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ABSTRAKT  

Gjykata për Dhomat e Specializuara është Institucion gjyqësor I përkohshëm, e cila është krijuar 

për gjykimin e krimeve që pretendohet të jenë kryer nga 1 Janari I vitit 1998 deri me 31 Dhjetor 

2000, duke pasur juridiksion vetëm mbi persona fizik. Qëllimi i këtij punimi është që analizoj 

mënyrën e themelimit të kësaj gjykate, pastaj  hetimet që janë zhvilluar dhe rezultatet e punës së 

dhomave të specializuara të krijuara tashme  pesë vite me radhë dhe qasja e tyre në të provuarit e 

këtyre krimeve duke bërë krahasime në aspekte të caktuara me punëm e mekanizma të ngjajshëm 

në vendet tjera ku kishte luftra.   

Metodat e përdoruar për realizimin e hulumtimit dhe përgatitje së këtij punimi të diplomës janë 

metoda kualitative ose metoda cilësore për mbledhjen e të dhënave duke përdorur teknika gjysmë 

të strukturuara, metoda vrojtuese, historike, dhe krahasuese, metoda vrojtuese ose hulumtimi si 

studim korrelativ. 

 Nga studimi rezultojmë se të gjeturat e pyetjes hulumtuese: Cilat janë proceset që i paraprijnë 

aktit të themelimit të dhomave të specializuara? A ndikoj raporti i Dick Marty që të themelohen 

dhomat e specializuara? Si u zhvillua procesi i votimit të Ligjit për Dhomat e Specializuara dhe 

ndryshimit të Kshtetutës së Republikës së Kosovës? Cila është qasja e bashkësisë ndërkombëtare 

në raport me punën e Dhomave të Specializuara? Sa kanë qenë efikase dhe profesionale deri më 

tani Dhomat e Specializuara me punën e tyre? janë në përputhje me hipotezat e parashtruara.  

Duke rezultuar kështu që Dhomat e Specializuara janë rezultat i raportit të Dick Marty dhe deri 

më tani nuk kanë dëshmuar profesionalizëm dhe efikasitet duke lënë shumë për të dëshiruar. 
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