
 
                          RREGULLAT   E  PËRGJITHSHME  PËR  EKSPOZITAT  E  FIP-it                                                 
             
                                                     Kapitulli  IV  Komisionerët 
 
Neni 21  Caktimi 
21.1  Komisionerët  Kombëtarë (më tej  do i referohemi”Komisionerët”) do të caktohen me 
         qëllim që të mbështeten të gjitha Ekspozitat botërore apo ndërkombëtare në përputhje me  
         udhëzimet për sjelljen e Komisionerëve Kombëtarë.Administrata e ekspozitës do t’i 
         kërkojë anëtarëve të caktojë një komisioner në kohën e duhur përpara publikimit të 
         buletinit të parë.Administrata e ekspozitës mund të sugjerojë një individ si komisioner. 
         Megjithëatë caktimi është çështje krejtësisht e vetë anëtari të FIP-it.Bordi i FIP-it mund të  
         mos e aprovojë  emërimin e komisionerit.Prandaj Këshilltari duhet të ketë një listë për 
         aprovim përpara çdo publikimi.Me pëlqimin e Këshilltarit dhe Administratës së 
         Ekspozitës  një anëtar i FIP-it mund të caktojë një komisioner shtesë, por pa ndonjë 
         detyrim kundrejt administratës së ekspozitës. Në qoftë se një anëtar dëshiron të caktojë një 
         ndihmës komisioner ,ai duhet të marrë aprovimin e këshilltarit.  
21.2  Një anëtar, komisioneri i të cilit mbart me vete më shumë se 2400 fletë format( për 
         kornizat me 16 fletë)pa përfshirë literaturën,ka të drejtë të kërkojë një komisioner shtesë i  
         cili do të ketë të njëjtat privilegje si komisioneri kombëtar. 
21.3  Çdo anëtar i FIP-it ka të drejtë t’i besojë detyrat  e komisionerit për vëndin e tij një 
         komisionieri të një vendi tjetër me aprovimin dhe në bashkëpunim me anëtarin e FIP- 
         -it të atij vendi. 
21.4  Dështimi i caktimit të komisionerit  do të interpretohet sikur anëtari i FIP-it  nuk e 
         cakton me qëllim komisionerin për ekspozitën në fjalë.Në qoftë se nuk është caktuar 
         komisioner atëhere Federata Kombëtare do të veprojë si komisioner.Në qoftë se vendi 
         anëtar refuzon të caktojë komisioner,atëhere ekspozuesit kanë të drejtë të ekspozojnë me 
         një komisioner të një Federate tjetër në marrëveshje me Federatën e atij komisioneri.  
         Megjithëatë një transferim i tillë nuk do të ndikojë që  ekspozuesi të listohet ne Federatën 
         e origjinës  në formularët e pranimit,katalogët dhe Palmares. 
 
Neni  22 
 22.1 Në ekspozitat botërore të FIP-it duhet të caktohen komisionerë vetëm nga vendet anëtare 
         ose nga Federatat  Kombëtare  që i janë bashkuar një Federate Kontinentale  nëse  
         ekspozita  zhvillohet në atë kontinent. 
22.2. Komisionerë nga vende jo anëtare mund të caktohen ne ekspozita ndërkombëtare me 
         Njohje nga FIP-i. 
22.3  Komisionerët që janë përgjegjës për 6 apo më shumë eksponate,duke përjashtuar 
         eksponatet e literaturës,mund të mos shërbejnë si juristë. 
 
Neni 23 Publikimi i listës së komisionerëve. 
23.1  Lista e komisionerëve duhet të publikohet në të gjitha buletinet dhe në katalogun e  
         ekspozitës. 
 
Neni  24  Lidhja me administratën e ekspozitës. 



24.1  Komisioneri është përgjegjësi i vetëm për mbajtjen e kontaktit ndërmjet administratës së 
          ekspozitës dhë ekspozuesve në klasat konkuruese.E gjithë korrespondenca ndërmjet 
          ekspozuesve të një vendi dhe administratës së ekspozitës dhe anasjelltas duhet të kryhet 
          nepërmjet komisionerit. 
24.2  Në lidhje me klasat jo-konkuruese,komisioneri duhet të informohet mbi të gjithe ftesat e 
         administratës së ekspozitës kundrejt ekspozuesve të vendit të tij. 
24.3  Nje komisioner duhet të ruajë kontakt të vazhdueshëm më Administratën e Ekspozitës. 
 
