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Republika e Kosovës 
Republika Kosovo - Republic of Kosovo 

Kuvendi - Skupština - Assembly 
___________________________________________________________________________ 

 
Ligji Nr. 04/L -273 
 
 

PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJEVE QË 
NDËRLIDHEN ME MANDATIN E MISIONIT TË BASHKIMIT 

EVROPIAN PËR SUNDIMIN E LIGJIT NË REPUBLIKËN E KOSOVËS 
 

 
Kuvendi i Republikës së Kosovës; 
 
Në bazë të nenit 65 (1) të Kushtetutës së Republikës së Kosovës,  
 
Miraton 
 
 

LIGJ PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJEVE QË 
NDËRLIDHEN ME MANDATIN E MISIONIT TË BASHKIMIT 

EVROPIAN PËR SUNDIMIN E LIGJIT NË REPUBLIKËN E KOSOVËS 
 
 

 
Neni 1 

Qëllimi 
 
1. Ky ligj ka për qëllim të bëjë ndryshimin dhe plotësimin e ligjeve në vijim, lidhur me 
mandatin e Misionit të Bashkimit Evropian për Sundimin e Ligjit në Kosovë (“EULEX”): 
 

1.1. Ligjit Nr. 03/L-052 për Prokurorinë Speciale të Republikës së Kosovës;   
 
1.2. Ligjit Nr. 03/L-053 mbi Kompetencat, Përzgjedhjen e Lëndëve dhe Caktimin e 
Lëndëve të Gjyqtarëve dhe Prokurorëve të EULEX-it në Kosovë;  
 
1.3. Kodit Penal të Republikës së Kosovës, Nr. 04-L/082; 
 
1.4. Kodit të Procedurës Penale të Kosovës, Nr. 04-L/123; 
 
1.5. Ligjit Nr. 04/L-033 për Dhomën e Posaçme të Gjykatës Supreme të Kosovës për 
Çështjet në lidhje me Agjencinë Kosovare të Privatizimit;  
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1.6. Ligjit Nr. 03/L-137 për Departamentin e  Mjekësisë Ligjore; 
 
1.7. Ligjit nr. 04/L-015 Për Mbrojtjen e Dëshmitarëve; 
 
1.8. Kodin Doganor dhe të Akcizave të Kosovës, Nr. 03/L-109; 

 
 
 

Neni 2 
Ndryshimet dhe plotësimet e Ligjit nr. 03/L-052 mbi Prokurorinë Speciale të 

Republikës së Kosovës (Ligji) 
 
1. Neni 2 i ligjit bazik, fshihet nga teksti i ligjit.  
 
 
2. Neni 4 i ligjit bazik, paragrafi 4.1, emërtimi “Prokuror Special” zëvendesohet me 
emertimin “Prokuror me mandat të përhershëm”.  
 
 
3. Neni 4 i ligjit bazik, paragrafi 4.2, emërtimi: “Kryeprokurorit publik të Kosovës” 
zëvendësohet me emërtimin “Kryeprokurorit të Shtetit të Kosovës”. 
 
 
4. Neni 4 i ligjit bazik, paragrafi 4.3 fshihet nga teksti i ligjit.  
 
 
5. Neni 4 i ligjit bazik, paragrafi 4.6, emërtimi “Kryeprokurori publik i Kosovës” 
zëvendësohet me emërtimin “Kryeprokurori i Shtetit i Kosovës”. 
 
 
6. Neni 15 i ligjit bazik, riformulohet me tekstin si në vijim:  
 
 

Neni 15 
Dispozitat kalimtare 

 
15.1 PSRK gjithashtu do të përbëhet edhe nga prokurorët të EULEX-it, përveç asaj që 
është parashikuar në paragrafin 1 të nenit 3 të këtij ligji, me vendim të përbashkët të 
autoriteteve kompetente në kuadër të EULEX KOSOVA dhe Këshillit Prokurorial të 
Kosovës. 
 
15.2 Numri i prokurorëve të EULEX-it të caktuar në PSRK, i paraparë në paragrafin 1 
të këtij neni, mund të modifikohet me vendim të përbashkët të autoriteteve 
kompetente në kuadër të EULEX KOSOVA dhe Këshillit Prokurorial të Kosovës. 
 
