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Republika e Kosovës 

Republika Kosovo - Republic of Kosovo 

Kuvendi - Skupština - Assembly 

___________________________________________________________________________ 

 

Ligji Nr. 05/L-103 

 

 

PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJEVE QË 

NDËRLIDHEN ME MANDATIN E MISIONIT TË BASHKIMIT 

EVROPIAN PËR SUNDIM TË LIGJIT NË REPUBLIKËN E KOSOVËS 

   

 

Kuvendi i Republikës së Kosovës, 

 

Në mbështetje të nenit 65 (1) të Kushtetutës së Republikës së Kosovës dhe Ligjit nr. 05/L-102 

për Ratifikimin e Marrëveshjes Ndërkombëtare në mes të Republikës së Kosovës dhe 

Bashkimit Evropian mbi Misionin e Bashkimit Evropian për Sundim të Ligjit në Kosovë, 

 

Miraton 

 

 

LIGJ PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJEVE QË 

NDËRLIDHEN ME MANDATIN E MISIONIT TË BASHKIMIT 

EVROPIAN PËR SUNDIM TË LIGJIT NË REPUBLIKËN E KOSOVËS 

 

 

KAPITULLI I 

 

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 Sundim të Ligjit në Kosovë (“EULEX”): 

 

1.1. Ligjit Nr. 03/L-052 për Prokurorinë Speciale të Republikës së Kosovës; të 

ndryshuar me Ligjin 04/L -273 për ndryshimin dhe plotësimin e ligjeve që ndërlidhen 
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me mandatin e misionit të Bashkimit Evropian për Sundim të Ligjit në Republikën e 

Kosovës; 

1.2. Ligjit Nr. 03/L-053 mbi Kompetencat, Përzgjedhjen e Lëndëve dhe Caktimin e 

Lëndëve të Gjyqtarëve dhe Prokuroreve të Eulex-it në Kosovë të ndryshuar me Ligjin 

04/L-273 për ndryshimin dhe plotësimin e ligjeve që ndërlidhen me mandatin e 

misionit të Bashkimit Evropian për sundim të ligjit në Republikën e Kosovës; 

 

1.3.  Ligjit Nr. 04/L-033 për Dhomën e Posaçme të Gjykatës Supreme të Kosovës për 

Çështjet në lidhje me Agjencinë Kosovare të Privatizimit të ndryshuar me Ligjin 04/L 

-273 për ndryshimin dhe plotësimin e ligjeve që ndërlidhen me mandatin e misionit të 

Bashkimit Evropian për Sundim të Ligjit në Republikën e Kosovës. 

 

 

KAPITULLI II 

NDRYSHIMET DHE PLOTËSIMET E LIGJIT NR. 03/L-052 PËR PROKURORINË 

SPECIALE TË REPUBLIKËS SË KOSOVËS, TË NDRYSHUAR ME LIGJIN 04/L -

273 PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJEVE QË NDËRLIDHEN ME 

MANDATIN E MISIONIT TË BASHKIMIT EVROPIAN PËR SUNDIM TË LIGJIT 

NË REPUBLIKËN E KOSOVËS 

 

 

Neni 2  

Neni 15 i Ligjit Nr. 03/L-052, i ndryshuar me nenin 2 të ligjit Nr. 04/L-273, paragrafët 15.4. 

dhe 15.5. fshihen nga teksti i ligjit.  

 

 

 

KAPITULLI III 

NDRYSHIMET DHE PLOTËSIMET E LIGJIT NR. 03/L-053 MBI KOMPETENCAT, 

PËRZGJEDHJEN E LËNDËVE DHE CAKTIMIN E LËNDËVE TË GJYQTARËVE 

DHE PROKUROREVE TË EULEX-IT NË KOSOVË TË NDRYSHUAR ME LIGJIN 

04/L -273 PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJEVE QË NDËRLIDHEN 

ME MANDATIN E MISIONIT TË BASHKIMIT EVROPIAN PËR SUNDIM TË 

LIGJIT NË REPUBLIKËN E KOSOVËS 

 

 

Neni 3 

Neni 1A i Ligjit Nr. 04/L-273 riformulohet si në vijim: 
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Neni 1 A 

Rast në proces 

 

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

1.1.  çështjen penale për të cilën vendimi për fillimin e hetimeve është marrë nga 

prokurorët e EULEX-it para datës 15 prill 2014, në pajtim me ligjin; 

  

1.2.  çështjen penale e cila mbështetur në nenin 7/A të Ligjit 04/L -273 i është 

transferuar prokurorit të EULEX-it, pas datës 15 Prill 2014 deri më 15 qershor 2016; 

 

1.3.   rastin i cili i është caktuar gjyqtarit të EULEX-it para datës 15 prill 2014;  

 

1.4.  çështjen penale e përcaktuar në paragrafin 1.1. dhe 1.2. të këtij neni, e cila i është 

caktuar gjyqtarit të EULEX- pas datës 15 prill 2014 deri më 15 qershor 2016.  