Neni  25    Përgjegjësitë e komisionerëve. 
25.1  Komisionerët janë të detyruar: 
     ♦ Të propagandojnë ekspozitën në filatelistët e vendeve të tyre. 
     ♦ të pranojnë aplikimet për pjesëmarrje,të shqyrtojnë me hollësi përmbajtjen,të konfirmojë 
        se drafti i fletës së parë është bashkangjitur dhe duke pasur parasysh kërkesat e rrepta në 
        lidhje me kualifikimin t’i dërgojë ato te Administrata e Ekspozitës;ata duhet të 
        nënshkruajnë formularin e aplikimit duke konfirmuar korrektësinë e materialit për 
        ekspozim. 
     ♦ të pranojnë aplikime vetëm nga ekspozuesit të cilët janë brenda juridiksionit të tyre sipas 
        neneve 10.1,21.3 dhe 22.1. 
25.2 Kur një komisioner është pjësëmarrës në një ekspozitë  dhe gëzon të drejtat e garantuara 
        nga neni 28, është i detyruar gjithashtu: 
     ♦ të pranojë përgjegjësinë e plotë për paraqitjen e eksponateve dhe të kontrollojë se ato janë 
        montuar në rregull.; 
    ♦  të ndjekë të gjitha mbledhjet e komisionerëve dhe të jetë i gatshëm t’i përgjigjet grupit të  
        ekspertëve nëse i kërkohet. 
    ♦ të jetë në dispozicion të ekspozitës  gjatë kohës së punës së jurisë dhe t’i përgjigjet pyetjeve 
       nëse lind nevoja. 
    ♦ të jetë i pranishëm në aktivitetet  zyrtare (montim,ceremoninë e hapjes,gjykim,çmontim  
       etj.)  që zhvillohen gjatë qëndrimit të tij,të marrë nga Administrata e Ekspozitës në kohën e 
       duhur çdo vlerësim,çmim të veçantë etj. të cilat i përkasin ekspozuesve të tij. 
    ♦ Komisionerët kanë të drejtë të kërkojnë që sa më sipër t’ju dërgohet në adresën e tyre të 
       shtëpisë. 
25.3 Komisionerët që nuk zbatojnë detyrat e kapitullit  IV do të paralajmërohen me shkrim dhe  
       një kopje do t’i dërgohet Federatës së tyre. 
 
Neni 26  Montimi,çmontimi dhe transporti i eksponateve. 
26.1  Administrata e Ekspozitës duhet të lejojë komisionerin të jetë i pranishëm gjatë montimit 
         dhe çmontimit të eksponateve nën kujdestarinë e tij.Administrata e Ekspozitës do t’i japë 
         atij çdo ndihmë të nevojshme. 
26.2  Komisionerët që transportojnë eksponatet personalisht duhet të priten në aeroportin më të 
         afërt ndërkombëtar apo stacionin hekurudhor.Ndihma duhet të përfshijë formalitetet   
         doganore dhe shoqërimin e komisionerëve deri në zonën e sigurt të ekspozitës  për 
         marrjen e eksponateve.E njëjta ndihmë  duhet t’i jepet edhe kur ata kthejnë eksponatet  
         personalisht në vendin e tyre pasi ato të jenë çmontuar. 
26.3  Nëse komisioneri nuk largohet nga vendi brenda dy ditëve pas mbarimit të ekspozitës apo 



         për shkak të një Kongresi që mund të zgjasë më shumë,atëhere Administrata e Ekspozitës 
         nëse i kërkohet duhet t’i garantojë lehtësira për ruajtjen e sigurt të eksponateve por me 
         shpenzimet e tij. 
 
Neni  27  Numri i eksponateve 
27.1  Komisioneri duhet të sjellë një numër minimal eksponatesh të pranuara,që të gëzojë  
         privilegjet e vendosura në nenin 28.1 . Ky numër eksponatesh kualifikues do të botohet 
         çdo vit nga bordi i FIP-it dhe do të zbatohet në të gjitha ekspozitat e vitit përkatës 
         kalendarik. 
27.2  Është në interes të ekspozuesve që Administrata e Ekspozitës dhe komisionerët  
         paraprakisht të arrijnë një marrëveshje  të përbashkët mbi numrin e kornizave që do 
         t’ju caktohet atyre për të mënjanuar ndonjë vështirësi. 
27.3  Bordi i FIP-it do të përcaktojë  numrin kualifikues të eksponateve për çdo anëtar. 
         Minimumi nuk do të jetë më i vogël se tre, nga të cilat jo më shumë se 1/3 mund të 
         jenë nga klasa e të rinjve.Nuk futen në këtë minimum eksponatet nga klasa e Literaturës. 
         Kriteret që do të zbatohen gjënden në udhëzimet për sjelljen e komisionerëve.  
 
