundërvajtje administrative dhe në këto 

raste do të zbatohet legjislacioni në fuqi.  

 

Neni 13 

Hyrja në fuqi 

Kjo Rregullore hyn në fuqi menjëherë me miratimin e saj.  
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ANEKSI 1 

STEMA E REPUBLIKËS 

____________________________________________________________________________ 

EMRI I INSTITUCIONIT 

Nr._____Prot         Datë ___/___/201_ 

 

 

DREJTUAR:  Autoritetit Kombëtar për Certifikim Elektronik dhe Sigurisë Kibernetike 

 

LËNDA:  Kërkesë për dhënie aksesi 

 

Me anë të kësaj shkrese, (Emri i institucionit të autorizuar) Ju kërkon t’i jepet akses në portalin për 

mbylljen e aksesit të faqeve me përmbajtje të paligjshme të ngritur pranë AKCESK me qëllim 

publikimin e vendimeve të saj për mbylljen e faqeve të Internetit me përmbajtje të paligjshme dhe 

ekzekutimin e këtyre vendimeve nga ana e ofruesve të shërbimit të aksesit në Internet (ISP-ve). 

Baza ligjore që legjitimon institucionin tonë për të kërkuar mbylljen e aksesit në faqet e Internetit me 

përmbajtje të paligjshme është: 

 Ligji/neni... 

 Akti nënligjor/pika... 

Përsa më sipër, Lutemi shqyrtimin e këkesës dhe marrjen parasysh të saj. 

Duke ju falenderuar, 

 

Titullari 

Nënshkrimi / Vula 
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ANEKSI 2 

Specifikime Teknike 

 

Qëllimi i sistemit është që të sigurojë një komunikim në kohë reale dhe të sigurt me ofruesit e shërbimit 

të aksesit në Internet (ISP-të) për të siguruar shkëmbimin e informacionit mbi faqet për t’u mbyllur 

aksesi apo hequr nga lista e zezë (blacklist) ose lista e bardhë (whitelist). Në sistem do të ketë gjithashtu 

një listë të bardhë (whitelist) për çdo rast që institucioni e sheh të arsyeshme të rikthejë një faqe nga 

lista e zezë (blacklist) në listë të bardhë (whitelist) për shkak të ndonjë gabimi të mëparshëm apo për 

shkak se faqja ka ndryshuar përmbajtje.  

Çdo kërkesë është e regjistruar dhe e aprovuar në sistem, para se të bëhet e disponueshme për ofruesit 

e shërbimit të aksesit në Internet (ISP-të). Institucionet e autorizuara mund të logohen në sistem dhe të 

bëjnë kërkesa për bllokimin e faqeve me përmbajtje të paligjshme (blacklist) apo heqjen e tyre nga 

bllokimi, kalim në listë të bardhë (whitelist). Sistemi është i përbërë nga tre module. 
 

1. Në modulin e parë janë të përfshirë AKCESK dhe autoritetet publike të cilat kërkojnë mbylljen e 

aksesit të faqeve me përmbajtje të paligjshme. Ky modul përfshin edhe monitorimin nëpërmjet të cilit 

AKCESK dhe institucionet kanë të drejtë të njoftohen me një sinjal (alert) për faqet për të cilat nuk 

është bllokuar aksesi, ndërsa ofruesit e shërbimit të aksesit në Internet kanë të drejtën të njoftohen me 

një alert në formë e-mail sa herë që në sistem hidhen faqe të tjera për t’u mbyllur si dhe kur nuk është 

realizuar mbyllja e aksesit për faqet ekzistuese. 

2. Në modulin e dytë janë përfshirë ofruesit e shërbimit të aksesit në Internet (ISP-të) që vihen në dijeni 

për këto faqe dhe realizojnë mbylljen e aksesit teknikisht. 

3. Moduli i tretë është modul informues për publikun e gjerë. 

Autoriteti Kombëtar për Certifikim Elektronik dhe Sigurisë Kibernetike 

Rrjedha e procesit të punës 

Përdoruesit e AKCESK logohen në sistem duke vendosur emër përdoruesi dhe fjalëkalim  

Pas logimit mund të aksesojnë modulin e administrimit dhe të mund të shtojë kategori të faqeve me 

përmbajtje të paligjshme, të gjenerojnë raporte sipas nevojave të institucionit në lidhje me ecurinë e 

punës dhë të menaxhojnë publikimet e lajmeve, vendimeve, etj.  

 

Autoritetet publike /Incitucionet e autorizuara 

Rrjedha e procesit të punës 

Kërkesa 
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Kërkesa do të mund të kryhet nga autoritetet publike,  pasi përdoruesi i regjistruar të jetë kyçur (log-

uar) në sistem. Autoritetet publike kanë dy role në sistem: hartuesin e kërkesës për mbylljen e aksesit 

të faqeve me përmbajtje të paligjshme si dhe aprovuesin e kërkesës për mbylljen e aksesit të faqeve me 

përmbajtje të paligjshme. 

Hartuesi i kërkesës  

Përdoruesi i autoritetit publik me të drejtat e nevojshme mund të hartojnë kërkesën për mbylljen e 

aksesit të faqeve me përmbatje të paligjshme. Hartuesi i kërkesës logohet në sistem  duke vendosur 

emër përdoruesi dhe fjalëkalim  

Aprovimi  

Përdoruesi i autoritetit publik me të drejtat e nevojshme mund të aprovojë një kërkesë për mbylljen e 

aksesit të faqeve me përmbajtje të paligjshme. Aprovuesi i kërkesës logohet në sistem duke vendosur 

emër përdoruesi dhe fjalëkalim. 

Publikimi 

Pas aprovimit, faqet që duhet të ju mbyllet aksesi janë të disponueshme për ofruesit e shërbimit të 

aksesit në Internet (ISP-të) në portal. 

Lista e kërkesave për mbylljen e aksesit të faqeve do të jetë e disponueshme për çdo ofrues shërbimi të 

aksesit në Internet (ISP) pas aprovimit në portal. (web service & file+ui)  

Bllokimi i aksesit ndaj faqeve me përmbajtje të paligjshme 

Ofruesit e shërbimit të aksesit në Internet (ISP-të) duhet të logohen në sistem, të aksesojnë modulin e 

kërcënimeve. 

Ofruesi i shërbimit të aksesit në Internet (ISP-të) lidhen me portalin online nëpërmjet: 

 Webservice 

 Secure file transfer protocol (SFTP) 

 Shkarkim file exel-i (manualisht) 

 

 

Ofruesit e shërbimit të aksesit në Internet (ISP-të) logohen në sistem me anë: 

1. Virtual Private Network (VPN) 

2. Autentifikim me anë të emër përdoruesi dhe fjalëkalim  

Ofruesit e shërbimit të aksesit në Internet (ISP-të) realizojnë mbylljen e aksesit të faqeve me përmbajtje 

të paligjshme në sistemet e tyre.  

Ofruesit e shërbimit të aksesit në Internet (ISP-të) duhet të konfirmojnë mbylljen e aksesit të faqeve me 

përmbajtje të paligjshme. Në qoftë se ofruesve të shërbimit të aksesit në Internet (ISP-të) ju kalon afati 
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i mbylljes së aksesit për një ose disa faqe me përmbajtje të paligjshme, do të  marrin një sinjal (alert) 

që nuk e kanë realizuar bllokimin e faqeve me përmbajtje të paligjshme. Intervali (logout) i qëndrimit 

aktiv i portalit është 30 min. 

 

 

 

 


