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Republika e Kosovës 
Republika Kosovo - Republic of Kosovo 

Kuvendi - Skupština - Assembly 
___________________________________________________________________________ 

 
Ligji Nr. 05/L -034 
 
 

PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT NR.03/L-225 
  PËR PROKURORIN E SHTETIT 

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

LIGJ PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT NR.03/L-225 
  PËR PROKURORIN E SHTETIT 

 
 

Neni 1 
 
Neni 11 i ligjit bazik riformulohet me tekstin si në vijim:    
 

Neni 11 
Kryeprokurori  i  Shtetit 

 
1. Kryeprokurori i Shtetit: 
 

1.1. është kreu i Prokurorisë së Shtetit, me përgjegjësi për menaxhimin dhe 
përfaqësimin e Prokurorisë së Shtetit dhe të strukturave të prokurorive, të cilat e 
përbëjnë Prokurorinë e Shtetit; 
 
1.2. cakton Zëvendësin e Kryeprokurorit të Shtetit, nga radhët e prokurorëve në 
Zyrën e Kryeprokurorit të Shtetit, i cili e zëvendëson Kryeprokurorin e Shtetit në 
mungesë të tij; 
 
1.3.  ka kompetencë në tërë territorin e Republikës së Kosovës; 
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1.4.  ka kompetencë ekskluzive për lëndë në shkallë të tretë pranë Gjykatës 
Supreme dhe mbi të gjitha lëndët që përfshijnë mjetet e jashtëzakonshme 
juridike; 
 
1.5. nxjerr me shkrim rregulla,  udhëzime dhe vendime të përgjithshme të 
detyrueshme për të gjithë kryeprokurorët dhe prokurorët me qëllim të zbatimit të 
ligjshmërisë, ngritjes së efikasitetit dhe zbatimit unik të praktikave dhe  
legjislacionit; 
 
1.6. mbikëqyr zbatimin e udhëzimeve dhe akteve tjera të përcaktuara në 
nënparagrafin 1.5 të këtij neni;  
 
1.7. i propozon Këshillit për miratim rregullat mbi veprimtarinë dhe udhëheqjen e 
evidencës në prokurori; 
 
1.8.  kryen edhe punë të tjera të përcaktuara me ligj.  

 
2. Me qëllim të zhvillimit efikas të procedurës ose për arsye tjera të rëndësishme, 
Kryeprokurori i Shtetit në bazë të një vendimi me shkrim, mund të marr nën juridiksion 
cilindo rast në cilëndo prokurori në Republikën e Kosovës, ose ta ri-caktoj atë të një 
prokurori tjetër. Përveç elementeve të përmendura, një vendim i tillë duhet të arsyetojë së 
paku neglizhencën, paaftësinë profesionale ose konfliktin e interesit të prokurorit/ve që e 
bëjnë të besueshëm një vendim të tillë.  

 
 

Neni 2 
 
Nenit 12 i ligjit bazik fshihet nga teksti i ligjit. 
 

 
Neni 3 

 
Pas nenin 12 të igjit bazik shtohet nen i ri 12/A me tekstin si në vijim:   
 

Neni 12/A 
Bashkëpunëtorët profesional të  Prokurorive 

 
Bashkëpunëtorët profesional dhe praktikantët në Prokurori, ushtrojnë funksionet e tyre në 
pajtim me kriteret e  përcaktuara me Rregulloren e Këshillit Prokurorial të Kosovës. 
 

 
Neni 4 

 
Neni 13 i ligjit bazik riformulohet me tekstin si në vijim: 
 

Neni  13 
Kryeprokurori 

 
1. Kryeprokurori udhëheq me punën dhe përfaqëson prokurorinë për të cilin është 
emëruar. 
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2. Kryeprokurori i Prokurorisë së Apelit, Kryeprokurori i Prokurorisë Speciale të 
Republikës së Kosovës dhe Kryeprokurorët e Prokurorive Themelore emërohen dhe 
shkarkohen në pajtim me ligjin.  
 
3. Kryeprokurori është përgjegjës për punën e prokurorisë dhe për punën e vet i 
përgjigjet Kryeprokurorit të Shtetit dhe Këshillit Prokurorial  
 
4. Kryeprokurorit i përgjigjen prokurorët e prokurorisë për punën e vet. 
 
5. Secili Kryeprokuror i prokurorisë përkatëse mund të merr përsipër funksionin e ndjekjes 
penale në një lëndë konkrete që i është caktuar një prokurori vartës në atë prokurori me 
pëlqimin paraprak të  Kryeprokurorit të Shtetit.  Marrja e rastit duhet të bëhet me vendim 
të arsyetuar. 
 