Neni 28.  Të drejtat(Privilegjet e komisionerëve) 
28.1  Administrata e Eksopozitës merr përsipër të garantojë sa më poshtë vijon si mirënjohje për 
         punën e komisionerëve të cilët kualifikohen sipas nenit 27.1 
    •    Një dhomë hoteli me vaskë apo dush përfshirë mëngjesin për dy persona,për gjithë 
         periudhën e ekspozitës,po ashtu si dhe një kohë të pranueshme për montimin dhe  
         çmontimin e eksponateve. 
    •    Një kuotë ditore të përshtatëshme për gjithë kohën e qëndrimit në ekspozitë.Kjo duhet 
         dhënë në mbledhjën e parë të komisionerëve. 
28.2  Të gjithë komisionerët kanë të drejtë pa pagesë: 
    •    Dy bileta hyrjeje gjatë gjithë kohës së ekspozitës. 
    •    Një katalog të ekspozitës. 
    •    Një kopje të raportit të jurisë(Palmares) dhe 
    •    Dy ftesa për banketin Palmares dhe për të gjitha evenimentet zyrtare të ekspozitës,një 
          për një anëtar të familjes. 
28.3  Një komisioner i kualifikuar si i tillë duhet të qëndrojë në Hotelin e përcaktuar nga 
         Administrate e Ekspozitës,me qëllim që të ruhet kontakt i vazhdueshëm.Nuk garantohet 
         rimbursim nëse komisioneri qëndron diku tjetër. 
 
Neni  29.  Dhoma e komisionerëve. 
29.1  Administrata e ekspozitës duhet të garantojë një dhomë  mbledhje për komisionerët 
         gjatë kohës së ekspozitës.Dhoma duhet të jetë e përshtatshme për zhvillimin normal 
         të mbledhjeve zyrtare të komisionerëve. 
 
Neni  30.  Masat në rast të shkeljes së përgjegjësivë të komisionerëve. 
30.1  Nëse një komisioner dështon në kryerjen e përgjegjësive që ai ka marrë përsipër,    
         atëhere ai mund të përjashtohet nga një detyrë e tillë në ekspozitat e ardhshme. Ky 
         vendim do të merret nga Bordi i FIP-it pasi komisionerit në fjalë dhe vendit të tij  



          anëtar t’i jepet mundësia të parashtrojnë pozitën e tyre në lidhje me moskryerjen e 
          përgjegjësive. 
30.2   Nëse një komisioner për arësye personale nuk do të jetë në gjëndje të zbatojë detyrat e tij, 
          atëhere vendi i tij anëtar duhet të marrë masa përkatëse alternative me qëllim që të gjitha 
          eksponatet e vendit të tij të jenë të pranishme në ekspozitë. 
          Nëse caktohet një komisiner i  ri atëhere ai do të gëzojë të gjitha të drejtat dhe detyrimet e 
          komisionerit  siç garantohet në kapitullin IV. 
 
                       Kapitulli  V   Juria 
 
Neni  31.  Përbërja e jurisë. 
31.1   Për ekspozitat botërore apo ndërkombëtare të FIP-it juria duhet të caktohet nga Lista 
          e juristëve të akredituar të FIP-it në përputhje  me kushtet e vendosura në Udhëzimet 
          për detyrat dhe akreditimin e Juristëve në ekspozitat botërore dhe të specializuara të 
          FIP-it. Lista do të jetë në dispozicion të Administratës së Ekspozitës.  
31.2   Numri i anëtarëve të jurisë për një ekspozitë caktohet me marrëveshje ndërmjet 
          Këshilltarit të FIP-it dhe Administratës së Ekspozitës.Si rregull,një anëtar jurie duhet 
          të caktohet për jo më shumë se 100 m2 sipërfaqe kornize.Megjithatë do të merren në 
          konsideratë kërkesat e veçanta të klasave konkuruese individuale. 
31.3   Termi anëtar jurie do të përfshijë këshilltarë të vjetër, ndihmës jurist dhe anëtar të 
          grupit të ekspertëve me përjashtim të rasteve kur specifikohet në veçanti. 
31.4   Administrata e Ekspozitës cakton deri në 25 % të anëtarëve të jurisë nga juristët e 
          akredituar të Federatës së tij anëtare, në përputhje me nenin 31.1. Nëse vendi anëtar 
          nuk ka mjftueshëm juristë të akredituar,Administrata e ekspozitës dhe Këshilltari i FIP- 
          it do të bien në marrëveshje se nga cili vend anëtar do të marrin juristët e akredituar për të 
          plotësuar kuotën e tyre.Administrata e ekspozitës duhet së pari të marrë aprovimin e 
          vendit anëtar nga i cili do të merren juristët e akredituar përpara se të ftohen këta juristë. 
31.5   Bordi i FIP-it cakton deri 25 % të anëtarëve të jurisë nga lista e juristëve të akredituar.  
          Ata duhet të citohen si juristë të caktuar nga FIP-i në botimet e ekspozitës.Të tillë janë 
          normalisht kryetarët e grupeve të jurisë  ose anëtarë të vjetër të jurisë. 
31.6   Administrata e Ekspozitës do të caktojë anëtarët e tjerë të jurisë nga lista e juristëve  
          të akredituar  të paraqitura nga vendet anëtare. Çdo vend anëtar ka të drejtë të caktojë deri 
          në tre juristë në disiplina të ndryshme me kërkesën e Administratës së  Ekspozitës. Po të  
          jetë e mundur anëtarët e jurisë që do të zgjidhen të merren nga ato vende të cilat do të 
          përfaqësohen ne  ekspozitë me numrin më të madh të eksponateve. 
          Maksimumi dy anëtarë jurie (këshilltarët e vjetër dhe juristët e kuotës  së FIP-it nuk  
          përfshihen) me njohuri në klasa të ndryshme mund të caktohen nga çdo vend anëtar.Një 
          anëtar jurie mund të mos shërbejë si komisioner siç garantohet në nenin 22.3. 
31.7   Administrata e ekspozitës mund të caktojë deri në tre këshilltarë të vjetër në juri nga lista 
          e juristëve të akredituar. 
    