 

2.   Për qëllime të këtij ligji, çështjet e përcaktuara ne paragrafin 1. të këtij neni konsiderohen 

çështjet në proces edhe për gjykatat në cilëndo fazë dhe instancë gjyqësore deri të një vendim 

gjyqësor i plotfuqishëm, përfshirë eventualisht edhe shqyrtimin ne bazë të mjeteve të 

jashtëzakonshme juridike.   

 

 

Neni 4 

 

Neni 3 i Ligjit Nr. 03/L-053, i ndryshuar me nenin 3 të ligjit Nr. 04/L-273 riformulohet si në 

vijim:  

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 çështjet në proces të përcaktuara në nenin 1A të këtij Ligji; 

 

3.2.  Një gjyqtar i EULEX-it mund të caktohet në fazën përkatëse të procedurës 

penale për çështjet në proces të përcaktuara në nenin 1.A në përputhje me rregulloren 

e brendshme të Këshillit Gjyqësor; 

 

3.3.  Kolegjet në të cilat gjyqtarët e EULEX-it ushtrojnë juridiksionin e tyre në 

procedurat penale do të përbëhen me shumicë të gjyqtarëve vendorë dhe do të 

kryesohen nga një gjyqtar vendorë; 

 

3.4. Në rrethana të jashtëzakonshme, me kërkesë të arsyetuar të kryetarit të Gjykatës 

Supreme, Këshilli Gjyqësor mund të vendosë që kolegji të përbëhet nga shumica e 

gjyqtarëve të EULEX-it; 
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3.5. Me përjashtim të paragrafit 4. të këtij neni, në rrethana të jashtëzakonshme, me 

kërkesë të arsyetuar të organit kompetent të EULEX-it, përmes Kryesuesit të Këshillit 

Gjyqësor, Këshilli Gjyqësor mund të vendosë që kolegji të përbëhet nga shumica e 

gjyqtarëve të EULEX-it; 

 

3.6.  Kur paneli përbëhet nga shumica e gjyqtarëve të EULEX-it, sipas paragrafit 3.4. 

dhe 3.5. të këtij neni, Këshilli Gjyqësor mund të vendosë që paneli të kryesohet nga 

një gjyqtar i EULEX-it. 

 

 

Neni 5 

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

 

Neni 3A  

Transferimi i Rasteve në Gjykata 

 

3A.1.  Rastet të cilat bien në fushëveprimin e këtij ligji të udhëhequra nga EULEX-i mund të 

transferohen tek institucionet vendore në përfundim të fazave të caktuara të procedurës.  

 

3A.2. Të gjitha rastet nga EULEX-i do të transferohen tek institucionet vendore, me 

përfundimin e mandatit të Misionit EULEX Kosova të  përcaktuar me ligj.  

 

 

Neni 6 

 

1.  Në nenin 5 të Ligjit Nr. 03/L-053, i ndryshuar me nenin 3 të ligjit Nr. 04/L-273, paragrafin 

5.1., fjalët “siç përcaktohet në nenin 1.A nën-paragrafin 1.2.,” zëvendësohen me fjalët “siç 

përcaktohet në nenin 1.A të këtij Ligji”; 

 

2.  Në nenin 5 të Ligjit Nr. 03/L-053, i ndryshuar me nenin 3 të Ligjit Nr. 04/L-273 paragrafi 

5.2.  riformulohet si në vijim:  

 

“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 

kryesohen nga një gjyqtar vendorë. Në rrethana të jashtëzakonshme, me kërkesë të 

arsyetuar të kryetarit të Gjykatës Supreme, apo me kërkesë të arsyetuar të organit 

kompetent të EULEX-it, përmes Kryesuesit të Këshillit Gjyqësor, Këshilli Gjyqësor 

mund të vendosë që kolegji të përbëhet nga shumica e gjyqtarëve të EULEX-it.” 

 

 

Neni 7 

1.  Në nenin 7 të Ligjit Nr. 03/L-053, i ndryshuar me nenin 3 të ligjit Nr. 04/L-273, 

paragrafët 1,2 dhe 3. të ligjit riformulohen si në vijim:  
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“7.1.  Prokurorët e EULEX-it do të kenë autoritet dhe përgjegjësi t’i ushtrojnë 

funksionet e tyre, duke përfshirë edhe autoritetin për të hetuar dhe ndjekur penalisht 

çështjet e përcaktuara në nenin 1A të këtij Ligji.  

