Republika e Kosovës
Republika Kosova/ Republic of Kosovo
Këshilli Prokurorial i Kosovës/ Tužilački Savet Kosova/Kosovo Prosecutorial Council

______________________________________________________________________
FORMULARI I ANKESËS

Të nderuar parashtrues të ankesës,
Ne jemi të përkushtuar për sigurimin e performansës së sistemit prokurorial dhe për veprimin
e tij në mënyrë të drejtë dhe të ligjshme në Republikën e Kosovës.
Ju lutemi plotësojeni këtë formular në mënyrë të saktë dhe sipas udhëzimeve të mëposhtme.
Formulari i Ankesës nuk është i obligueshëm dhe se qëllimi i vetëm i tij është që t’u ndihmojë
në hartimin dhe dorëzimin e ankesës.

UDHËZIMET
1. Dorëzojeni formularin e Ankesës;
2. Plotësojeni me dorë ose në mënyrë elektronike;
3. Plotësoni të gjitha informatat e kërkuara në fushën përkatëse;
4. Ky formular përmban fusha me opsione që Ju mund t’i plotësoni, megjithatë, nuk është e
detyrueshme. Kushtojuni vëmendje fushave, në të cilat duhet të shpjegohet lënda e Ankesës!
Mbani në mend se mandati i Autoritetit Kompetent (KPK) është që të kryejë hetime për
shkelje të mundshme disiplinore nga prokurorët, por jo edhe për shkeljet që mund të kryhen
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nga zyrtarët e tjerë në kuadër të sistemit prokurorial në Republikën e Kosovës;
5. Përshkruani në mënyrë të saktë faktet lidhur me shkeljen e pretenduara nga prokurori. Kjo
do t’i ndihmojë Autoritetit Kompetent për të konstatuar nëse ankesa juaj përbën bazë të
arsyeshme për të besuar se shkelja mund të ketë ndodhur;
6. Ju lutemi keni parasysh se Autoriteti Kompetent (KPK) nuk ka mandat ligjor dhe
kompetencë për t’i rishikuar vendimet e prokurorëve, ngaqë kjo bëhet vetëm nga gjykatat,
sipas mjeteve juridike të rregullta dhe të jashtëzakonshme;
7. Ofroni informata relevante lidhur me dëshmitarët dhe personat e tjerë që kanë informata
për ngjarjen;
8. Bashkëngjitni të gjitha dokumentet në dispozicion, që, sipas mendimit tuaj, mbështesin dhe
dëshmojnë deklarimet faktike të bëra në ankesën tuaj;
9. Vendosni datën dhe nënshkruani ankesën. Autoriteti Kompetent (KPK) do të respektojë të
gjitha detyrimet lidhur me konfidencialitetin.
10. Dërgoni ankesën tuaj së bashku me të gjitha dokumentet e bashkëngjitura në adresën
postare të Prokurorisë dhe KPK-së, ose në adresën elektronike.
11. Ankesat dhe dokumentet e bashkëngjitura nuk kthehen.

I.
INFORMATAT PERSONALE TË PARASHTRUESIT TË ANKESËS
Emri dhe mbiemri/
Emri i personit juridik:
Emri i Përfaqësuesit të
Parashtruesit të Ankesës
(Avokati/përfaqësuesi
i
autorizuar/ tjetër)
(opsionale):
Shtetësia/Shteti
i
regjistrimit të shoqërisë
tregtare (opsionale):
Profesioni/fushëveprimtaria
(opsionale):
Adresa e përhershme:
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Adresa për korrespodencë:
Adresa elektronike (e-mail):

Numrat e telefonit

Shtëpi:

Punë/zyrë:

Celular:

II.
SUBJEKTI I ANKESËS
Emri dhe mbiemri i
prokurorit përkatës:
Pozita/kapaciteti

Prokuror

Ju lutem plotësojeni
kutinë afër pozitës së
personit të adresuar në Prokuror
në Prokuror
në Prokuror
ankesën tuaj!
Prokurorinë
Prokurorinë e PSRK
Themelore
Apelit

në Prokuror
në
Zyrën
e
Kryeprokurorit
të Shtetit

Prokuroria, Lokacioni

III.
OPSIONALE
Nëse ankesa rrjedh nga një rast gjyqësor, Ju lutem plotësoni informatat në fushën përkatëse
të mëposhtme. Nëse jo, vazhdoni në seksionin IV
INFORMATA LIDHUR ME RASTIN PËRKATËS
Numri i rastit:
Lloji i rastit
Civil
Penal
Familjar
Punës
Tjetër
Shënojeni kutinë përkatës!
Përfshirja e parashtruesit të
Paditës
Dëshmitar
ankesës në lëndën përkatëse
I pandehur
Tjetër
Shënojeni kutinë përkatëse!
Avokat
3

Faza aktuale e procedurës
Në pritje
A jeni ankuar për të njëjtat fakte Po
më parë?
Shënojeni kutinë përkatëse dhe
ofroni informatat e kërkuara!

Vendimi përfundimtar
Ankesa
Jo
Numri i regjistrimit të
ankesës ose numri i rastit të
Autoriteti Kompetent (KPK):
………………………….

IV.
Cila është ankesa juaj?
Ju lutemi jepni detajet e rastit!

V.

1.

INFORMATA PËR DËSHMITARËT
(OSE PERSONAT E TJERË QË KANË INFORMATA LIDHUR ME NGJARJEN E
PËRSHKRUAR)
Emri dhe mbiemri:
Informatat kontaktuese:
Informatat e tjera:
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relevante!
2. Emri dhe mbiemri:
Informatat kontaktuese:
Informatat
e
tjera
relevante:
3. Emri dhe mbiemri:
Informatat kontaktuese:
Informatat
e
tjera
relevante:

VI.
OPSIONALE
LISTA E DOKUMENTEVE TË BASHKËNGJITURA
1.
2.
3.
...............................

VII.
KËRKESAT E VEÇANTA, KONFIDENCIALITETI, INFORMATAT KONTAKTUESE, TË
TJERA
Informatat e siguruara konsiderohen konfidenciale dhe do të përdoren nga Autoriteti
Kompetent vetëm për qëllime të hetimit. Këto informata shpalosen para gjyqtarit përkatës
vetëm deri në shkallën e nevojshme për mbrojtjen e të drejtave të tij/saj dhe para organit për
çështje disiplinore në KPK, përjashtimisht edhe organeve të hetuesisë së shtetit, nëse shkelja e
supozuar disiplinore përmban edhe elemente të veprës penale, të cilat janë të detyruara ta
mbrojnë konfidencialitetin.

Unë personalisht, në emër të Parashtruesit të Ankesës, vërtetoj se deklarimet në këtë Ankesë
janë të vërteta dhe korrekte për aq sa kam njohuri dhe informata dhe se këtë deklaratë e
kamë dhënë me vetëdije dhe vullnetin tim.
_____________________________
Vendi dhe data

______________________________
Nënshkrimi i Parashtruesit të Ankesës
Përfaqësuesit të tij/saj
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