Neni  32  Procedura për caktimin e anëtarëvë të jurisë 
32.1   Presidentii FIP-it është automatikisht në çdo juri President Nderi.Presidenti merr pjesë 
          në juri me të njëjta të drejta dhe detyrime si dhe anëtarët e tjerë të jurisë dhe në 



          veçanti siguron se rregullat përkatëse të FIP-it janë zbatuar me përpikmëri. Nëse  
          Presidenti i FIP-it nuk mund të marrë pjesë atëhere President Nderi do të jetë një  
          anëtar i Bordit të FIP-it. 
32.2   Bordi i FIP-it në konsultim me Administratën e Ekspozitës dhe këshilltarin e FIP-it do 
          të caktojë sekretarin e jurisë.Ky emërim duhet të bëhet deri ne dy vjet dhe jo më pak 
          se 18 muaj parpara zhvillimit të ekspozitës. 
32.3   Procedura për caktimin e anëtarëve të jurisë do të jetë si më poshtë: 
      •   Administrata e ekspozitës do të kërkojë një listë të shkurtër të juristëvë të akredituar sipas 
          nenit 31.6;Anëtarët e Bordit të FIP-it dhe kryetarët e komisioneve nuk do të propozohen, 
          ata gjithmonë do të caktohen si kuotë e FIP-it. 
      •   Administrata e ekspozitës do të përgatisë nga lista e mësipërme përbërjen e jurisë. 
      •   Këshilltari i FIP-it në konsultim me Administratën e Ekspozitës do të sigurojë se ka 
          mjaftueshëm kryetarë grupesh të kualifikuar në juri dhe se të paktën 10 % e juristëve 
          jane kualifikuar kohët e fundit.Ai gjithashtu do të tregojë se cilët juristë duhet të zgjidhen 
          si emërime të FIP-it. 
32.4   Përcaktimi i anëtarëve të jurisë nga administrate e ekspozitës duhet të dërgohet te  Bordi i  
          FIP-it nëpërmjet këshilltarit të FIP-it të paktën 12 muaj përpara zhvillimit të ekspozitës. 
          Lista e aprovuar e anëtarëve të jurisë duhet të pranohet dhe ftesat të dërgohen të paktën 6 
          muaj përpara ekspozitës , por jo përpara aprovimit të Bordit të FIP-it.Një kopje e ftesës 
          duhet të dërgohet te anëtarët përkatës te FIP-it. 
32.5   Të gjithë emërimet e anëtarëve të jurisë në një ekspozitë të FPI-it duhet të konfirmohen 
           nga Bordi i FIP-it. 
 
Neni  33  Caktimi i ndihmës gjygjtarëve. 
33.1   Bordi i FIP-it do të zgjedhë ndihmës gjygjtarët nga emërimet e dërguara prej anëtarëve në  
          konsultim me Këshilltarin e FIP-it dhe Administratën e Ekspozitës.Në çdo klasë mund të 
          caktohet një ndihmës gjygjtar. 
 
Neni  34   Organizimi i punës së jurisë. 
34.1   Për të lehtësuar punën e jurisë dhe të grupit të ekspertëve , Administrata e Ekspozitës 
          duhet të garantojë akses në ekspozitë jashtë kohës normale të hapjes nëse mund të 
          kërkohet. 
31.2   Administrata e Ekspozitës duhet të vendosë në dispozicion të jurisë për kryerjen e 
          detyrave të saj sa më poshtë vijon: 
     •   Një dhomë të veçantë të pa aksesueshme nga publiku i gjërë. 
     •   Një dhomë bashkangjitur për sekretarinë  e jurisë. 
     •   Pajisje zyre të nevojshme duke përfshirë kompjutër dhe fotokopje.Kompjuteri duhet te 
          jetë i aftë të ekzekutoje softuerin e ekspozitave të FIP-it. 
34.3   Një dhomë e veçantë dhe pajisje duhet të sigurohet për të lehtësuar punën e grupit 
          të ekspertëve.Pajisjet minimale që duhet të garantohen do të përcaktohen nga Presidenti i  
          komisionit të falsifikimeve dhe do t’i këshillohen Administratës së Ekspozitës nga 
          Këshilltari. 
 
