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Republika e Kosovës 
Republika Kosova-Republic of Kosovo 

Kuvendi - Skupština - Assembly 
________________________________________________________________________ 
 
Ligji  Nr. 03/L-123 
 
 

PËR PËRBËRJEN E PËRKOHSHME TË KËSHILLIT GJYQËSOR TË KOSOVËS 
 
 
Kuvendi i Republikës së Kosovës, 
 
Në mbështetje të nenit 65 (1) të Kushtetutës së Republikës së Kosovës; 
 
Miraton 
 

LIGJ PËR PËRBËRJEN E PËRKOHSHME TË KËSHILLIT GJYQËSOR TË 
KOSOVËS 

 
 

KREU  I  
 

DISPOZITAT E PËRGJITHSHME 
 

Neni 1  
Qëllimi i ligjit 

 
Ky ligj rregullon më tej përbërjen e përkohshme dhe punët e Këshillit Gjyqësor të Republikës së 
Kosovës (“Këshilli”), gjatë shqyrtimit gjithëpërfshirës në mbarë Kosovën të përshtatshmërisë së 
të gjithë kandidatëve për emërime të përhershme, deri në moshën e pensionimit të përcaktuar me 
ligj, si gjyqtarë dhe prokurorë publik në Kosovë (“Procesi i emërimit”), duke ndryshuar kështu 
Rregulloren e UNMIK-ut Nr. 2005/52 për themelimin e Këshillit Gjyqësor të Kosovës, si dhe 
rregullon edhe Procesin e emërimit në përputhje me dispozitat e nenit 151 të Kushtetutës së 
Republikës së Kosovës.  
 
 
 
 
 



 2

Neni 2 
Statusi i Këshillit 

 
Këshilli është institucion krejtësisht i pavarur në kryerjen e detyrave të tij. Përgjegjësitë e tij janë 
ato të përcaktuara në Kushtetutën e Republikës së Kosovës.   
 
 

Neni 3 
Përgjegjësitë e Këshillit 

 
1.  Në pajtim me nenin 108 (5) të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, Këshilli është 
përgjegjës për kryerjen e inspektimeve gjyqësore, administrimin gjyqësor, hartimin e rregullave 
të gjykatave në pajtim me ligjin, punësimin dhe mbikëqyrjen e administratorëve të gjykatave, 
përgatitjen dhe mbikëqyrjen e buxhetit të gjyqësorit, përcaktimin e numrit të gjyqtarëve në 
secilin juridiksion dhe dhënien e rekomandimeve për themelimin e gjykatave të reja.  
 
2. Përgjegjësitë e Këshillit ushtrohen në pajtim me nenin 11,  paragrafi 2 të këtij ligji. 
 
 

KREU II 
 

ANËTARËT DHE ORGANIZIMI I PUNËS SË KËSHILLIT 
 
 

Neni 4 
Anëtarët e Këshillit 

 
1.  Në pajtim me nenin 151 të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, Këshilli përbëhet si në 
vijim  
 
            1.1.  pesë (5) anëtarë janë nga radhët e anëtarëve kosovarë të Komisionit të Pavarur 

Gjyqësor dhe të Prokurorisë (KPGJP) të cilët janë verifikuar nga KPGJP-ja si pjesë e 
fazës 1 dhe 2 të Procesit të emërimit; 

 
            1.2.  dy (2) anëtarë të zgjedhur nga deputetët e Kuvendit që mbajnë ulëse të caktuara 

gjatë ndarjes së përgjithshme të ulëseve, njëri prej të cilëve duhet të jetë gjyqtar dhe një 
tjetër duhet të jetë anëtar i Odës së Avokatëve të Kosovës; 

 
            1.3.  dy (2) anëtarë të zgjedhur nga deputetët e Kuvendit që mbajnë ulëset e rezervuara 

ose të garantuara për Komunitetin Serb të Kosovës, ku së paku njëri prej të cilëve duhet 
të jetë gjyqtar; 

 
           1.4.  dy (2) anëtarë të zgjedhur nga deputetët e Kuvendit që mbajnë ulëset e rezervuara 

ose të garantuara për komunitetet e tjera, ku së paku njëri prej të cilëve duhet të jetë 
gjyqtar; 
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            1.5. dy anëtarë të zgjedhur nga Përfaqësuesi Civil Ndërkombëtar me propozimin e 
Misionit Evropian të Politikës për Siguri dhe Mbrojtje, njëri prej të cilëve duhet të jetë 
gjyqtar. 