6. Në secilën prokurori ndarja e lëndëve bëhet sipas sistemit të rastësisë, bazuar në 
kritere objektive. Këshilli obligohet që në afat prej tre (3) muajve pas hyrjet në fuqi të 
këtij ligji të nxjerrë rregullore lidhur me ndarjen e lëndëve 
 
7. Kryeprokurorit të një prokurorie apo cilitdo prokuror tjetër të ndonjë prokurorie, 
Kryeprokurori i Shtetit apo prokurori i Zyrës së Kryeprokurorit të Shtetit, i autorizuar 
nga ai, mund t’u jap udhëzime të detyrueshme me shkrim për punën konkrete.  
 

7.1. Udhëzime të tilla mund t’u japin prokurorëve në prokuroritë që drejtojnë 
edhe kryeprokurorët e prokurorive. Udhëzimet e tilla duhet të jenë të arsyetuara 
dhe nuk duhet të cenojnë pavarësinë funksionale dhe profesionale të prokurorëve, 
dhe në veçanti, nuk duhet të përmbajnë udhëzime për sa i përket kualifikimit të 
veprës, metodave të hetimit dhe mbledhjes së provave,  si dhe arsyetimit të 
hetimit dhe aktakuzës.  
 
7.2. Procedurat e brendshme i adresojnë rastet për të cilat do të nxirren udhëzime 
administrative dhe procedurat e brendshme hartohen për të adresuar situatat kur 
udhëzimi është ose joligjor ose në kundërshtim me ndërgjegjen e vartësit. 

 
8. Udhëzimet  jepen me qëllim të zbatimit të ligjshmërisë, ngritjes së efikasitetit dhe 
zbatimit unik të praktikave dhe  legjislacionit. 
 
9. Kryeprokurori i Shtetit apo Prokurori i Zyrës së Kryeprokurorit të Shtetit  të autorizuar nga 
ai, mund të  kërkoj raporte apo informata tjera me shkrim lidhur me progresin, gjendjen 
apo zgjidhjen e lëndëve të caktuara.  Kërkesa e tillë duhet të bëhet me shkrim.  
 
10. Secili nga kryeprokurorët  e prokurorisë përkatëse mund të kërkojë raporte  me shkrim 
apo informata të tilla nga një prokuror vartës. 
 
11. Kryeprokurori i Shtetit dhe kryeprokurorët mund të delegojnë disa kompetenca tek 
vartësit e tyre. 
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Neni 5 
 
Neni 14 i ligjit bazik riformulohet me tekstin si në vijim: 

 
Neni 14 

Kompetencat dhe Organizimi i  Prokurorisë së Shtetit 
 
1. Prokuroria e Shtetit në Republikën e Kosovës organizohet dhe funksionon në 
përputhje me këtë ligj si dhe me Ligjin për Prokurorinë Speciale. 
 
2. Prokuroria e Shtetit është kompetente  për ndjekjen penale të personave të akuzuar për 
ndonjë vepër penale, ushtrimin e mjeteve juridike nga kompetenca e tij, si dhe kryen punë të 
tjera të përcaktuara me ligj. 
 
3. Kompetenca lëndore dhe territoriale e Prokurorisë së Shtetit përcaktohet sipas 
dispozitave ligjore me të cilin përcaktohet kompetenca e gjykatave, para të cilave i 
kryejnë autorizimet e veta, nëse me këtë ligj nuk është caktuar ndryshe. 
  
4. Prokurorinë e Shtetit e përbëjnë: 
 

4.1. Zyra e Kryeprokurorit të Shtetit, me seli në Prishtinë, si instanca më e lartë e 
Prokurorisë së Shtetit me kompetencë në tërë territorin e Republikës së Kosovës; 
 
 4.2. Prokuroria Speciale si organ prokurorial i specializuar, me juridiksion në tërë 
territorin e Republikës së Kosovës, siç përcaktohet me legjislacionin në fuqi; 

 
4.3. Prokuroria e Apelit, e cila përbëhet nga Departamenti i Përgjithshëm 
Departamenti për të Mitur dhe Departamenti për Krime të Rënda; 
 
4.4. Prokuroritë Themelore të përbëra nga Departamenti i Përgjithshëm, 
Departamenti për të Mitur dhe Departamenti për Krime të Rënda. 

 
5. Prokuroria themelore në Prishtinë, do të ketë udhëheqësin e Departamentit të 
Përgjithshëm Departamentit për të Mitur dhe Departamentit të Krimeve të Rënda, të 
caktuar nga Këshilli Prokurorial i Kosovës. 
 
