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KËSHILLI I LARTË I PROKURORISË 

 

FORMULAR AKREDITIMI 

 

Emri dhe Mbiemri: ___________________________ 

Media/Subjekti: _____________________________ 

E-mail: ____________________________________ 

Numri i telefonit: ____________________________ 

Nënshkrimi: ________________________________ 

 

Formulari plotësohet nga përfaqësuesit e mediave, grupeve të interesit dhe subjekteve të 

ndryshme që duan të akreditohen për të marrë pjesë në seancat plenare (përfshirë seancat 

dëgjimore në procedimet disiplinore) të Këshillit të Lartë të Prokurorisë, në prani fizike ose 

online. 

Bashkëlidhur këtij formulari duhet të jetë një kopje e dokumentit që provon identitetin, i cili 

duhet të përmbajë një fotografi, në të cilën të jetë qartësisht i dallueshëm. Përfaqësuesit e 

mediave, grupeve të interesit dhe subjekteve të ndryshme duhet të jenë të pajisur me autorizim 

për të marrë pjesë në seancat plenare të Këshillit nga drejtuesi/administratori i subjektit 

përkatës.  

Personi që do të akreditohet për të marrë pjesë fizikisht në seancat plenare të duhet të respektojë 

disa rregulla si më poshtë: 

 Materiali që i përcillet publikut nuk duhet të ketë referenca tek emrat konkretë përveç 

emrave të anëtarëve të Këshillit dhe emrave të prokurorëve, mbi të cilët janë vendosur 

masa disiplinore të pezullimit dhe të shkarkimit; 

 Të respektojë orarin e caktuar për zhvillimin e seancës; 

 Të respektojë rendin dhe qetësinë gjatë zhvillimit të seancës;  

 Të dorëzojë ne vendin e caktuar, pajisjet e regjistrimit apo komunikimit elektronik, 

përfshirë dhe aparatet celulare, përpara fillimit të seancës. 

 

Në rast se palët në seancë nuk respektojnë rregullat e solemnitetit, Kryetari i Këshillit merr 

masat për zhvillimin e duhur të seancës. Nëse është e nevojshme mund të urdhërojë largimin e 

personave nga salla.  

 

Prania e shtypit të shkruar dhe elektronik në sallë, gjatë seancës plenare është e lejuar, për sa 

kohë nuk pengon zhvillimin normal të seancës. Numri i pjesëmarrësve të lejuar në mbledhje 

do të jetë në përputhje me kapacitetet fizike dhe teknike. 

 

http://www.klp.al/
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Transmetimi live audio dhe video është i lejuar në momentin e hapjes së mbledhjes dhe 

prezantimit të rendit të ditës. Gjatë seancës është i ndaluar regjistrimi audio, video dhe 

fotografimi nga mediat e pranishme me mjete komunikimi elektronike ose regjistrimi. 

 

Ndalohet fotografimi ose regjistrimi  i dokumenteve dhe i mjeteve personale të anëtarëve të 

Këshillit dhe administratës. 

 

Për sigurimin e solemnitetit dhe garantimin e zhvillimit normal të seancës, Kryetari i Këshillit 

ndihmohet nga punonjësit e Sektorit të Dokumentimit të Seancave, të cilët kryejnë kryesisht 

detyrat e mëposhtme.  

 

 Ndihmojnë në rregullimin e të pranishmëve në sallë;  

 Ndihmojnë në shmangien e sjelljes së papërshtatshme të personave të pranishëm në 

sallë; 

 Kryejnë çdo veprim tjetër të nevojshëm për mbarëvajtjen e seancës plenare.  

 

Të gjithë të akredituarit duhet të zbatojnë legjislacionin në fuqi për të drejtën e 

informimit dhe mbrojtjes së të dhënave personale të të gjithë individëve të përfshirë në 

seancën plenare.  

 

Për sa është e mundur, rregullat e mësipërme zbatohen edhe për pjesëmarrësit në seancat 

plenare përmes platformës online. 

 

Ndalohet shpërndarja e linkut dhe e sinjalit të transmetimit online të seancës plenare, tek 

personat e paakredituar.  

 

Në ndryshim nga mbledhjet fizike, Këshilli nuk mund të garantojë respektimin e këtyre 

rregullave në mbledhjet online. Në çdo rast, personat e akredituar mbajnë përgjegjësi personale 

përpara ligjit për moszbatimin e tij. Këshilli nuk mban përgjegjësi për publikimin e të dhënave 

personale në kundërshtim me legjislacionin në fuqi dhe rregullat e mësipërmei. 

 

 

Duke nënshkruar këtë formular, personat e akredituar janë njohur me këto rregulla dhe mbajnë 

përgjegjësi për respektimin e tyre. 

 

 

 

 

 
 
 

i Nenet 167 dhe 190, të Ligjit nr. 115/2016 “Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë”, i ndryshuar;       

  Neni 149, i Ligjit nr. 96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, i 

ndryshuar; 

Ligji nr. 119/2014 “Për të drejtën e informimit”; 

Ligji nr. 9887/2008 “Për mbrojtjen e të dhënave personale”, i ndryshuar 
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