15.3. Prokurorët e EULEX-it janë të integruar në sistemin Prokurorial të Kosovës dhe 
do të ushtrojnë funksionet e tyre në pajtim me legjislacionin në fuqi në Kosovë.  
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15.4 Gjatë kohëzgjatjes së mandatit të EULEX KOSOVA, Zëvendës  Kryeprokurori i 
PSRK-së do të jetë një prokuror i EULEX-it i caktuar nga EULEX KOSOVA. 
 
15.5 Zëvendës Kryeprokurori do të udhëheq aktivitetet e prokurorëve të EULEX-it në 
PSRK nën mbikëqyrjen e autoritetit kompetent brenda EULEX-it.   

 
 
7. Pas nenit 15 të ligjit bazik, shtohet një nen i ri 15.A me tekstin si në vijim:  

 
Neni 15.A 

Dispozitat për SITF 
 
1. Siç parashihet në Ligjin për Ratifikimin e Marrëveshjes Ndërkombëtare mes 
Republikës së Kosovës dhe Bashkimit Evropian mbi Misionin e Bashkimit Evropian 
për Sundim të Ligjit në Kosovë (Prill 2014), në kuadër të PSRK-së, do të funksionoj 
Task Forca Speciale Hetuese (SITF), si njësit i ndarë, i pavarur me funksion hetues 
dhe prokuroial me të gjitha kompetencat dhe autonominë e nevojshme.  
 
2. SITF nuk do t’i nënshtrohet udhëheqjes apo mbikëqyrjes së Kryeprokurorit apo 
Zëvendës Kryeprokurorit të PSRK-së, as mbikëqyrjes së përgjithshme të 
Kryeprokurorit të Shtetit.  
 
3. Prokurorët dhe hetuesit e SITF do të kenë kompetencat e Prokurorëve të EULEX-it 
dhe Policisë së EULEX-it siç është rregulluar me Ligjin Nr. 03/L-053 mbi 
Juridiksionin dhe Kompetencat e Gjyqtarëve dhe Prokurorëve të EULEX-it në 
Kosovë. 

 
 
 

Neni 3 
Ndryshimet dhe plotësimet e Ligjit nr. 03/L-053 mbi Kompetencat, Pёrzgjedhjen e 
lёndёve dhe caktimin e lёndёve  tё  gjyqtarёve dhe prokurorёve tё  EULEX-it  nё  

Kosovë 
 
 
1. Titulli i ligit bazik riformulohet me tekstin si në vijim: 
 
 “Ligji Nr. 03/L-053 mbi Juridiksionin, dhe Kompetencat e Gjyqtarëve dhe 
Prokurorëve të EULEX-it në Kosovë”. 
 
  
2. Në nenin 1 të igjit bazik, përkufizimet riformulohen me tekstin si në vijim:  
 

Përkufizimet  
 
Për qëllime të këtij ligji: 
 
- “EULEX- KOSOVA”- nënkupton Misionin e Sigurisë dhe të Politikave të 
Përbashkëta të Mbrojtjes të vendosur në Kosovë nga Bashkimi Evropian; 
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-“Shefi i EULEX-it në Kosovë”- nënkupton individin që i takon EULEX-it në 
Kosovë, i cili është zgjedhur dhe emëruar nga autoriteti kompetent që të punojë në 
Kosovë në këtë pozitë specifike; 
 
-“Shefi i Sektorit Ekzekutiv”- nënkupton një individ që i takon EULEX-it në 
Kosovë, i cili është zgjedhur dhe emëruar nga autoriteti kompetent që të punojë në 
Kosovë në këtë pozitë specifike; 
 
-“Gjyqtari i EULEX-it”- nënkupton gjyqtarin që i takon EULEX-it në Kosovë, i cili 
është zgjedhur dhe është emëruar nga autoriteti kompetent për të punuar në Kosovë në 
këtë pozitë specifike; 
 
-“Prokurori i EULEX-it”- nënkupton prokurorin që i takon EULEX-it në Kosovë, i 
cili është zgjedhur dhe është emëruar nga autoriteti kompetent për të punuar në 
Kosovë në këtë pozitë specifike; 
 
-“Zyrtari policor i EULEX-it”- nënkupton individin që i takon EULEX-it në 
Kosovë, i cili është zgjedhur dhe është emëruar nga autoriteti kompetent që të punojë 
në Kosovë në këtë pozitë specifike; 
 