Neni   35  Privilegjet e anëtarëve të jurisë. 



35.1   Administrata e Ekspozitës do t’i garantojë çdo anëtari të jurisë pa pagesë:  
     •   Dy bileta hyrjeje për të gjithë periudhën e ekpozitës, njërën për një anëtar të 
          familjes. 
     •   Përpara fillimit të punës së jurisë , të paktën dy katalogë ekspozite. 
     •   Dy kopje të raportit të jurisë(Palmares) dhe 
     •   Dy ftesa për banketin Palmares dhe për të gjitha evenimentet zyrtare të ekspozitës , 
         njërën për një anëtar të familjes. 
 
Neni   36  Pagesa e shpenzimeve 
36.1   Anëtarët e jurisë kanë të drejtën e pagimit të shpenzimeve të udhëtimit vajtje ardhje 
          nga vendi i tyre i banimit për në ekspozitë.Anëtarët do të vendosin vetë nëse ata 
          dëshirojnë të udhëtojnë me tren(klasi i parë) ose me aeroplan(bileta më e lirë).  
          Ndihmës juristi nuk ka të drejtën e kësaj pagese. 
36.2   Administrata e Ekspozitës do t’i garantojë  çdo anëtari të jurisë një dhomë hoteli me 
          vaskë apo dush përfshirë mëngjesin deri në dy persona duke filluar nga një ditë  
          përpara hapjes së ekspozitës deri në fund të saj.Kushte të veçanta mund të përcaktohen 
          për juristët e klasës së literaturës nëse kërkohen të arrijnë më herët. 
36.3   Administrata e Ekspozitës duhet të paguajë një shumë të përshtatëshmë për  shpenzime 
          ditore për të gjitha ditët e qëndrimit; një pagesë e tillë duhet të bëhet në sesionin e pare 
          zyrtar të jurisë.Ndihmës juristi nuk e gëzon këtë të drejtë. 
36.4   Anëtarët e jurisë duhet të qëndrojnë në hotelin e garantuar nga Administrata e Ekspozitës. 
          Nëse ata dëshirojnë të qëndrojnë diku tjetër, e humbasin të drejtën e kostos së 
          akomodimit. 
36.5   Jurisë duhet t’i garantohet dreka e punës ndërkohë që janë në sesion. 
 
Neni   37   Diskutimet konfidenciale të jurisë 
37.1   Juria do të takohet në sesione të mbyllura.Vendimet e saj janë përfundimtare.Apelimet  
          kundër zhvlerësimeve për shkaqe  të përmendura në nenin 46.3 do të lejohen me kusht që 
          ato të bëhen sipas formularit të aprovuar nga Bordi i FIP-it. 
37.2   Juria punon me mirëbesim dhe të gjithë anëtarët e saj duhet ta respektojnë këtë gjatë 
          gjykimit dhe në vazhdim.Rezultatet e gjykimit duhet të ruhen sekret deri sa ato të 
          shpallen nga Administrata e Ekspozitës. 
37.3   Në rast të shkeljes së nenit 37.2, Bordi i FIP-it mund ta pezullojë menjëherë shkelësin 
          nga detyra dhe /ose të vendosë përjashtimin e tij nga juria në ekspozitat e ardhshme të 
          FIP-it. 
 
Neni  38   Zgjedhja e Presidentit të jurisë dhe Presidiumit të jurise. 
38.1   Presidenti i jurisë do të propozohet nga Administrata e Ekspozitës në konsultim me  
          Këshilltarin e FIP-it.Presidenti i jurisë nuk duhet të mbajë post kyç në administrimin e 
          ekspozitës.Gjithashtu, Presidenti i jurisë duhet të jetë i akredituar dhe të ketë 
          eksperiencën e duhur si jurist. 
38.2   Qe në fillim të punës anëtarët e jurisë konfirmojne emërimin e Presidentit të jurisë, deri 
          në tre zëvendës Presidentë dhe të Sekretarit të jurisë. Këta anëtarë të zgjedhur, së bashku 
          me Presidentin e FIP-it apo përfaqësuesin e tij, formojne Presidiumin e jurisë. 



 
Neni  39   Grupet e jurisë. 
39.1   Sekretari i jurisë në konsultim me Këshilltarin e FIP-it do t’i caktojë detyrat grupeve të 
          jurisë të përbëra nga të paktën tre vetë të cilët zgjidhen sipas njohurive në klasat  
          përkatëse. Këshilltarti i FIP-it do të emërojë kryetarët e grupeve në konsultim me Bordin 
          e FIP-it dhe do të përcaktojë numrin e eksponateve që do të gjykojë çdo grup.Në të 
          njëjtën mënyrë veprohet edhe për shpërndarjen e ndihmës juristëvë  nëpër grupe. 
 
