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Disa shtesa dhe ndryshime në  Rregulloren  nr. 2 datë 21.02.2008 për “Rregjistrimin  dhe 
Administrimin e Emrave të Domain-eve nën .al dhe nëndomain-et gov.al, mil.al edu.al, 
com.al, org.al, dhe net. al e ndryshuar”. 
 
 

1. Shfuqizimin e  nenit  20.2 gërma b). 

2. Në nenin 27 të Rregullores  pas gërmës  b) të shtohet një paragraf i ri e të gërmëzohet si 
c) me përmbajtje si më poshtë vijon: World Intellectual Property Organization -WIPO- 
(Arbitration and Mediation Center). 
(Referim sipas rregullave të përcaktuara në dokumentin bashkëlidhur). 

 
3. Në  Aneksin 1, pika 10 pas gërmës e) të shtohet një paragraf i ri me përmbajtje si: 

“Transferimi i një domain-i nga Regjistruesi AKEP te cilido regjistrues tjetër është pa 
pagesë dhe regjistruesi pritës nuk kreditohet dhe të gërmëzohet si 10 f) ndërkohë që 
gërma f) aktuale të bëhet g). 

4. Referuar Aneksit 1, Tabelës nr. 3 Pagesat për regjistrimin e domain cc. TLD nga 
Regjistruesit ,tek  pika c)  togfjaleshi “Cmimi i 1 (një) krediti  për regjistruesit eshte 600 
lekë” të zëvëndësohet me “Cmimi i 1 (një) krediti  për regjistruesit  është  300 lekë”. 

 
5.  Pas pikës c) të shtohet një pikë tjetër e cila të gërmëzohet pika d) me përmbajtje si më     

poshtë vijon: 
            

Tabela nr.3 Aneksi nr.1   
 
Pagesat për regjistrimin e domain cc. TLD nga Regjistruesit  
 
Pagesat që Regjistruesit duhet të kryejnë në AKEP, të jenë si më poshtë: 
 
a. Vlera e Akreditimit, 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. Cmimi i 1 (një) krediti për Regjistruesit është 300 lekë 
 
d. Pagesa e rregjistrimit të domain pranë AKEP është 5000 lekë për 5 (pesë) vjet. 
 


