ANKESË
PANELIT PËR SHQYRTIMIN
E TË DREJTAVE TË NJERIUT
Informata të rëndësishme
•

Ky është një dokument ligjor dhe mund të ndikojë në të drejtat tuaja.

•

Në rast nevoje merrni këshillë juridike nga ndonjë avokat apo këshilltar
ligjor i kualifikuar para se ta dorëzoni këtë formular.

•

Ofroni gjithë informacionin përkatës për rastin tuaj.

•

Përfshini të gjitha dëshmitë e dokumentuara që i dispononi.

•

Të gjeturat dhe rekomandimet gjatë procedurave si dhe i tërë
informacioni që ia dorëzoni panelit mund të bëhen publike.

•

Ju lutemi ta keni parasysh se të gjeturat dhe, sipas nevojës,
rekomandimet jo-detyruese nuk mund të sjellin deri te
kompensimi me para.

Paraqitni ankesën tuaj tek:

Paneli për Shqyrtimin e të Drejtave të Njeriut
Ndërtesa e PSHDNJ-së
Rruga Rrustem Statovci, 29
Prishtinë
Kosovë
Office@hrrp.eu
Fax 038-787 711

I. PALËT
A. Ankuesi
Personi që paraqet ankesën.
Titulli
Mbiemri

Z./Znj./Znjsh/ (rrumbullako njërën)

Emri
Data e lindjes
Profesioni
Adresa

Numri i telefonit
Numri i faksit
E-maili

B. Viktima(t) e pohuar/a
Personi/at të cilët pohojnë se ju janë shkelur të drejtat e njeriut. Kjo pjesë e
formularit duhet të plotësohet nëse ankesa paraqitet në emër të një personi
tjetër (për shembull për personin e vdekur apo anëtarin zhdukur të familjes)
Titulli
Mbiemri

Z./Znj./Znjsh/ (rrumbullako njërën)

Emri
Data e lindjes
Profesioni
Adresa e fundit
e njohur
Viktima e
pohuar është
i/e

Vdekur / zhdukur / të tjera (ju lutemi të specifikoni)
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C. Përfaqësuesi i ankuesit
Kjo pjesë e formularit duhet të plotësohet vetëm në rast se ankuesi
përfaqësohet nga avokati apo përfaqësues tjetër. Në rastin e tillë, plotëso
edhe Autorizimin.
Titulli
Z./Znj./Znjsh/ (rrumbullako njërën)
Mbiemri
Emri
Profesioni
Adresa

Numri i telefonit
Numri i faksit
e-maili

II. GJUHA E PREFERUAR
Zgjidhni gjuhën e preferuar për komunikim me Panelin. Vendimi i Panelit do
të jepet në gjuhën e zgjedhur.
□ Anglisht
□ Shqip
□ Serbisht
III. KONFIDENCIALITETI
A e kundërshtoni bërjen publike të emrit tuaj gjatë seancave të panelit?
□ Jo
□ Po
Nëse refuzoni që emri juaj të bëhet publik, atëherë ju lutemi sqaroni arsyet
pse:

Nëse keni zgjedhur “jo”, identiteti juaj NUK do të trajtohet si konfidencial.
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IV. DEKLARATA MBI FAKTET
Sqaroni në mënyrë kronologjike për çfarë ankoheni me të gjitha detajet
përkatëse, duke përfshirë:
o
o
o
o
o
o

Datat e ngjarjeve përkatëse.
Çfarë ka ndodhur?
Çfarë keni bërë ju?
Me kënd keni biseduar?
Çfarë përgjigjesh keni marrë?
Detajet e te gjitha vendimeve përkatëse, nëse ka.

Dokumentet përkatëse duhet të renditen në Pjesën VIII të kësaj ankese dhe
duhet bashkangjitur edhe kopjet.