Neni  40   Gjykimi i eksponateve. 
40.1   Në rast të ndarjes nga jeta të një ekspozuesi, eksponati i tij do të gjykohet nëse nuk 
          tërhiqet nga përfaqësuesi i ekspozuesit. 
40.2   Juria ka autoritetin të transferojë nje eksponat nga njëra klasë në tjetrën nëse e konsideron 
          të justifikueshme, përveç rastit  kur ekspozuesi konfirmuar nga komisioneri,  ka kërkuar 
          me shkrim në formularin e pranimit që eksponati  të gjykohet në klasën e specifikuar prej 
          tij. 
40.3   Rregullat për gjykimin në klasën e hapur janë përgjegjësi e Administratës së Ekspozitës. 
          Këto duhet të jepen në IREX(Rregullat e veçanta). 
 
Neni  41 
41.1   Juria nuk është e detyruar t’i japë një eksponati të njëjtin nivel vlerësimi që ai ka marrë në 
          ekspozitat e mëparshme. 
41.2   Juria nuk lejohet të kombinojë eksponatet e ndryshme të një ekspozuesi për gjykim. Çdo 
          eksponat i pranuar nga Administrata e ekspozitës duhet të gjykohet veçmas. Kjo nuk 
          zbatohet në eksponatet e klasës së Literaturës. 
 
Neni  42  Dhënia e medaljeve. 
42.1   Deri në 89 pikë juria merr vendimin përfundimtar në dhënien e medaljeve me kusht që  
          anëtarët e tjerë të mos kenë kundërshtim. 
42.2   Propozimet e grupeve të jurisë për medaljet e arta si dhe kundërshtitë e nenit  41.1do të  
          paraqiten në jurinë e plotë për mendim më të pjekur. 
42.3   Vendimet e jurisë së plotë merren me shumicë votash.Në rast të një ngecje vota e 
          Presidentit të jurisë është vendimtare. 
42.4   Ndihmës gjygjtarët dhe anëtarët e grupit të ekspertëve nuk kanë të drejtë vote. 
 
Neni  44   Dhënia e çmimit të madh të nderit. 
44.1   Presidiumi i jurisë do të zgjedhë eksponatet të cilat do të merren ne konsideratë për 
          dhënien e Çmimit të Madh të Nderit ne klasën e kampionatit të FIP-it.Të gjithë anëtarët e 
          jurisë kanë të drejtë të propozojnë kandidatura shtesë. 
43.2   Dënia e Çmimit të Madh të nderit ne klasën e kampionatit të FIP-it do të bëhet me votim 
          të fshehtë të jurisë së plotë.Në rast të një ngecje vota e Presidentit të jurisë është 
          vendimtare. 
43.3   Kandidatët e Çmimit të Madh të Nderit  dhe Çmimeve të tjera të Mëdha do të bëhen të  
          ditur menjëherë me përfundimin e punës së jurisë. 
 



Neni   44  Dhënia e Çmimeve të Mëdha 
44.1   Për dhënien e Çmimeve të tjera të Mëdha në klasat e tjera konkuruese ,grupet e jurisë do 
          të propozojnë eksponatet që marrin të paktën 96 pikë. 
44.2   Dhënia e Çmimit të Madh  do të bëhet me votim të fshehtë të jurisë së plotë.Në rast të 
          një ngecje vota e Presidentit të jurisë është vendimtare. 
 
Neni   45  Çertifikatat e ekspozitës. 
45.1   Çertifikatat e ekspozitës do të firmosen nga Presidenti i Jurisë dhe Presidenti i  
          Administratës së Ekspozitës. 
 
Neni   46  Puna e grupit të ekspertëvve 
46.1    Një komision ekspertësh me aprovim të Këshilltarit të FIP-it do të shqyrtojë të paktën 
           1 % të eksponateve dhe të gjitha eksponatet e klasës së Kampionatit  për mashtrime,  
           falsifikime dhe shkelje të tjera.Ata do të inspektojnë gjithashtu edhe eksponate të tjera të 
           raportuara nga grupet e jurisë; se ka mundësi të përmbajnë material të fallsifikuar. 
           Raporin e tyre duhet ta paraqesin te Presidiumi i Jurisë. 
46.2    Me kërkesën e grupit të ekspertëve Administrata e Ekspozitës duhet të heqë eksponatet 
           apo pjesë prej kornizave ,që ato të jenë pjesë e një investigimi më të hollësishëm.    
           Komisionerët përgjegjës për eksponatet duhet të ftohen të jenë të pranishëm kur happen 
           kornizat nëse ata ndodhen në ekspozitë. 
46.3    Nëse një eksponat përcaktohet se përmban objekte të fallsifikuara, riparuara apo të  
           identifikuara gabimisht të cilat nuk janë shënuar  qartë si të tilla, atëhere eksponati do të  
           zhverësohet nga Presidiumi dhe aprovohet nga juria.Në qoftë se një eksponat përmban 
           shumë objekte  të fallsifikuara apo riparuara të cilat nuk janë shënuar si të tilla , ai mund 
           të hiqet nga konkurrimi.Në të gjitha rastet kur eksponati është zhvlerësuar, ekspozuesi, 
           komisioneri kombëtar dhe Federata kombëtare duhet të informohet në kohën e duhur nga 
           Presidenti i Komisionit të fallsifikimeve. 
46.4    Ekspozuesit,  kornizat e të cilëve kanë qënë hapur për të inspektuar materialin dhe i u 
           është kërkuar që të garantojnë çertifikatat para se materiali të ekspozohej, gjithashtu do të 
           këshillohen. 
   
