
Dhomat e Specializuara të Kosovës 
Shtojcë e Udhëzuesit të Punës mbi Dosjet dhe Parashtrimet e Protokolluara para  

Dhomave të Specializuara të Kosovës 
KSC-BD-15/Shtojcë 

 

 
 [Zyra Administrative ose Dhomat e Specializuara do të vënë këtu logon në tri gjuhë] 

 

Numri:  [shënoni dosjen e çështjes ose numrin e dosjes] 

Vendosi:  [shënoni: Kryetarja ose Paneli] 

  [shënoni ‘Gjykatës’ ndjekur nga emri] 

 

Administratore: Dr. Fidelma Donlon 

Pjesëmarrësi parashtrues:  

[shënoni titullin e pjesëmarrësit që dorëzon parashtrimin për 

protokollim] 

Data:   [data, muaji, viti] 

Gjuha:  [shënoni gjuhën] 

Emri i dosjes: [nëse dosjes i është caktuar emër, shënojeni këtu] 

Klasifikimi:  [publik/konfidencial/rreptësisht konfidencial/ex parte] 

 

[Shënoni titullin e parashtrimit që po dorëzohet për protokollim, duke shënuar 

sipas rastit  

“me shtojca publike/konfidenciale/shumë konfidenciale/ex parte”] 

 

 

Zyra e Prokurorit të Specializuar 

[shënoni emrin e Prokurorit të 
Specializuar] 

 

Mbrojtësi i Specializuar për […] 

[shënoni emrin e mbrojtësit] 

Mbrojtësi i Specializuar për viktimat 

për […] 

[shënoni emrin e mbrojtësit] 

Mbrojtësi i Specializuar për […] 

[shënoni emrin e mbrojtësit] 
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[Numri i dosjes] [Numri i faqes] [data, muaji, viti] 

 Mbrojtësi i Specializuar për […] 

[shënoni emrin e mbrojtësit] 

 

[Lista mund të ndryshohet sipas nevojës.]  

[Nëse është ex parte: hiqni pjesëmarrësit të cilëve nuk duhet t’u shpërndahet] 
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[Numri i dosjes] [Numri i faqes] [data, muaji, viti] 

I. TITULLI I PARË  

1. Në shqyrtimin e akuzave kundër tij, i akuzuari gëzon të drejtën për gjykim të 

drejtë dhe publik, në pajtueshmëri me nenin 23 të Ligjit dhe çdo masë të urdhëruar 

nga Dhomat e Specializuara për mbrojtjen e viktimave dhe të dëshmitarëve. 

2. Të gjitha provat ose faktet materiale dhe relevante që posedon Zyra e Prokurorit 

të Specializuar, në favor apo kundër të akuzuarit, i vihen në dispozicion të akuzuarit 

para fillimit të procedimit dhe gjatë tij, dhe u nënshtrohen vetëm atyre kufizimeve që 

janë rreptësisht të domosdoshme dhe atëherë kur zbatohen mbrojtjet e nevojshme 

kundërbalancuese.1  

 

A. NËNTITULLI I PARË  

3. I akuzuari konsiderohet i pafajshëm deri sa të vërtetohet fajësia e tij përtej 

dyshimit të arsyeshëm, sipas dispozitave të këtij Ligji: 

Dhomat e Specializuara kanë juridiksion mbi veprat penale në kuadër të juridiksionit lëndor të 
tyre të cilat janë kryer gjatë periudhës 1 janar 1998 - 31 dhjetor 2000. Dhomat e Specializuara kanë 
juridiksion mbi veprat penale në kuadër të juridiksionit lëndor të tyre të cilat janë kryer gjatë 
periudhës 1 janar 1998 - 31 dhjetor 2000.  

4. Të gjithë personat janë të barabartë përpara Dhomave të Specializuara. 

 

1. Nëntitulli i dytë 

5. Dhomat e Specializuara, Zyra Administrative dhe Prokurori i Specializuar mund 

të kërkojnë asistencë sipas nenit 32 të Ligjit për mbrojtjen e dëshmitarëve. 

6. Gjykatësit duhet të komunikojnë rrjedhshëm në gjuhën angleze. 

 

(a) Nëntitulli i tretë (listë) 

7. Dhomat e Specializuara kanë juridiksion mbi krimet e parapara në nenet 12-16 

që kanë të bëjnë me Raportin e Asamblesë së Këshillit të Evropës. 

 

                                                             
1 Dhomat e Specializuara kanë juridiksion mbi personat fizikë në përputhje me dispozitat e këtij Ligji. 
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[Numri i dosjes] [Numri i faqes] [data, muaji, viti] 

(i) Nëntitulli i katërt (listë) 

8. Trupi gjykues nuk kërkon vërtetimin e fakteve të njohura nga gjithkush, por bën 

konstatim gjyqësor të tyre. 

 

… 

 

[Vetëm për pjesëmarrësit: Numri i fjalëve: XXXX] 

 

 

_____________________     ____________________ 

[Emri i gjykatësit /pjesëmarrësit]    [Emri i gjykatësit /pjesëmarrësit] 

 [Titulli i gjykatësit/ pjesëmarrësit]  [Titulli i gjykatësit/ pjesëmarrësit] 

 

____________________ 

[Emri i gjykatësit /pjesëmarrësit] 

[Titulli i gjykatësit/ pjesëmarrësit] 

 

[Shtoni ose hiqni nënshkrimet sipas rastit] 

 

 

[Dita e javës], data [muaji] viti 

Në Hagë, Holandë. 
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SHTOJCA 1 deri 

[shënoni titullin e parashtrimit për protokollim] 

 

[Klasifikimi i sigurisë] 

[Nëse është ex parte: të shënohet qartë se kujt nuk duhet t’i shpërndahet] 
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