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Miratuar me vendimin Nr. 22, dt. 3.09.2019 të Komisionit të Jashtëm të Vlerësimit 

 

 

  



 

 

REGULLORE PER MEDIAT 

 

 

Komisioni i Jashtëm i Vlerësimit (KJV) do t’u mundësojë dhe do të ndihmojë gazetarët të kryejnë 

detyrën duke orfuar:  

1. Informacione të përgjithshme dhe të përditësuara në faqen e internetit www.kjv.al   

2. Informacione mbi çështjet e përgjithshme që lidhen me procesin e rivlerësimit do të jepen 

nëpërmjet faqes së internetit të KJV-së.  

3. Kërkesat për informacione lidhur me të gjitha çështjet që kanë të bëjnë me procesin e 

rivlerësimit duhet t’i drejtohen KJV në adresën zyrtare www.kjv.al.  

4. KJV do t’u japë mediave informacione të përgjithshme dhe të përditësuara në faqen e 

internetit www.kjv.al   

 

Sqarim: Kjo dispozitë ka për qëllim të informojë gazetarët në lidhje me bashkëpunimin, që ata 

mund të presin nga ana e KJV-së. Për qëllimet e këtij dokumenti, një person konsiderohet gazetar, 

nëse ai/ajo boton lajme në një media publikisht të aksesueshme.  

KJV ka përcaktuar brenda strukturave të saj personat që do të menaxhojnë faqen zyrtare të KJV, 

me qëllim që të lehtësojë kontaktet me mediat dhe shpërndarja e informacioneve për ta të kryhet 

në mënyrën e duhur, në interes të një procesi rivlerësimi sa më të hapur, transparent dhe në 

përputhje me ligjin.  

 

Në faqen e internetit të KJV-së jepen të dhëna konkrete dhe të përditësuara në lidhje me procesin 

e rivlerësimit.  

 

Në bazë të ligjit, KJV mund të vendosë rregulla (shtesë) me qëllim ruajtjen e rendit në selinë e 

institucionit dhe gjatë zhvillimit të seancave dëgjimore. 

 

 

 

INFORMACIONE PËRPARA ZHVILLIMIT TË SEANCAVE DËGJIMORE 
 

1. KJV do t’u ofrojë mediave informacione teknike për seancat dëgjimore që po zhvillohen, si 

dhe për ato në vijim. Çdo komunikim përtej këtij informacioni teknik është kompetencë e 

Kryetarit të KJV-së.  

2. Informacioni mbi seancat dëgjimore mund të merret një javë përpara zhvillimit të seancës 

dëgjimore përkatëse. Ato do të bëhen publike në faqen zyrtare të KJV-së.  

 

Sqarim: Dokumentet procedurale, pjesë e dosjes, nuk vihen në dispozicion për njohje dhe nuk 

publikohen. Një gjë e tillë ndalohet me ligj. Këto dokumente mund të njihen vetëm nga pala ose 

http://www.kjv.al/
http://www.kjv.al/


palët në proces, nga zyrtarët e institucioneve përkatëse të rivlerësimit dhe nga Vëzhguesit 

Ndërkombëtarë (nëse ka të tillë). 

 

 

SEANCA DËGJIMORE 
 

1. Seancat dëgjimore të KJV-së janë publike dhe mund të ndiqen nga gazetarët. Seanca dëgjimore 

zhvillohet sipas përcaktimeve të ligjit 12/2018, neni 56, Kodit të Procedurave Administrative 
dhe nenit 20 të Ligjit 49/2012 “ Për gjykimin e mosmarrveshjeve administrative. 

2. Përjashtim të seancave publike bëjnë trupat e posacëm të vlerësimit sipas përcaktimeve të nenit 
56 pika 4 e ligjit 12/2018.   

3. Gazetarëve u lejohet të dërgojnë mesazhe në format teksti nga celularët e tyre gjatë zhvillimit 

të seancës. Zëri në këto aparate duhet të jetë i fikur.  

