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Përditësim 
 
Mirë se vini në informimin javor të Dhomave të Specializuara të Kosovës, ku synojmë t’u ofrojmë gazetarëve 
informacion të përditësuar mbi zhvillimet më të fundit në Gjykatë dhe mundësinë për të bërë pyetje.   

Në çështjen gjyqësore Thaçi dhe të tjerë, Trupi Gjykues, në konferencën mbi ecurinë e çështjes gjyqësore më 
20 mars, diskutoi me palët aspekte të ndryshme lidhur me zhvillimin e procesit me qëllim përgatitjen e 
shpejtë për gjykim. Në lidhje me këtë pikë, dëshiroj të bëj me dije se ndryshe nga sa kanë raportuar disa 
media në Kosovë, Prokuroria gjatë kësaj konference konfirmoi se 1 prilli 2025 mbetet data e synuar për 
mbylljen e paraqitjes së provave të veta.    

Deklaratat hyrëse nga Prokuroria, mbrojtësi i viktimave dhe Mbrojtja janë planifikuar të mbahen me  3, 4 dhe 
5 prill 2023, ndërsa paraqitja e provave nga Prokuroria është planifikuar të fillojë më 11 prill 2023. Ju lutemi 
kini parasysh se kërkohet regjistrim paraprak për anëtarët e medias ose publikut që dëshirojnë të përcjellin 
deklaratat hyrëse nga galeria publike në Hagë dhe, për shkak të interesit të lartë dhe hapësirës së vogël, 
mund të ketë disa kufizime. Për personat e regjistruar paraprakisht do të jepet informacion më i hollësishëm 
javën e ardhshme. 

Në të njëjtën çështje gjyqësore, Administratorja ka caktuar znj. Tijana Kostiç si mbrojtëse për shtatë individët 
që iu rrëzua kërkesa për të marrë pjesë si viktima në procesin gjyqësor, në bazë të Vendimit të Gjashtë të 
Trupit Gjykues mbi Pjesëmarrjen e Viktimave. Individët që nuk iu pranua kërkesa, kanë të drejtën të apelojnë 
vendimin si dhe t’u caktohet avokat.  

Po në çështjen gjyqësore Thaçi dhe të tjerë, Trupi Gjykues më 17 mars 2023 urdhëroi vazhdimin e 
paraburgimit të  Jakup Krasniqit dhe Rexhep Selimit. Trupi Gjykues konstatoi se ekziston ende rreziku që z. 
Krasniqi dhe z. Selimi të pengojnë ecurinë e procesit gjyqësor ose të kryejnë krime të tjera kundër atyre që 
perceptohen si kundërshtarë të UÇK-së, mes të cilëve dëshmitarët që kanë dhënë ose mund të japin dëshmi 
në këtë çështje dhe/ose pritet të paraqiten para Dhomave të Specializuara.  

Në çështjen gjyqësore Salih Mustafa, Paneli i Gjykatës së Apelit rrëzoi kërkesën e z. Mustafa për apelimin e 
Vendimit të Panelit mbi Modalitetet e Pjesëmarrjes së Viktimave në Procedurat e Apelit, në Dhomën e 
Specializuar të Gjykatës Supreme. Paneli konstatoi, ndër të tjera, se Ligji i kufizon apelet e shqyrtuara nga  
Dhoma e Specializuar e Gjykatës Supreme vetëm në apelet kundër aktgjykimeve nga Paneli i Gjykatës së 
Apelit, kur aktgjykimi kthen vendimin e pafajësisë në vendim fajësie, ose kur jepet vendim me burgim të 
përjetshëm, që nuk është rasti këtu. Paneli konstatoi më tej se korniza ligjore e DHSK-së nuk parasheh apele 
të ndërmjetme gjatë procedurave të apelit.  

Në gjykimin Pjetër Shala, dëshmitari i parë do të paraqitet për të dhënë dëshmi të hënën. Seancat në këtë 
çështje do të vazhdojnë gjatë gjithë javës, javën e parë dhe të fundit të majit, si dhe rreth dy javë në qershor. 
Mund t’i gjeni datat dhe orarin e saktë në kalendarin e gjykatës në faqen tonë të internetit.  

https://www.scp-ks.org/sq/aktuale
https://twitter.com/Dhomat_e_Spec
https://www.youtube.com/channel/UCeGJ3nJkfQW5uwe5VNTHsIA
mailto:PICU@scp-ks.org
https://www.scp-ks.org/en/privacy-notice
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Seancat mund të ndiqen në tri gjuhët e gjykatës, shqipe, serbishte dhe anglishte, nga galeria publike ose 
përmes faqes së internetit të DHSK-së.  

Ndër lajme të tjera: përfaqësues së DHSK-së, organizuan sot paradite një tryezë të rrumbullakët me gazetarë 
nga Prishtina për t’u dhënë informacion lidhur me raportimin e gjykimeve në Dhomat e Specializuara.  

Pyetje nga gazetarët 
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