Vazhdo në fletë shtesë, sipas nevoje.
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V. DEKLARATA PËR SHKELJET E POHUARA TË TË DREJTAVE TË
NJERIUT DHE ARGUMENTET PËRKATËSE
Paneli mund të shqyrtojë shkeljet e instrumenteve dhe protokolleve të tyre për
te drejtat e njeriut nga EULEX-i, si vijon:
•
•
•
•
•
•
•
•

Deklarata Universale për të Drejtat e Njeriut (1948)
Konventa Evropiane për Mbrojtjen e të Drejtave dhe Lirive Themelore të
Njeriut (ECHR,1950)
Konventa për Eliminimin e të gjitha Formave të Diskriminimit Racor (CERD,
1965)
Konventa Ndërkombëtare për të Drejtat Civile dhe Politike (CCPR, 1966)
Konventa Ndërkombëtare për të Drejtat Ekonomike, Shoqërore dhe Kulturore
(CESCR, 1966)
Konventa për Eliminimin e të gjitha formave të diskriminimit ndaj Gruas
(CEDAW, 1979)
Konventa kundër Torturës dhe Trajtimeve e Ndëshkimeve të tjera Mizore,
Jonjerëzore dhe Poshtëruese (CAT, 1984)
Konventa për të Drejtat e Fëmijës (CRC, 1989)

Ju lutemi të theksoni se cilat të drejta mendoni që u janë shkelur dhe
ndonjë argument ligjor të cilin dëshironi që Paneli ta ketë parasysh

Vazhdo në fletë shtesë, sipas nevoje.
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VI. DEKLARATA PËR SHFRYTËZIMIN E MJETEVE JURIDIKE APO TË
TJERA
Ju lutemi të jepni detajet e përpjekjeve të mëhershme për të parandaluar apo
kërkuar korrigjim për shkeljet e të drejtave të njeriut për të cilat ankoheni.
A. Vendimet lidhur me ankesën tuaj
Renditni në mënyrë kronologjike (filloni me vendimin e parë)
Data

Autoriteti që e ka nxjerrë vendimin

B. A e keni paraqitur ankesën tuaj tek ndonjë organizëm tjetër
ndërkombëtar për vendim, hetim apo zgjidhje?
Nëse po, atëherë tregoni detajet këtu.
Ankesat dorëzuar tek:
(shëno katrorin/ët
përkatës)

o Komisioni për të Drejtat e Njeriut i Kombeve
të Bashkuara
o Gjykata Evropiane për të Drejtat e Njeriut
o Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim në
Evropë
o Të tjera (ju lutemi specifikoni)

Numri i lëndës
Data
Statusi i procedurës
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VII. DEKLARATA PËR VEPRIMET JURIDIKE
Tregoni se çfarë veprimesh juridike kërkoni nga EULEX-i.

Ju lutemi ta keni parasysh se të gjeturat dhe, sipas nevojës,
rekomandimet jo-detyruese nuk mund të sjellin deri te kompensimi me
para.
VIII. LISTA E DOKUMENTEVE
Renditni sipas numrit të gjitha dokumentet përkatëse që ia keni bashkangjitur
ankesës dhe të cilave ju referoheni në ankesën tuaj.
Data e
dokumentit

Emërtimi i dokumentit

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
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IX. DEKLARATA DHE NËNSHKRIMI
Unë, me vetëdije të plotë deklaroj se informacioni i dorëzuar është i saktë.
Nënshkrimi i aplikantit _________________________________________
Vendi
_________________________________________________________
Data _________________________________________________________

Nëse ankuesi vendos që të emërojë një përfaqësues, atëherë duhet dorëzuar
autorizimin sa më shpejt që është e mundur.
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Autorizimi1
Unë, (emri dhe adresa e ankuesit)
............................................................................................................................
............................................................................................................................
Autorizoj (emri, adresa dhe profesioni i përfaqësuesit)
............................................................................................................................
............................................................................................................................
Të më përfaqësojë në procedurat e Panelit për Shqyrtimin e të Drejtave të
Njeriut
............................................................
(vendi dhe data)
.....................................................................
(nënshkrimi ankuesit)

Unë e pranoj emërimin si më lartë
............................................................
(nënshkrimi i përfaqësuesit)
1

Ky formular duhet të plotësohet dhe nënshkruhet nga çdo ankues qëë dëshiron të
përfaqësohet në PSHDNJ-së dhe nga avokati apo ndonjë person tjetër i emëruar.

Ndërtesa e PSHDNJ
Rruga Rrustem Statovci, 29
Pristinë, Kosovë
Tel. 043-782 125

Fax. 038-787 711
www.hrrp.eu

Email office@hrrp.eu