4. Kryesuesi i trupës gjykuese mund ta kufizojë apo ta ndalojë një komunikim të tillë, nëse ai do 
të pengonte hetimin apo zhvillimin e rregullt të procesit të seancës.  

5. Ndalohet kryerja e regjistrimeve me zë apo edhe me figurë në zonat publike të ndërtesës së 
KJV-së.  

6. Gazetarët që duan të bëjnë regjistrime me zë (apo edhe me figurë), duhet që më parë të kërkojnë 
leje nga Kryetari i KJV, i cili mund të vendosë kushte për dhënien e lejes nga ana e KJV-së.  

7. Me qëllim zhvillimin e rregullt të seancës dëgjimore, regjistrimet pamore lejohen vetëm nga 

një pozicion fiks në sallën e seancës, që do të përcaktohet nga pas konsultimit me kryetarin e 
KJV.  

8. Me qëllim zhvillimin e rregullt të seancës dëgjimore, kryesuesi i trupës së KJV-së mund të 

vendosë që t’i lejohet hyrja në sallën e seancës vetëm një numri të kufizuar grupesh regjistrimi 

me kamera. KJV mund të vendosë si kusht që ato media, të cilave u lejohet të regjistrojnë, 
duhet të shpërndajnë menjëherë regjistrimet edhe te mediat e tjera.  

9. Nëse u jepet leje nga ana e KJV-së dhe kur t’u jepet kjo leje, gazetarëve u lejohet të bëjnë 

regjistrime (pamore) të hyrjes zyrtare të trupës në sallën e zhvillimit të seancës dëgjimore dhe 

në çeljen e seancës dëgjimore nga ana e kryesuesit të trupës gjykuese. Më pas fiken kamerat 

dhe mikrofonët dhe këto mjete hiqen nga salla e zhvillimit të seancës.  

10. Mund të regjistrohen vetëm pjesëmarrësit profesionistë në seancë dëgjimore (për shembull 

anëtarët e trupës gjykuese të KJV-së dhe sekretari, perfaqesues nderkombetare (Pameca 

/Icitap  qe mbeshtesin KJV, perfaqesues te BE etj, qe kundrejt identifikimit dhe qellimit te 

ndejkjes se séances, punonjësit e Gardës së Republikës). Nuk lejohet të regjistrohen as me zë 

dhe as me figurë subjekti i rivlerësimit, përfaqësuesi i tij, dëshmitarët, publiku, si dhe asnjë 
pjesëmarrës joprofesionist në seancë.  

11. Përveç regjistrimeve të përmendura më sipër, nuk lejohet të bëhen regjistrime të tjera video 

(audio) në mjediset ku zhvillon veprimtarinë KJV. 

 

 

INFORMACIONE NË LIDHJE ME VENDIMET E KJV-SË 
 

Mediave u lejohet të filmojnë shpalljen publike të vendimit, në bazë të dispozitave të pikës 3, si më 
sipër.  



Vendimi i arsyetuar me shkrim do të publikohet në faqen zyrtare të KJV, brenda 15 ditëve pas 

përfundimit të seancës dëgjimore, në përputhje me Nenin 56, pika 8 të ligjit nr. 12/2018, të ndryshuar. 

Duke vepruar kështu, KJV ka për qëllim të ofrojë transparencë në proces, duke ruajtur njëkohësisht 

privatësinë e subjektit të rivlerësimit.  
 

 

RESPEKTIMI I KËTYRE UDHËZIMEVE 
 
KJV do të monitorojë respektimin rigoroz të udhëzimeve të tij në lidhje me mediat.  

KJV mund të marrë masat e nevojshme ndaj (stafit të) mediave, që nuk respektojnë udhëzimet e tij 

mbi mediat. Gjatë marrjes së këtyre masave, KJV do të marrë parasysh llojin dhe shkallën e shkeljes.  

 

 