   Kapitulli  VI  Administrata e Ekspozitës 
 
Neni  47   Përgjegjësitë e përgjithshme të Administratës së Ekspozitës 
47.1    Administrata e Ekspozitës e nje ekspozite të FIP-it detyrohet të respektojë me rigorozitet 
           Statutin e FIP-it ,GREX(Rregullat e përgjithshme) dhe të gjithë rregullat e tjera. 
 
Neni  48   Informacioni nga Administrata e Ekspozitës 
48.1   Administrata e Ekspozitës e të gjitha ekspozitave të FIP-it detyrohet t’i sigurojë Bordit të  
          FIP-it,Këshilltarit  të FIP-it,Komisioneve të FIP-it,Komisionerëve,Anëtarëve të Jurisë dhe  
          ekspozuesve informacion të shpejtë dhe të plotë për të gjitha çështjet e rëndësishme që i 
          përkasin ekspozitës. 
 
Neni  49   Përmbajtja e Buletineve dhe e Katalogut 



49.1   Buletini i parë i çdo ekspozite të FIP-it duhet të përmbajë: 
     •  GREX, 
     •  IREX, 
     •  Një listë e komisionerëve me adresat e tyre(duke përfshirë Tel.,Fax dhe  e-mail), 
     •  Emri dhe adresa e Këshilltarit të FIP-it(duke përfshirë Tel.,Fax dhe e-mail), 
     •  hollësi mbi pagesën për çdo kornize, 
     •  numri i njëjtë i kornizave që do të caktohet sipas neneve  6.3 dhe 6.4 dhe rregullat për 
        klasën e të rinjve,të literaturës dhe klasën e hapur, 
     •  hollësi mbi madhësinë e kornizave, 
     •  kushtet e sigurisë për ekspozitën. 
49.2  Sa më poshtë duhet të publikohet në botimet në vazhdim: 
     •  emri dhe adresa e Komisionerëve(duke përfshirë Tel.,Fax dhe e-mail) 
     •  emri dhe adresa e Këshilltarit të FIP-it(duke përfshirë Tel.,Fax dhe e-mail) 
     •  rregullat doganore dhe monetare të aplikueshme për ekspozitën, 
     •  rregullat për hyrjen dhe largimin nga vendi mikpritës 
     •  çdo amendament që mund t’i bëhet IREX(Rregullave të veçanta) 
 
Neni  50   Ruajtja dhe sigurimi i palës së tretë 
50.1  Administrata e Ekspozitës është përgjegjëse  për të gjitha aspektet e sigurisë. 
50.2  Administrata e Ekspozitës  duhet të ndërmarrë mjaftueshëm sigurimin nga pala e tretë. 
50.3  Sigurimi dhe kostoja e transportit e të gjitha eksponateve të ftuara janë përgjegjësi e 
         Administratës së Ekspozitës. 
 
Neni  51   Transporti i eksponateve 
51.1   Ekspozuesit lejohen të përballojnë vetë pagesat për dërgimin dhe kthimin e eksponateve  
          por çdo pagesë në vendin mikpritës duhet bërë nga Administrata e Ekspozitës. 
51.2   Ekspozuesve ju kërkohet të sigurojnë eksponatet e tyre  nga dëmtimet që në dorëzimin  e 
          deri në kthimin  e tyre.Federata duhet të sigurohet se sigurimi ka dobi. 
 
Neni  52   Kontributi për Patronazhin,Përkrahjen dhe Njohjen 
52.1   Kontributi për Patronazhin dhe  Përkrahjen vendoset nga Kongresi I FIP-it(Neni 47.4 i 
          Statutit) dhe përcaktohet në kontratën me Bordin e FIP-it(Neni 20.2 i GREX).Pagesa për  
          Njohje vendoset nga Kongresi i FIP-it. 
52.2   Kontributi për Patronazh dhe  Përkrahje do të paguhet siç specifikohet në kontratë dhe  
          pagesa për Njohje siç  garantohet  në marrëveshje. 
 