6. Funksionet  prokuroriale në zyrën e Kryeprokurorit të Shtetit i kryen Kryeprokurori i 
Shtetit dhe prokurorët në Zyrën e Kryeprokurorit të Shtetit, në pajtim me legjislacionin 
përkatës në fuqi. 
 
7. Funksionet  prokuroriale në Prokurorinë e Apelit dhe në Prokuroritë Themelore i 
kryejnë kryeprokurorët dhe prokurorët e këtyre prokurorive, në pajtim me legjislacionin 
përkatës në fuqi. 
 
8.  Funksionet  prokuroriale në Prokurorinë Speciale  kryhen në pajtim me legjislacionin 
përkatës në fuqi. 
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Neni 6 
 
Neni 16 i ligjit bazik riformulohet me tekstin  si në vijim: 
 

Neni  16 
Prokuroria e Apelit 

 
1. Prokuroria e Apelit themelohet për të vepruar dhe përfaqësuar lëndët në Gjykatën e 
Apelit. 
 
2.  Prokuroria e Apelit ka juridiksion në tërë territorin e Republikës së Kosovës. 
 
3. Me pëlqimin e Kryeprokurorit të Prokurorisë së Apelit, prokurori që ka vepruar në 
shkallë të parë në një lëndë konkrete mund ta shoqërojë dhe ndihmojë prokurorin e 
Prokurorisë së Apelit në seancën e shkalles së dytë  në mbrojtjen apo kundërshtimin e 
ankesës. 
 
4. Selia e Prokurorisë së Apelit është në Prishtinë.  

 
 

Neni 7 
 
Neni 19 i ligjit bazik riformulohet me tekstin si në vijim:  

 
Neni 19 

Kushtet e përgjithshme 
 
1. Kandidatët për emërim për Prokurorë të Shtetit, duhet  t’i plotësojnë këto 
kushte: 
 

1.1. të jetë shtetas i Republikës së Kosovës; 
 
1.2. të ketë diplomën e fakultetit juridik të vlefshëm në Kosovë; 
 
1.3. të ketë të kryer provimin e jurisprudencës të pranuar sipas ligjit të 
aplikueshëm në Kosovë; 
 
1.4. të ketë reputacion të lartë profesional dhe integritet personal;  
 
1.5. të mos jetë i dënuar për vepër penale; 

 
1.6. të ketë së paku tre (3) vite përvojë në fushën juridike, dhe 
 
1.7. të ketë kaluar provimin për prokuror, në pajtim me kushtet dhe 
procedurat e përcaktuara me rregullore të veçantë të miratuar nga Këshilli. 

 
2.  Për qëllime të këtij neni përvoja në fushën juridike përfshin përvojën në 
çështje juridike në instituticionet dhe organizatat vendore dhe ndërkombëtare, 
përvojën si noter dhe përmbarues privat. 
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Neni 8 

 
Neni 20 i ligjit bazik riformulohet me tekstin si në vijim: 

 
Neni 20 

Kushtet për prokurorë të shtetit 
 
1.Pas emërimit nga Presidenti i Kosovës, këta prokurorë, me përjashtim të atyre që kanë 
përvojë paraprake si prokuror, i nënshtrohen trajnimit fillestar që do të organizohet nga 
Instituti Gjyqësor i Kosovës. Trajnimi fillestar duhet të zgjasë dymbëdhjetë (12) muaj, në 
bazë legjislacionit në fuqi.  

 
2.Gjatë trajnimit fillestar, prokurorëve nuk do t’u caktohen raste.  
 
3. Prokurorët e emëruar do të vlerësohen pas rezultateve të trajnimit fillestar, nё bazë të 
dispozitave relevante të ligjit. Periudha e trajnimit fillestar do të zgjatet për ata prokurorë 
që dështojnë ta përfundojnë në mënyrë adekuate trajnimin fillestar, siç është përcaktuar 
nga Instituti Gjyqësor i Kosovës. 

4. Përveç kualifikimeve minimale, të gjithë kandidatët për emërim për prokuror të shtetit, 
me qëllim të emërimit apo avancimit në prokurori të caktuar duhet të kenë kualifikimet  
si në vijim: 
 

4.1. për të ushtruar funksionin e prokurorit në Departamentin për Krime të Rënda 
apo për të Mitur në Prokurorinë Themelore, prokurori duhet të ketë së paku tre 
(3) vite përvojë si prokuror apo gjyqtar në lëmin penal si dhe bazuar në 
vlerësimin e performancës; 
 
4.2. për të ushtruar funksionin e prokurorit në Prokurorinë e Apelit, prokurori 
duhet të ketë së paku pesë (5) vite përvojë si prokuror, nga të cilat tre (3) vite 
përvojë si prokuror  në Departamentin e Specializuar të Prokurorisë Themelore 
ose në Prokurorinë Speciale të Republikës të Kosovës si dhe bazuar në vlerësimin 
e performancës; 

 
4.3. për të ushtruar funksionin e prokurorit në Prokurorinë Speciale, prokurori 
duhet të ketë së paku gjashtë (6) vite përvojë si prokuror, nga të cilat katër (4) vite 
përvojë si prokuror në Departamentin e Krimeve të Rënda të Prokurorisë 
Themelore. 
 
