KËRKESË PËR KOPJE TË REGJISTRIMIT AUDIO ___________________________ ___________________
Gjykata

Data (dd.mm.vvvv)

Palët ____________________________________________Gjyqtari______________________________

PO
Çështje
Data(t) e seancës(ave)_______________________________Nr.i çështjes në ICMIS__________________ në proces:
JO
Ju lutem zgjidhni një nga opsionet e mëposhtme:

Regjistrimi audio
në format të zakonshëm
Jep qasje të plotë në procesverbalin
audio të seancës dhe dëgjohet përmes
një lexuesi të zakonshëm CD/DVD-je si
çdo incizim audio.

Regjistrimi audio
në formatin origjinal FTR
Jep qasje të plotë në procesverbalin audio
të seancës, por dëgjohet vetëm nëpërmjet
programit, TheRecord Player, që shkarkohet
falas nga: www.fortherecord.com.

Regjistrimi audio në formatin origjinal FTR
dhe kopje të procesverbalit të përmbledhur
Vlen për studimin e regjistrimit audio duke përdorur shënimet
indeksuese të mbajtura nga sekretari gjyqësor, të cilat
përmbajnë vula kohore nga seanca dhe përshkrimin e
përmbledhur të zhvillimeve në të.

____________________________________ ______________________________ ________________________________
Kërkuesi: Emër Mbiemër

Cilësia (Ju lutem specifikoni, p.sh. Palë/Avokat, etj.)

Për kontakt (Tel/Cel ose E-mail)

___________________________________________________________________________________________________
Arsyeja e kërkesës:
Dëshironi të kontaktoheni për të marrë pjesë në një anketim për vlerësimin e përdorimit të sistemit regjistrimit dixhital audio në gjykata?

PJESA PËR GJYKATËN: U depozitua(n) _______

CD /

PO

JO

DVD. Tarifa u pagua.

__________________________________________________ ________________________________________________
Emri, Mbiemri, Funksioni, Firma e miratuesit të kërkesës

V
Ë
R
T
E
T
I
M

Emri, Mbiemri, Firma e plotësuesit të kërkesës

Kopja e kërkuar merret nga arkivi i Sistemit të Regjistrimit Dixhital Audio. Vetëm origjinali i ruajtur në gjykatë ka vlerë si dokument zyrtar. Kopja jepet për arsyen e parashtruar
dhe nuk duhet të keqpërdoret. Për çdo çështje plotësohet një kërkesë e cila shoqërohet me CD/DVD të papërdorur me kapak. Për më shumë se 1 seancë, mund të nevojiten
më shumë së 1 CD/DVD. Kopja mund të merret 1 ditë pune pas kërkesës për çështjet e arkivuara dhe 2 ditë pune për ato në gjykim. Tarifa për marrjen e kopjes është 800 lekë.

Kërkuesi: __________________________________________ Data e përgjigjes:_______________________________
_______________________ ____________________________________ _____________________________________
Nr. i çështjes në ICMIS

Data(t) e seancës(ave)

Firma e marrësit dhe data e kërkesës

KËRKESË PËR KOPJE TË REGJISTRIMIT AUDIO ___________________________ ___________________
Gjykata

Data (dd.mm.vvvv)

Palët ____________________________________________Gjyqtari______________________________

PO
Çështje
Data(t) e seancës(ave)_______________________________Nr.i çështjes në ICMIS__________________ në proces:
JO
Ju lutem zgjidhni një nga opsionet e mëposhtme:

Regjistrimi audio
në format të zakonshëm
Jep qasje të plotë në procesverbalin
audio të seancës dhe dëgjohet përmes
një lexuesi të zakonshëm CD/DVD-je si
çdo incizim audio.

Regjistrimi audio
në formatin origjinal FTR
Jep qasje të plotë në procesverbalin audio
të seancës, por dëgjohet vetëm nëpërmjet
programit, TheRecord Player, që shkarkohet
falas nga: www.fortherecord.com.

Regjistrimi audio në formatin origjinal FTR
dhe kopje të procesverbalit të përmbledhur
Vlen për studimin e regjistrimit audio duke përdorur shënimet
indeksuese të mbajtura nga sekretari gjyqësor, të cilat
përmbajnë vula kohore nga seanca dhe përshkrimin e
përmbledhur të zhvillimeve në të.

____________________________________ ______________________________ ________________________________
Kërkuesi: Emër Mbiemër

Cilësia (Ju lutem specifikoni, p.sh. Palë/Avokat, etj.)

Për kontakt (Tel/Cel ose E-mail)

___________________________________________________________________________________________________
Arsyeja e kërkesës:
Dëshironi të kontaktoheni për të marrë pjesë në një anketim për vlerësimin e përdorimit të sistemit regjistrimit dixhital audio në gjykata?

PJESA PËR GJYKATËN: U depozitua(n) _______

CD /

PO

JO

DVD. Tarifa u pagua.

__________________________________________________ ________________________________________________
Emri, Mbiemri, Funksioni, Firma e miratuesit të kërkesës

V
Ë
R
T
E
T
I
M

Emri, Mbiemri, Firma e plotësuesit të kërkesës

Kopja e kërkuar merret nga arkivi i Sistemit të Regjistrimit Dixhital Audio. Vetëm origjinali i ruajtur në gjykatë ka vlerë si dokument zyrtar. Kopja jepet për arsyen e parashtruar
dhe nuk duhet të keqpërdoret. Për çdo çështje plotësohet një kërkesë e cila shoqërohet me CD/DVD të papërdorur me kapak. Për më shumë se 1 seancë, mund të nevojiten
më shumë së 1 CD/DVD. Kopja mund të merret 1 ditë pune pas kërkesës për çështjet e arkivuara dhe 2 ditë pune për ato në gjykim. Tarifa për marrjen e kopjes është 800 lekë.

Kërkuesi: __________________________________________ Data e përgjigjes:_______________________________
_______________________ ____________________________________ _____________________________________
Nr. i çështjes në ICMIS

Data(t) e seancës(ave)

Firma e marrësit dhe data e kërkesës

Arsyeja/Arsyet e mosplotësimit të kërkesës për kopje të regjistrimit(eve) audio. Plotësuar nga: _______________________________________
Emri, Mbiemri, Funksioni, Firma

Shënim: Sipas Udhëzimit të Ministrit së Drejtësisë në lidhje me procesverbalin e seancës gjyqësore me mjete audio, ankesat për shkelje të afateve ose për
mosdhënie të kopjeve të regjistrimit(eve), paraqiten pranë Kancelarit të Gjykatës, i cili përgjigjet me shkrim brenda 48 orëve nga momenti i paraqitjes së
ankesës.

Arsyeja/Arsyet e mosplotësimit të kërkesës për kopje të regjistrimit(eve) audio. Plotësuar nga: _______________________________________
Emri, Mbiemri, Funksioni, Firma

Shënim: Sipas Udhëzimit të Ministrit së Drejtësisë në lidhje me procesverbalin e seancës gjyqësore me mjete audio, ankesat për shkelje të afateve ose për
mosdhënie të kopjeve të regjistrimit(eve), paraqiten pranë Kancelarit të Gjykatës, i cili përgjigjet me shkrim brenda 48 orëve nga momenti i paraqitjes së
ankesës.