52.3   Nëse për çfardo arësye nuk zhvillohet ekspozita, pagesa fillestare dhe çdo pagesë tjetër  
          nuk kthehet. 
 
Neni  53   Programi(Software) i FIP-it 
53.1   FIP-i zotëron programin për administrimin e ekspozitave botërore dhe ndërkombëtare.Një 
          program i tillë do të vihet në dispozicion për përdorim nga Administrata e Ekspozitës pa 
          pagesë për ekspozitat në të cilat garantohet Patronazhi,Përkrahja apoNjohja.         
53.2   Përdorimi i programit është në varësi të kushteve të veçanta të cilat do të vendosen në  



          kontratën ndërmjet Administratës së Ekspozitës dhe FIP-it.Programi mbetet pronë e FIP- 
          it dhe nuk lejohet të ngarkohet apo kopjohet,  përveç rasteve kur merret autorizim nga 
          FIP-i. 
 
Neni  54   Informimi i Bordit të FIP-it. 
54.1   Me mbylljen e Ekspozitës, Administrata e Ekspozitës duhet të dërgojë te Sekretariati i 
          FIP-it pa pagesë dy kopje të të gjitha botimeve të ekspoziës duke përfshirë buletinet, 
          katalogun e ekspozitës dhe raportin e jurisë(Palmares). 
54.2   Kur të botohen, kopje të të gjithë buletineve,katalogut,Palmares dhe material tjetër 
          promocional duhet të dërgohet te anëtarët e Bordit të FIP-it dhe Kryetarët e Komisioneve. 
 
Neni  55   Mbledhjet e Bordit. 
55.1   Administratës së Ekspozitës të një Ekspozite botërore ose ndërkombëtare të FIP-it kur 
          nuk  zhvillohet Kongresi i FIP-it,mund t’i kërkohet të organizojë një mbledhje të Bordit 
          të FIP-it.Në këtë rast Administrata e Ekspozitës duhet të garantojë sallë të përshtatshme 
          konferencash dhe është përgjegjëse për shpenzimet e udhëtimit dhe akomodimit 
         (ekuivalente me ato të garantuara nga nenet 35 dhe 36 të GREX) të çdo anëtari të Bordit  i 
          pa cilësuar me emër tashmë dhe  Sekretarit të Përgjithshëm të FIP-it,vetëm se dhoma e 
          hotelit dhe kuota e shpenzimeve ditore do të jenë të kufizuara në 5 netë për Sekretarin e 
          Përgjithshëm dhe anëtarët e Bordit. 
 
 Kapitulli  VII  Kushtet për përgatitjen dhe mbajtjen e Kongreseve të FIP-it. 
 
Neni  56   Kongresi 
56.1   Sekretari i Përgjithshëm i FIP-it do të veprojë si Këshilltar për përgatitjen e Kongresit 2- 
          vjetor të FIP-it.Sekretari i përgjithshëm mund t’i delegojë disa detyra Këshilltarit të FIP-it 
          ku do të mbahet Kongresi së bashku me Ekspozitën e FIP-it. 
56.2   Organizuesit e Kongresit të FIP-it janë përgjegjës për përgatitjet teknike dhe organizative 
          dhe mbajtjen e Kongresit. Ata janë të detyruar : 
       •  të sigurojnë dhoma të përshtatëshme per Kongresin,për mbledhjet e Bordit dhe të 
           Komisioneve Filatelike të FIP-it; 
       •  Të sigurojnë pajisje zëri në dhomën e Kongresit dhe të organizojnë rregjistrimin e zërit të 
           mbledhjes plenare të Kongresit. 
56.3   Organizuesit e Kongresit të FIP-it janë përgjegjës për shpenzimet e udhëtimit dhe  
          akomodimit (ekuivalente me ato të garantuara sipas neneve 35 dhe 36 të GREX) të: 
       •  Bordit të FIP-it; 
       •  Sekretarit të Përgjithshëm. 
 
                              
                                                   Kapitulli   VIII 
Neni  57   Gjuha 
57.1   Në rast të ndonjë kundërshtie në tekst që lind nga përkthimi, përparësi do të ketë teksti në 
          Anglisht.  
 



Neni  58   Përjashtime 
58.1   Çështjet që nuk mbulohen nga GREX do të përcaktohen nga Bordi I FIP-it dhe  
          ratifikohen nga Kongresi pasues. 
58.2   Përjashtime të kushteve të GREX  mund të bëhen vetëm nga Bordi i FIP-it. 
 
Neni  59   Aprovimi i Rregullave të Përgjithshme për Ekspozitat. 
59.1   Rregullat e Përgjithsme të FIP-it për Ekspozitat, të mësipërme u aprovuan në Kongresin e  
          66të  të FIP-it më 14 tetor 2000 në Madrid,u amenduan në Kongresin e 72të të FIP-it më 
          24 qershor 2012 në Xhakarta dhe u amenduan gjithashtu nga Bordi i FIP-it në mbledhjen 
          e 101të në Paris më 19 qershor 2014.Ato hynë në fuqi menjëherë pas mbledhjes. 
 
Zurih,qershor 2014. 
Përkthyer nga Edmond Budo, gusht 2015. 
 
 
  