 
2.  Nga pesë anëtarët e cekur në nën-paragrafin 1.1. të paragrafit 1 të nenit 4 të këtij ligji, dy (2) 
do të jenë  gjyqtarë të emëruar në Gjykatën Supreme të Kosovës, një (1) prokuror i emëruar në 
Prokurorinë Publike të Kosovës, një (1) gjyqtar i emëruar në Gjykatën e Qarkut dhe një (1) 
prokuror i emëruar në Prokurorinë Publike të Qarkut. 
 
3.   Përbërja e Këshillit nuk është në përputhje me nenin 108, paragrafi 6, pika 5  të Kushtetutës 
së Republikës së Kosovës, nëse anëtari është:  
 
            3.1.  gjyqtar ose prokuror i cili nuk është verifikuar dhe emëruar si pjesë e Procesit të 

emërimit; 
 
            3.2.  anëtar i Kuvendit të Republikës së Kosovës; 
 
            3.3.  anëtar i Qeverisë së Republikës së Kosovës; 
 
            3.4  person që mban pozitën ose kryen ndonjë detyrë në ndonjë parti politike ose në 

shoqata apo fondacione të lidhura me partitë politike; 
 

3.5.  person i cili punon për administratën, përfshirë personat që kryejnë detyra në 
Qeverinë e Republikës së Kosovë dhe ose në organet administrative ose nën-
administrative të themeluara me Kushtetutë dhe/ose me legjislacion. 

 
4.  Anëtarët e Këshillit, të cilët nuk janë gjyqtarë ose prokurorë, duhet të jenë jurist të shquar, 
profesorë të universitetit apo profesionistë të shquar  me së paku dhjetë (10) vite përvojë pune 
përkatëse, të cilët kanë njohuri për sistemin gjyqësor të Kosovë dhe të dhe të cilët janë në gjendje 
që të kontribuojnë në menaxhimin dhe funksionimin e gjyqësorit në Kosovë. Profesionistët e 
respektuar mund të vijnë nga fushat tjera jashtë fushës juridike siç janë menaxhimi, financat, 
teknologjia informative dhe shkencat shoqërore. 
 

 
Neni 5 

Përbërja e Këshillit gjatë procesit të emërimit 
 

1. Gjatë fazës së parë të Procesit të emërimit dhe deri sa dy (2) gjyqtarët e emëruar në Gjykatën 
Supreme dhe një (1) prokuror i emëruar në Prokurorinë Publike të Kosovës si rezultat i Procesit 
të emërimit të jenë emëruar si anëtarë të Këshillit, Këshilli do të përbëhet  nga pesë (5) anëtarë 
(Faza 1). Pesë (5) anëtarët e cekur do të jenë tre (3) anëtarë që nuk janë gjyqtarë, të cekur në nën-
paragrafët  1.2, 1.3 dhe 1.4, të paragrafit 1 të nenit 4 të këtij ligji dhe dy (2) anëtarë të cekur në 
nën-paragrafin 1.5. të paragrafit 1 të nenit 4 të këtij ligji.  
 