-“Zyrtari i Policisë së Kosovës”- nënkupton pjesëtarin e Policisë së Kosovës, ashtu 
si përcaktohet me ligjin në fuqi; 
 
- “Prokurori i Shtetit”- Prokurori i Shtetit nënkupton institucionin e pavarur 
kompetent dhe përgjegjës për ndjekjen e personave të akuzuar për kryerjen e veprave 
penale dhe veprave të tjera siç ceken me ligj dhe përfshinë si në vijim: prokuroritë 
themelore, Prokurorinë e Apelit, Prokurorinë Speciale, Zyrën e Kryeprokurorit të 
Shtetit, dhe cilado njësi tjetër organizative që mund të krijohet për të ushtruar 
funksione prokuroriale.; 
 
-“Kryeprokurori i Shtetit të Kosovës - nënkupton Kryeprokurorin e Shtetit të 
Republikës së Kosovës si dhe menaxhmentin dhe kreun mbikëqyrës të Prokurorit të 
Shtetit. 
 
-“Prokurori i Kosovës”- nënkupton shtetasin e Kosoves të emëruar si prokuror i 
shtetit në pajtim me ligjin në fuqi. 
 
-“Gjyqtari i Kosovës”- nënkupton banorin e Kosovës të emëruar si gjyqtar në pajtim 
me ligjin në fuqi; 
 
-“Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës” ose “PSRK”- nënkupton 
prokurorinë e përhershme dhe të specializuar e cila funksionon në kuadër të Zyrës së 
Prokurorit të Shtetit të Kosovës; 
 
-“Agjencia për Zbatimin e Ligjit”- nënkupton Policinë e Kosovës dhe ndonjë 
autoritet apo agjenci tjetër të themeluar në Kosovë e cila mundet në mënyrë ligjshme 
t’i ushtrojë kompetencat e krahasueshme dhe funksionet tipike të Policisë së Kosovës 
sipas ligjit në fuqi; ky përkufizim përfshin edhe Policinë e EULEX-it; 
 



5 
 

-“Ligji në fuqi”- nënkupton ligjin i cili është në fuqi në Kosovë në pajtim me 
Kushtetutën e Republikës së Kosovës; 
 
-“SITF” nënkupton Task Forcën Speciale Hetuese të themeluar nga EULEX me 
qëllim të hetimit të pretendimeve që dalin nga Dokumenti 12462 i Asamblesë 
Parlamentare të Këshillit të Evropës i datës 7 janar 2011.  
 

 
3. Pas nenit 1 të ligjit bazik, shtohet një nen i ri 1.A me tekstin si në vijim:  

 
 

Neni 1.A 
Rastet në proces 

 
1.Për qëllime të këtij ligji rast në proces nënkupton: 
 

1.1. Rastet për të cilat vendimi për fillimin e hetimeve është dhënë para datës 
15 prill 2014 nga prokurorët e EULEX-it në pajtim me ligjin. 
 
1.2. Rastet të cilat u janë caktuar gjyqtarëve të EULEX-it para datës 15 prill 
2014.  

 
 
4. Neni 2 i ligjit bazik, riformulohet me tekstin si në vijim: 

 
Neni 2 

Autoriteti i përgjithshëm i gjyqtarëve të EULEX-it 
 

2.1. Një gjyqtar i EULEX-it do të ketë autoritet dhe përgjegjësi të ushtrojë funksionet 
për rastet që bien nën juridiksionin e gjykatës në të cilën është caktuar nga EULEX 
KOSOVA sipas marrëveshjes me Këshillin Gjyqësor të Kosovës. 
 
2.2. Gjyqtarët e EULEX-it do të bashkëpunojnë me gjyqtarët e Kosovës të cilët 
punojnë në gjykatat e ndryshme  ku ata janë caktuar, në pajtim me paragrafin 1 të 
këtij neni.  
 
2.3. Sipas nevojës, aspektet relevante të aktivitetit dhe bashkëpunimit të gjyqtarëve të 
EULEX-it me gjyqtarët që punojnë në gjykatat vendore do të përcaktohen me tutje, 
për aq sa është e nevojshme, me anë të një marrëveshje të veçantë ndërmjet Shefit të 
EULEX KOSOVEA dhe Këshillit Gjyqësor të Kosovës. 
 