 

7.2.  Prokurorët e EULEX-it do të kenë autoritet të ushtrojnë funksionet e tyre në 

zyrat përkatëse të Prokurorive në të cilat janë caktuar, përmes një marrëveshje në mes 

të Këshillit Prokurorial dhe Autoritetit Kompetent të EULEX-it; 

 

7.3.   Prokurorët e EULEX-it janë të integruar në sistemin Prokurorial të Kosovës, dhe 

do t’i ushtrojnë funksionet e tyre nën mbikëqyrjen e Autoritetit Kompetent të 

EULEX-it, në përputhje me legjislacionin në fuqi në Kosovë dhe rregulloret relevante 

të Këshillit Prokurorial.  

 

2.  Neni 7 i Ligjit Nr. 03/L-053, i ndryshuar me nenin 3 të ligjit Nr. 04/L-273, paragrafi 7.5. 

fshihet nga teksti i ligjit.  

 

Neni 8 

Neni 7A i Ligjit Nr. 04/L-273 riformulohet si në vijim: 

 

Neni 7A 

Autoriteti i Prokuroreve të EULEX-it në Rrethana të Jashtëzakonshme 

 

1. Në rrethana të jashtëzakonshme me kërkesë të arsyetuar të Kryeprokurorit të Shtetit, 

Këshilli Prokurorial mund të vendosë që çështja penale t’i caktohet një prokurori të EULEX-

it, në pajtim me autoritetin kompetent të EULEX-it.  

 

2. Përjashtimisht paragrafit 1. të këtij neni, në rrethana të jashtëzakonshme, Autoriteti 

Kompetent i EULEX-it, për arsye specifike të bazuara mund të propozoj që një rast t’i 

caktohet një Prokurori të EULEX-it. Pas shqyrtimit dhe rekomandimit të Komisionit të 

përbërë nga Kryeprokurori i Shtetit, Kryeprokurori i Prokurorisë Speciale dhe Kryeprokurori 

i Prokurorisë së Apelit, Këshilli Prokurorial  i Kosovës mund të vendos për caktimin e rastit 

tek Prokurori i EULEX-it.  

 

3. Për rastet nga paragrafët 1. dhe 2. të këtij neni, do të zbatohet paragrafi 2. i nenit 1A të 

këtij ligji.  

 

 

Neni 9  

Neni 7/B i ligjit Nr. 04/L-273 ri-formulohet si ne vijim: 
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Neni 7B 

Transferimi i rasteve në Prokurori 

 

7B.1   Rastet nga EULEX-i mund të transferohen tek Prokurori i Kosovës në çfarëdo faze të 

procedurës, duke pasur konsideratë për një trajtim efikas dhe në kohë të trajtimit të rasteve, 

duke u bazuar në një vendim të arsyetuar;  

7B.2  Në rast të transferimit të rasteve, Prokuroret e EULEX-it do t’i bashkëngjisin dosjes së 

dorëzimit një letër dorëzimi që përmban informata lidhur me rastin dhe hapat që tanimë janë 

ndërmarrë;  

 

7B.3  Të gjitha rastet nga EULEX-i do të transferohen tek institucionet vendore, me 

përfundimin e mandatit të Misionit EULEX Kosova të përcaktuar me ligj. 

 

 

 

KAPITULLI IV 

NDRYSHIMET DHE PLOTËSIMET E LIGJIT NR. 04/L-033 PËR DHOMËN E 

POSAÇME TË GJYKATËS SUPREME TË KOSOVËS PËR ÇËSHTJET NË LIDHJE 

ME AGJENCINË KOSOVARE TË PRIVATIZIMIT TË NDRYSHUAR ME LIGJIN 

04/L -273 PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJEVE QË NDËRLIDHEN 

ME MANDATIN E MISIONIT TË BASHKIMIT EVROPIAN PËR SUNDIM TË 

LIGJIT NË REPUBLIKËN E KOSOVËS 

 

 

Neni 10  

Në nenin 3 të Ligjit Nr. 04/L-033, i ndryshuar me nenin 6 të ligjit Nr. 04/L-273, paragrafi 12 i 

ligjit riformulohet si në vijim:  

 

“12. Kolegji i apelit përbëhet nga pesë (5) gjyqtarë, dy (2) prej të cilëve janë gjyqtarë të 

EULEX-it/ndërkombëtarë. Në rrethana të jashtëzakonshme, me kërkesë të arsyetuar të 

kryetarit të Gjykatës Supreme, apo me kërkesë të arsyetuar të organit kompetent të EULEX-

it, si dhe përmes Kryesuesit të Këshillit Gjyqësor, Këshilli Gjyqësor mund të vendosë që 

kolegji të përbëhet nga shumica e gjyqtarëve të EULEX-it. Kryetari i Dhomës së Posaçme 

shërben si 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. 
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Neni 11 

Hyrja ne fuqi 

 

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e publikimit në Gazetën Zyrtare të Republikës së Kosovës 

 

 

Ligji  Nr. 05/L -103 

17 qershor 2016  
 

                                                          Kryetari i  Kuvendit të Republikës së  Kosovës, 

 

                                                                                       ________________________ 

                                                                                                Kadri  VESELI 


