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 Pika 9 e Aneksit E, “Kushtet e përgjithshme për ofrimin e rrjeteve dhe shërbimeve të 
komunikimeve elektronike”, të Rregullores nr. 47 datë 26.10.2017 “Për zbatimin e regjimit 
të Autorizimit të Përgjithshëm”, është:  

 

9. Respektimi i kufizimeve në lidhje me përmbajtjet e paligjshme ose të dëmshme: 

 

9.1 Për transmetimet e përcaktuara me përmbajtje të paligjshme ose të dëmshme mbi bazën e një 

vendimi të marrë nga organet kompetente të parashikuara në legjislacionin respektiv, zbatohen 

kufizime. 

9.2 Sipërmarrësi/subjekti që ofron rrjetin dhe ose shërbimin/et e komunikimeve elektronike, ka 

detyrimin ligjor që të marrë masat e duhura juridike dhe teknike për zbatimin e kufizimit të kërkuar. 

9.3 AKEP, me disponimin e kërkesës së organit kompetent të fushës për kufizimin e transmetimit me 

përmbajtje të paligjshme ose të dëmshme, i drejtohet sipërmarrësit, subjektit që ofron rrjetin dhe/ose 

shërbimet e komunikimit elektronik publik, për ndërprerjen dhe bllokimin e transmetimit të kësaj 

përmbajtje. 

9.4 Me marrjen e kërkesës nga AKEP për kufizimin e transmetimit me përmbajtje të paligjshme ose të 

dëmshme, sipërmarrësi është i detyruar të veprojë menjëherë për ndërprerjen dhe bllokimin e 

transmetimit. 
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Pika 9 e Aneksit E “Kushtet e përgjithshme për ofrimin e rrjeteve dhe shërbimeve të komunikimeve 

elektronike” të Rregullores nr. 47 datë 26.10.2017 “Për zbatimin e regjimit të Autorizimit të 

Përgjithshëm”, riformulohet dhe bëhet: 

 

9. Respektimi i kufizimeve në lidhje me përmbajtjet e paligjshme ose të dëmshme: 

9.1 Për shmangien dhe parandalimin e keqpërdorimit të shërbimeve të ofruara nëpërmjet rrjeteve të 

komunikimit elektronik, zbatohen kufizime për bllokimin e aksesit përmes internetit, në përmbajtje të 

përcaktuara dhe të cilësuara të paligjshme apo të dëmshme nga legjislacioni specifik dhe mbi bazën e 

vendimeve/akteve administrative të hartuara në përputhje me nenet 98 e në vijim të Ligjit nr.44/2015 

“Kodi i Procedurave Administrative i RSH”, nga autoritetet dhe organet përgjegjëse në kuptim të të 

njëjtit legjislacion specifik. 

 
9.2  Referuar nenit 12, pika 3 e Ligjit nr. 9918/2008 “Për komunikimet elektronike në RSH”, i 

ndryshuar1, AKEP duke iu përmbajtur me rigorozitet detyrave të përkufizuara dhe të kornizuara nga ky 

ligj2, kujdeset në mënyrë të drejtpërdrejtë, për zbatimin e vendimeve të Këshillit të Ankesave dhe 

organeve të tjera të AMA-s në lidhje me shmangien, parandalimin dhe kufizimin e përmbajtjeve të 

paligjshme apo të dëmshme në shërbimet e rrjeteve të komunikimeve elektronike. 

9.3 Në çdo rast, për zbatimin e kushtit për respektimin e kufizimeve të përmbajtjeve të paligjshme, 

sipërmarrësit që ofrojnë rrjete dhe/ose shërbime të komunikimeve elektronike të aksesit në internet, 

kanë detyrim ligjor3 që të ndjekin procedurën e përcaktuar më poshtë: 

a. Të regjistrohen në sistemin unik/portalin online, i cili administrohet dhe mirëmbahet nga 

Autoriteti Kombëtar i Certifikimit Elektronik dhe Sigurisë Kibernetike (AKCESK); 

b. Të aksesojnë sistemin unik/portalin online dhe, me marrjen e njoftimit, të realizojnë mbylljen 

e aksesit në internet të faqeve me përmbajtje të cilësuara të paligjshme ose të dëmshme nga 

organet përgjegjëse/autoritetet, sipas njoftimit zyrtar të këtyre të fundit, regjistruar në sistemin 

e portalit të AKCESK; 

c. Të marrin masat e duhura juridike dhe të gjejnë zgjidhjet e duhura teknike për zbatimin e 

kufizimit te aksesit në internet të faqeve me përmbajtje të paligjshme ose të dëmshme të 

përcaktuara si të tilla nga organet përgjegjëse/autoritetet publike;  

ç. Të konfirmojnë në portal mbylljen e aksesit në internet të faqeve me përmbajtje të paligjshme 

ose të dëmshme;  

                                                           
1 Ndryshuar me Ligjin 92/2019 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 9918, datë 19.5.2008, “Për komunikimet elektronike në Republikën 

e Shqipërisë”, të ndryshuar, botuar ne Fletoren Zyrtare 11, datë 03.02.2020 dhe hyrë në fuqi në datën 18.02.2020.  
2 Ligji  nr. 9918, datë 19.5.2008, “Për komunikimet elektronike në Republikën e Shqipërisë”, tI ndryshuar, nenet 132 e në vijim. 
3 Bazuar në VKM nr.141, datë 22.02.2017, “Për organizimin dhe funksionimin e Autoritetit Kombëtar për Certifikimin Elektronik dhe 

Sigurinë Kibernetike”, dhe aktet e dala në zbatim të tij. 
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d. Të ndjekin dhe të zbatojnë në vijimësi udhëzimet e AKCESK për funksionimin e sistemit, si 

dhe të zbatojnë detyrimet vendosura nga ky autoritet për sipërmarrësit lidhur me bllokimin e 

akesit në internet për faqet me përmbajtje të paligjshme ose të dëmshme, brenda afateve 

përkatëse. Moszbatimi i detyrimeve që rrjedhin nga aktet nënligjore të nxjerra nga AKCESK, 

përbën kundravajtje administrative dhe në këto raste zbatohet legjislacioni në fuqi. 

 

9.4  Përjashtimisht nga sa më sipër, referuar germës rr), të nenit 8, të Ligjit nr.9918/2008, AKEP me 

marrje informacioni që ka të bëjë me cënim të mbrojtjes së interesave të vendit apo/dhe të sigurisë 

publike, si edhe gjatë gjendjes së luftës apo situatave të jashtëzakonshme sipas përcaktimeve të akteve 

ligjore dhe nënligjore, ndërvepron në mënyrë të drejtpërdrejtë dhe të menjëhershme me sipërmarrësit e 

rrjeteve dhe të shërbimeve të komunikimeve elektronike për marrjen e masave të duhura për respektimin 

e kufizimeve të përmbajtjeve të paligjshme dhe të dëmshme. 

9.5 AKEP zbaton parashikimet ligjore të nenit 137, të Ligjit nr.9918, datë 19.05.2008, “Për 

komunikimet elektronike në RSH”, i ndryshuar dhe të nenit 11 të kësaj Rregullore, të cilat parashikojnë 

masën administrative gjobë për sipërmarrësit që nuk përmbushin detyrimet e mësipërme. 
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