2.4. Gjyqtarët e EULEX-it do të jenë të pavarur në ushtrimin e funksioneve të tyre. 

 
 
5. Neni 3 i ligjit bazik, riformulohet me tekstin si në vijim:  
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Neni 3 
Juridiksioni dhe kompetencat e gjyqtarëve të EULEX-it për procedurat penale 

 
3.1 Gjyqtarët e EULEX-it të caktuar në procedurat penale do të kenë juridiksion dhe 
kompetenca për rastet që janë në proces siç përcaktohet në nenin 1.A nënparagrafi 1.2 
të këtij ligji. 
 
3.2 Një gjyqtar i EULEX-it mund të caktohet në fazën përkatëse të procedurës penale, 
për rastet në proces të definuara në nenin 1.A nënparagrafi 1.1 të këtij ligji në 
pajtueshmëri me rregulloren e brendshme të KGJK-së.  
 
3.3 Kolegjet në të cilat gjyqtarët e EULEX-it ushtrojnë juridiksionin e tyre në 
procedurat penale do të përbëhen me shumicë të gjyqtarëve të vendorë dhe do të 
kryesohen nga një gjyqtar vendorë. Me kërkesën e bazuar të autoritetit kompetent të 
EULEX-it, Këshilli Gjyqësor i Kosovës do të vendosë që kolegji të përbëhet me 
shumicë të gjyqtarëve të EULEX-it.  
 
3.4 EULEX-i në Kosovë do të emërojë gjyqtarë që të ndihmojnë lidhur me zbatimin, 
sipas marrëveshjes, së dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë të ndërmjetësuar nga 
BE. 

 
 
6. Neni 4 i ligjit bazik, riformulohet me tekstin si në vijim: 

 
Neni 4 

Autoriteti kompetent në rastet e ekzistimit të procedurave për përjashtim 
 
Në qoftë se, sipas ligjit në fuqi, një gjyqtar i EULEX-it do t’i nënshtrohet procedurës 
për përjashtim, apo nëse është bërë kërkesë për përjashtim të një gjyqtari të EULEX-
it, Kryetari i gjykatës do të ketë autoritet të vendosë lidhur me përjashtimin, në pajtim 
me ligjin në fuqi.  

 
 
7. Neni 5 i ligjit bazik, riformulohet me tekstin si në vijim:  

 
Neni 5 

Juridiksioni i gjyqtarëve të EULEX-it/ndërkombëtarë për rastet civile 
 

5.1 Gjyqtarët e EULEX-it/ndërkombëtarë të caktuar në procedurat civile do të kenë 
kompetencë të gjykojnë rastet në proces siç përcaktohet në nenin 1.A nënparagrafi 1.2  
të këtij ligji, në: 
 

a) Rastet që bien nën juridiksionin e Dhomës së Posaçme të Gjykatës Supreme 
të Kosovës për çështjet që kanë të bëjnë me Agjencinë e Privatizimit.  
 
b) Rastet që bien nën juridiksionin e Panelit të Apelit lidhur me vendimet e 
Komisionit të Kërkesave Pronësore të Kosovës sipas ligjit në fuqi; 

 
5.2 Kolegjet në të cilat gjyqtarët e EULEX-it/ndërkombëtarë ushtrojnë juridiksionin e 
tyre në procedurat civile do të përbëhen me shumicë të gjyqtarëve vendorë dhe do të 
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kryesohen nga një gjyqtar vendorë. Me kërkesën e bazuar të autoritetit kompetent të 
EULEX-it, Këshilli Gjyqësor i Kosovës do të vendosë që kolegji të përbëhet me 
shumicë të gjyqtarëve të EULEX-it/ndërkombëtarë. 

 
 
8. Neni 6 i ligjit bazik, fshihet nga teksti i ligjit.  
 
 
9. Neni 7 i ligjit bazik, riformulohet me tekstin si në vijim:  

 
Neni 7 

Autoriteti dhe kompetencat e përgjithshme të prokurorëve të EULEX-it 
 
7.1. Prokurorët e EULEX-it do të kenë autoritet dhe përgjegjësi t’i kryejnë funksionet 
e tyre, përfshirë autoritetin për kryerjen e hetimeve penale ashtu si përcaktohet në 
nenin 1.A nënparagrafi 1.1 të këtij ligji, përveç nëse parashihet ndryshe me këtë ligj.   
 
7.2. Prokurorët e EULEX-it do të jenë kompetentë për hetimin dhe ndjekjen penale të 
krimeve që janë në kompetencë  të PSRK-së në pajtim me ligjin mbi PSRK-në. 