4.4. për të ushtruar funksionin e prokurorit në Zyrën e Kryeprokurorit të Shtetit, 
prokurori duhet të ketë së paku shtatë (7) vite përvojë si prokuror si dhe bazuar në 
vlerësimin e performancës;  
 
4.5. për të ushtruar funksionin e Kryeprokurorit të Shtetit prokurori duhet të ketë 
së paku tetë (8) vite përvojë pune si prokuror si dhe bazuar në vlerësimin e 
performancës.  
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Neni 9 
 
Pas nenit 20 të ligjit bazik, shtohet nen i ri 20/A me tekstin si në vijim: 

 
Neni 20/A 

Përfundimi i mandatit 
 
1. Mandati i prokurorit përfundon me: 

 
1.1. dorëheqje; 
 
1.2. shkarkim; 
 
1.3. vdekje; 
 
1.4. me arritjen e moshës së pensionimit; 
 
1.5. me humbjen e aftësive të punës për shkaqe mjekësore të vërtetuara, dhe  
 
1.6. nëse nuk riemërohet me mandat të përhershëm. 

 
 

Neni 10 
 
Neni 21 i ligjit bazik paragrafi 1 nënparagrafi 1.11. riformulohet me tekstin si në vijim: 
 

 1.11. Prokurorët kanë të drejtë në pushim në pajtim me Ligjin përkatës të Punës. 
 

 
Neni 11 

 
Neni 25 i ligjit bazik riformulohet me tekstin si në vijim: 

 
Neni 25 

Veprimtaritë profesionale 
 
1. Prokurorët kanë të drejtë që me aprovimin e Këshillit, të marrin pjesë në organizata 
profesionale, takime shkencore, të cilat promovojnë pavarësinë dhe mbrojtjen e 
interesave profesionale të prokurorëve.    
 
2. Prokurorët, jashtë orarit të punës, me vendim të Këshillit, mund të angazhohen në 
veprimtari të cilat janë në përputhje me Kodin e Etikes dhe Sjelljen profesionale të 
prokurorëve.  
 
3. Në pajtueshmëri me dispozitat e Kodit të Etikës dhe Sjelljes profesionale, 
prokurorët mund të angazhohen në shkrime profesionale dhe shkencore, por nuk 
mund të botojnë përmbajtjen relevante të dosjeve prokuroriale gjatë apo pas 
përfundimit të funksionit prokurorial, përveç nëse kjo lejohet shprehimisht me ligj apo 
akt nënligjor të lëshuar nga Këshilli. 
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4. Prokurorët që pranojnë shpërblim për këto aktivitete, nuk mund të tejkalojnë vlerën 
prej njëzet e pesë përqind (25%) të pagës bazë, për pjesëmarrje në veprimtaritë e 
parapara sipas këtij neni dhe për këtë shpërblim e njoftojnë Këshillin.  
 

 
Neni 12 

 
Pas nenit 32 të ligjit bazik, shtohet neni i ri 32/A, me tekstin si në vijim: 
 

Neni 32/A 
Dispozitat kalimtare 

 
1. Gjatë kohëzgjatjes së mandatit të EULEX-it në Kosovë, Kryeprokurori i Shtetit nuk 
mund të marrë nën juridiksion raste që i janë caktuar një prokurori të EULEX-it, pa 
pëlqimin e Kryeprokurorit të EULEX-it.  
 
2. Statusi i stafit administrativ i nënshtrohet parimeve të shërbimit civil dhe do të 
rregullohet me ligj të veçantë.   

 
 

Neni 13 
Hyrja në fuqi 

 
Ky ligj hyn në fuqi pesëmbëdhjetë (15) ditë pas publikimit në Gazetën Zyrtare të Republikës 
së Kosovës.  
 

 
 
Ligji  Nr. 05/L -034 
28 maj 2015 
 
                                                          Kryetari i  Kuvendit të Republikës së  Kosovës, 
 
                                                                              ________________________ 
                                                                                      Kadri  VESELI 


