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GJYKATA KUSHTETUESE
KOLEGur I posACEM I APELIMIT

MBLEDHJA E GJYQTAREVE

Tirane, me  /t C'/ . 2o2o

VENDIM

Nr. 02 , date 14.012020

NI zbatim  te nenit  13,  germa "c" te  ligiit nr.  84/2016  "Per rivleresimin  kalimtar te

gjyqtareve  dhe  prokuroreve  ne  Republiken  e  Shqiperise",  nenit  7  dhe  nenit  8,  pika  I  te
rregullores "Per veprimtarine e Kolegjit te Posapem te Apelimit te Gjykates Kushtetuese, te
ndryshuar, Mbledhja e Gj yqtareve;

VENDOSI:

1.   Miratimin men  per men te disa ndryshimeve ne rregulloren  "Per mbrojtjen,  peipunimin,

ruajtjen dhe sigurine e te dhthave personale", sipas tekstit bashkelidhur.

2.   Ky vendim hyn rfe fuqi menjehere.
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Për disa ndryshime në Rregulloren “Për mbrojtjen, përpunimin, ruajtjen  
dhe sigurinë e të dhënave personale” 

 
 

Në mbështetje të nenit 8 të rregullores “Për veprimtarinë e Kolegjit të Posaçëm të 
Apelimit të Gjykatës Kushtetuese”, e ndryshuar, Mbledhja e Gjyqtarëve; 

 

V E N D O S I: 

Në rregulloren “Për mbrojtjen, përpunimin, ruajtjen dhe sigurinë e të dhënave personale” të 
bëhen këto ndryshime: 
 

Neni 1 

Në nenin 4 shtohen germat “g” dhe “gj”, si më poshtë: 
g) “Sistem Arkivimi” është çdo grup i strukturuar i të dhënave personale, të cilat janë të 

aksesueshme në bazë të kritereve specifike. 
gj) “Sistem audio-video” është sistemi CCTV, i cili përdor kamera, pajisje arkivuese dhe 
pajisje të tjera ndihmëse të cilat ruajnë dhe përpunojnë të dhënat. 

 
Neni 2 

Shtohet neni 9/1 me përmbajtjen si më poshtë: 

“Përpunimi i të dhënave në sistemin audio-video” 

1. Kolegji i Posaçëm i Apelimit përpunon të dhëna “imazhe, audio dhe video” nëpërmjet 
sistemit audio-video në ambjentet e sallës së gjyqit, bazuar në nenin 6, pika 1, të ligjit    
nr. 9887, datë 10.03.2008, “Për mbrojtjen e të dhënave personale”, i ndryshuar.  Instalimi 
i sistemit audio-video ka për qëllim kryesor krijimin e një arkivi institucional të seancave 
gjyqësore publike si edhe monitorimin e seancave për efekt sigurie. 

2. Përpunimi i të dhënave personale nëpërmjet sistemit audio-video (CCTV) nuk është 
objekt i ligjit nr. 119/2014 “Për të drejtën e informimit”. 

3. Salla e gjyqit është e pajisur me modelin standard të tabelës informuese për mbikëqyrjen 
me sistemin e survejimit, të miratuar nga Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe 
Mbrojtjen e të Dhënave Personale sipas pikës 5/iv, të udhëzimit nr. 03, datë 05.03.2010, 
“Mbi përpunimin e të dhënave personale me sistemin e video survejimit në ndërtesa dhe 
mjedise te tjera”. 

4. Të dhënat e ruajtura me anë të këtij sistemi përgjatë gjithë periudhës së funksionimit të 
institucionit, do të arkivohen elektronikisht në përputhje me legjislacionin në fuqi për 
dokumentin elektronik, të parashikuar në nenin 18, të ligjit nr. 10273, datë 29.4.2010, 
“Për dokumentin elektronik”, i ndryshuar. 
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Neni 3 
 

Në nenin 16 shtohet pika 2, me përmbajtjen si më poshtë: 

2. Mbrojtja e të dhënave personale realizohet me marrjen e masave organizative, qw janw: 
a)  përcaktimi i funksioneve organike për përdorimin e të dhënave personale. 
b) aksesi në të dhënat personale dhe sistemet elektronike që përpunojnë këto të dhëna, vetëm 

nga personat e autorizuar nëpërmjet procesit të autentifikimit. 
c) personi i autorizuar për përpunimin e të dhënave të sistemit audio-video do të jetë 

Specialisti IT, i cili është i certifikuar nga Drejtoria e Sigurimit të Informacionit të 
Klasifikuar me certifikatë të nivelit “Tepër Sekret”. 

 

Neni 4 

Shtohet neni 16/1 me përmbajtjen si më poshtë: 

“Masat për sigurinë e të dhënave të sistemit audio-video” 
 

1. Sistemi elektronik audio-video në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit, përdoret vetëm për 
kryerjen e funksionit të përcaktuar në këtë rregullore. Ky sistem përdoret vetëm nga Specialisti 
IT. Në rast nevoje për qëllim mirëmbajtje ose riparimi sistemi do aksesohet edhe nga persona 
të tretë të specializuar, nën mbikqyrjen e personelit të institucionit. 
2. Specialisti IT regjistron dhe dokumenton nëpërmjet mbajtës së një procesverbali çdo 
modifikim të nevojshëm në rast gabimi, defekti apo incidenti në sistemin audio-video. 
3. Për çdo rast të parashikuar në pikën 2 të këtij neni, Specialisti IT njofton menjëherë eprorin 
e drejtpërdrejtë, i cili vë në dijeni Sekretarin e Përgjithshëm dhe titullarin e institucionit, dhe 
pas marrjes së autorizimit prej tyre kryen riparimin përkatës. 
4. Përdorimi i sistemit kryhet nga Specialisti IT sipas detyrave të përcaktuara në përshkrimin e 
punës, në zbatim të rregullores “Për Organizimin e funksionimin e personelit dhe administrimin 
e dokumentacionit të Kolegjit të Posaçëm të Apelimit”.  
5. Kur Specialisti IT  i ngarkuar për përdorimin e sistemit audio-video ndryshon vendin e punës 
ose largohet nga puna, ai humbet të drejtën e aksesimit që lidhet me detyrën e mëparshme. 
 

Neni 5 

Dispozitë kalimtare 

Ndryshimet e kësaj rregulloreje hyjnë në fuqi menjëherë. 
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