 
7.3. Prokurorët e EULEX-it janë të integruar në sistemin e Prokurorial të Kosovës dhe 
do të ushtrojnë funksionet e tyre në pajtim me legjislacionin në fuqi në Kosovë. 
 
7.4. Rastet e udhëhequra nga prokurorët e EULEX-it të përcaktuara në nenin 1.A 
nënparagrafi 1.1 të këtij ligji do të vazhdojnë të menaxhohen në pajtim me dispozitat 
përkatëse të Ligjit nr. 03/L-053 mbi Juridiksionin, Përzgjedhjen e Lëndëve dhe 
Caktimin e Lëndëve Gjyqtarëve dhe Prokurorëve të EULEX-it në Kosovë (2008) dhe 
të Ligjit për PSRK-në (2008). 
 
7.5. EULEX KOSOVA do të caktojë prokurorë që të ndihmojnë lidhur me zbatimin, 
sipas marrëveshjes, të dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë të ndërmjetësuar nga 
BE. 
 
7.6. Gjatë ushtrimit të funksioneve të tyre, prokurorët e EULEX-it do të konsultohen 
dhe koordinojnë aktivitetet e tyre me Kryeprokurorin përgjegjës për zyrën të cilën ata 
janë të vendosur.  
 
7.7. Siq parashihet në Ligjin për Ratifikimin e Marrëveshjes Ndërkombëtare mes 
Republikës së Kosovës dhe Bashkimit Evropian mbi Misionin e Bashkimit Evropian 
për Sundim të Ligjit Në Kosovë (Prill 2014), Prokurorët e EULEX-it që punojnë në 
kuadër të SITF do të gëzojnë të gjitha kompetencat dhe autonominë e nevojshme për 
të vazhduar hetimet e SITF dhe të kryejnë funksionet prokuroriale rezultuese në 
mënyrë të pavarur pa ndërhyrje apo ndërprerje. paragrafi 7.6 nuk aplikohet për 
prokurorët që punojnë në SITF.  

 
 
10. Pas nenit 7 të ligjit, shtohen dy nene të reja 7.A dhe 7.B me tekstin si në vijim:  

 
Neni 7.A 

Autoriteti i prokurorëve të EULEX-it në rrethana të jashtëzakonshme. 
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Në rrethana të jashtëzakonshme një rast do t’i caktohet një prokurori të EULEX-it me 
vendim të përbashkët të Kryeprokurorit të Shtetit dhe autoritetit kompetent të EULEX 
KOSOVA. 
 

 
Neni 7.B 

Transferimi i rasteve 
 
Me pajtim reciprok ndërmjet EULEX-it në Kosovë dhe institucioneve kompetente të 
Kosovës, rastet të cilat bien në fushëveprimin e këtij ligji të usdhëhequra nga 
EULEX-i mund të transferohen tek institucionet vendore kur këtë e lejojnë rrethanat.  

 
 
11. Nenet 8,9,10,11,12,13,14, dhe 15 të ligjit bazik fshihen nga teksti i ligjit.  
 
 
12. Neni 17 i ligjit bazik, riformulohet me tekstin si në vijim: 

 
Neni 17 

 
17.1. Gjatë kohëzgjatjes së EULEX KOSOVË në Kosovë, policia e EULEX-it do të 
ketë kompetencë që të ushtrojë autorizimet e veta ashtu siç njihen me anë të ligjit në 
fuqi për Policinë e Kosovës dhe në koordinim dhe konsultim të ngushtë me Drejtorin 
e Përgjithshëm të Policisë së Kosovës. 
 
17.2. Sipas nevojës, aspektet relevante të aktiviteteve dhe të bashkëpunimit të policisë 
së EULEX-it me Policinë e Kosovës mund të përcaktohen më tutje, për aq sa është e 
nevojshme, me anë të një Marrëveshje ndërmjet Shefit të EULEX KOSOVË dhe 
autoriteteve kompetente të Policisë së Kosovës. 
 
17.3. Siq parashihet në Ligjin për Ratifikimin e Marrëveshjes Ndërkombëtare mes 
Republikës së Kosovës dhe Bashkimit Evropian mbi Misionin e Bashkimit Evropian 
për Sundim të Ligjit në Kosovë (Prill 2014), hetuesit e SITF të cilët do të 
konsiderohen si Policë të EULEX-it, do të kenë kompetenca të ushtrojnë funksionet e 
përcaktuara me ligjin e aplikueshëm për Policinë e Kosovës. Hetuesit e SITF do të 
mbikqyren nga Prokurorët e SITF, dhe nuk do të jenë të obliguar të konsultohen apo 
koordinohen me Drejtorin e Përgjithshëm të Policisë së Kosovës.  

 
 
13. Neni 18 i ligjit bazik, fshihet nga teksti i ligjit.  
 

 
 

Neni 4 
Ndryshimet dhe plotësimet e Kodit Penal të Republikës së Kosovës Nr. 04-L/082 (Kodi) 
 
1. Neni 442 i Kodit riformulohet me tekstin si në vijim:  

 
Neni 442 
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Dispozitat kalimtare për juridiksionin e gjyqtarëve dhe të prokurorëve të 
EULEX-it në procedurat penale 

 
Gjyqtarët dhe prokurorët e EULEX-it do t’i ushtrojnë funksionet e tyre në pajtim me 
mandatin e EULEX KOSOVA dhe ligjin në fuqi në Kosovë. 

 
 
 

Neni 5 
Ndryshimet dhe plotësimet e Kodit të Procedurës Penale të Kosovës, Ligjit nr. 04-L/123 

mbi (Kodi)  
 
Në nenin 19 të Kodit, paragrafi 1, nën-paragrafi 1.18, fjalët “Ligjin mbi kompetencat, 
pёrzgjedhjen e lёndёve dhe caktimin e lёndёve tё Gjyqtarёve dhe Prokurorёve tё 
EULEX-it nё Kosovë” zëvendësohen me fjalët “Ligjin Nr. 03/L-053 mbi Juridiksionin 
dhe Kompetencat e Gjyqtarёve dhe Prokurorёve tё EULEX-it nё Kosovë”.  

 
 
 

Neni 6 
Ndryshimet dhe plotësimet e Ligjit nr. 04/L-033 mbi Dhomën e Posaçme të Gjykatës 
Supreme të Kosovës për Çështjet që kanë të bëjnë me Agjencinë e Privatizimit (Ligji) 

 
1. Përgjatë tekstit të ligjit, fjalët “Misioni Evropian për Politika të Sigurisë dhe të 
Mbrojtjes” zëvendësohen me fjalët  “EULEX Kosova”. 
 
 
2. Neni 3 i ligjit bazik, paragrafi 1, fjala ‘ndërkombëtarë’ zëvendësohet me fjalët  “EULEX-
it/ndërkombëtarë”.  
 
 
3. Në nenin 3 të ligjit bazik, paragrafi 3 fshihet nga teksti i ligjit.  
 
 
4. Neni 3 i ligjit bazik, paragrafi 10 riformulohet me tekstin si në vijim: 
 

10. Çdo kolegj i specializuar do të përbëhet nga një (1) gjyqtar i EULEX-
it/ndërkombëtarë dhe dy (2) gjyqtarë të Kosovës dhe kryesohet nga një gjyqtar i 
Kosovës. Kryetari i Këshillit Gjyqësor të Kosovës emëron një gjyqtar që të shërbejë si 
kryesues i kolegjit. Kryesuesi i kolegjit mundet, me pëlqimin e Presidiumit, që 
funksionin e tillë ta delegojë përkohësisht te një gjyqtar tjetër i kolegjit të specializuar 
në fjalë.  

 
 
5. Neni 3 i ligjit bazik, paragrafi 12 riformulohet me tekstin si në vijim: 
 

12. Kolegji i apelit përbëhet nga pesë (5) gjyqtarë, dy (2) prej të cilëve janë gjyqtarë të 
EULEX-it/ndërkombëtarë. Me kërkesën e bazuar të autoritetit kompetent të EULEX-
it, Këshilli Gjyqësor i Kosovës do të vendosë që kolegjit të përbëhet me shumicë  
gjyqtarëve të EULEX-it/ndërkombëtarë. Presidenti i Dhomës së Posaçme shërben si 
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kryesues i kolegjit të apelit. Katër (4) anëtarët e tjerë të kolegjit të apelit caktohen nga 
Kryetari i Dhomës së Posaçme pas konsultimit me Kryetarin e Këshillit Gjyqësor të 
Kosovës.  

 
 
6. Në nenin 10 të Annexit të ligjit bazik, në paragrafin 1.1, fjalët “Ligjin Mbi Kompetencat, 
Pёrzgjedhjen e Lёndёve dhe Caktimin e Lёndёve tё Gjyqtarёve dhe Prokurorёve tё 
EULEX-it nё Kosovë” zëvendësohen me fjalët  “Ligjin Nr. 03/L-053 mbi Juridiksionin 
dhe Kompetencat e Gjyqtarёve dhe Prokurorёve tё EULEX-it nё Kosovë”.  
 

 
 

Neni 7 
Ndryshimet dhe plotësimet e Ligjit nr. 03/L-137 mbi Departamentin e Mjekësisë Ligjore 

(Ligji) 
 
Neni 8 i ligjit bazik, riformulohet me tekstin si në vijim:  
 

Neni 8 
Dispozitat për EULEX-in 

 
1. Ekspertët e EULEX-it do të punojnë për së bashku me autoritetet e vendore me 
qëllim të zhvillimit të kapaciteteve vendore dhe për të siguruar që Departamenti i 
Mjekësisë Ligjore ka ekspertë të mjaftueshëm të trajnuar mirë që janë në gjendje të 
ofrojnë ekspertizë mjeko-ligjore duke i plotësuar standardet ndërkombëtare dhe 
praktikat më të mira evropiane. 
 
2. Me kërkesën e Drejtorit të Departamentit, ekspertët e EULEX-it do të ofrojnë 
ekspertizë në çdo lloj të ekzaminimeve mjeko-ligjore, përfshirë autopsitë. 
 
3. EULEX-i në Kosovë do ta nominojë Zëvendës drejtorin e Departamentit të 
Mjekësisë Ligjore, i cili do të jetë përgjegjës për angazhimet operacionale të 
ekspertëve të EULEX-it.   
 
4. Pjesëtarët e Misionit EULEX do të jenë të bashkvendosur në objektet e 
Departamentit të Mjekësisë Ligjore. 

 
 
 

Neni 8 
Ndryshimet dhe plotësimet e Ligjit nr. 04/L-015 mbi Mbrojtjen e Dëshmitarëve  (Ligji) 

 
1. Neni 32 i ligjit bazik, paragrafi 1 riformulohet me tekstin si në vijim:  

 
1. Prej hyrjes në fuqi të këtij ligji deri në përfundimin e mandatit të Misionit të 
EULEX-it në Kosovë, Komisioni dhe Drejtoria për Mbrojtjen e Dëshmitarëve e 
Policisë së Kosovës kanë përgjegjësi për mbrojtjen e dëshmitarëve në pajtim me këtë 
ligj përveç në rastet kur bëhet kërkesa për përfshirje në programin e EULEX-it për 
mbrojtjen e dëshmitarëve sipas paragrafit 5 dhe 6 të këtij neni në pajtim me nenin 1.A 
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nënparagrafi 1.1 të Ligjit për Juridiksionin dhe Kompetencat e Gjyqtarëve dhe 
Prokurorëve të EULEX-it.  

 
 
2. Neni 32 i ligjit bazik, paragrafi 8, pas fjalëve “Njësisë së EULEX-it për Sigurinë e 
Dëshmitarëve“ shtohen fjalët “hollësitë e asistencës teknike do të rregullohen me një 
marrëveshje teknike”.  
 

 
 

Neni 9 
Ndryshimet dhe plotësimet e Kodit mbi Doganën dhe Akcizën e Republikës së Kosovës, 

Nr. 03/L-109 (Kodi) 
 
1. Neni 310 i kodit, riformulohet me tekstin si në vijim 

 
Neni 310 

 
EULEX-i në Kosovë në fushën e doganës do të ketë përgjegjësi që ta ndihmojë 
zbatimin, sipas marrëveshjes, të dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë të 
ndërmjetësuar nga BE. 

 
 

Neni 10 
Hyrja në fuqi 

 
Ky ligj hyn në fuqi pesëmbëdhjetë (15) ditë pas publikimit në Gazetën Zyrtare të Republikës 
së Kosovës.  
 
 
Ligji Nr. 04/L -273 
23 prill 2014 
 
                                                          Kryetari i  Kuvendit të Republikës së  Kosovës, 
 
                                                                              ________________________ 
                                                                                      Jakup   KRASNIQI 