2. Gjatë fazës së dytë të Procesit të emërimit dhe deri sa një (1) gjyqtar i emëruar në Gjykatën e 
Qarkut dhe një (1) prokuror i emëruar në Prokurorinë Publike të Qarkut, si rezultat i Procesit të 
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emërimit, të jenë emëruar si anëtarë të Këshillit, Këshilli do të përbëhet nga tetë (8) anëtarë (Faza 
2). Nga tetë (8) anëtarët e lartpërmendur tre (3) anëtarë nuk janë gjyqtarë, të cekur në nën-
paragrafët  1.2, 1.3 dhe  1.4, të paragrafit 1 të nenit 4 të këtij ligji, dy (2) anëtarë të cekur në nën-
paragrafin 1.5. të paragrafit 1 të nenit 4 të këtij ligji, dy (2) gjyqtarë të emëruar në Gjykatën 
Supreme dhe më pas të emëruar si anëtarë të Këshillit dhe një (1) prokuror i emëruar në 
Prokurorinë Publike të Kosovës dhe më pas të emëruar si anëtar i Këshillit.  
 
3. Gjatë fazës së tretë të Procesit të emërimit dhe deri sa deputetët e Kuvendit të kenë zgjedhur 
tre (3) gjyqtarët të emëruar në gjykata si rezultat i Procesit të emërimit, për anëtarë të Këshillit në 
pajtim me dispozitat e nenit 151 të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, Këshilli do të përbëhet 
nga dhjetë (10) anëtarë (Faza 3).  Dhjetë (10) anëtarët e lartcekur do të jenë tre (3) anëtarë që nuk 
janë gjyqtarë, të cekur në nën-paragrafët 1.2, 1.3 dhe 1.4  të paragrafit 1 të nenit 4 të këtij ligji, 
dy (2) anëtarë të cekur në nën-paragrafin 1.5. të paragrafit 1 të nenit 4 të këtij ligji, dhe pesë (5) 
anëtarë të cekur në nën-paragrafin 1.1. të paragrafit 1 të nenit 4 të këtij ligji.  
 
 
 

Neni 6 
Kuorumi dhe votimi 

 
1. Gjatë fazës së parë të cekur në paragrafin 1 të nenit 5 të këtij ligji, vendimet e Këshillit merren 
me shumicën e thjeshtë të anëtarëve, e cila duhet të përfshijë votën e njërit prej gjyqtarëve 
anëtarë të cekur në nën-paragrafin 1.5. të paragrafit 1 të nenit 4 të këtij ligji.  
 
2. Gjatë fazës së dytë të cekur në paragrafin 2 të nenit 5 të këtij ligji, kuorumin për takimet e 
Këshillit e përbëjnë pesë (5) anëtarë dhe kërkohet prania e së paku një (1) prej anëtarëve të cekur 
në pikën nën-paragrafin 1.5. të paragrafit 1 të nenit 4 të këtij ligji. Votimi bëhet me shumicën e 
thjeshtë të anëtarëve të pranishëm dhe që votojnë. Kryesuesi i Këshillit do të ketë votën 
vendimtare. 
 
3. Gjatë fazës së tretë të cekur në paragrafin 3 të nenit 5 të këtij ligji, kuorumin për takimet e 
Këshillit e përbëjnë shtatë (7) anëtarë dhe kërkohet prania e së paku një (1) prej anëtarëve të 
cekur në pikën nën-paragrafin 1.5. të paragrafit 1 të nenit 4 të këtij ligji. Vendimet merren me 
shumicë të thjeshtë të anëtarëve prezent. Kryesuesi i Këshillit do të ketë votën vendimtare. 
 
 

Neni 7 
Mandati i anëtarëve të Këshillit 

 
1.  Mandati i anëtarit të parë të emëruar nga Këshilli në pajtim me nenin 4 të këtij ligji është pesë 
vite. Mandati i të gjithë anëtarëve tjerë të Këshillit fillon në datën e emërimit përkatës të tyre dhe 
përfundon në datën e përfundimit të mandatit të anëtarit të parë të emëruar në Këshill. 

 
2. Pa marrë parasysh dispozitat e paragrafit 1 të nenit 4 të këtij ligji, dy (2) gjyqtarë dhe një (1) 
prokuror nga pesë (5) anëtarët kosovarë të Këshillit, të cekur në nën-paragrafin 1.1. të paragrafit 
1 të nenit 4 të këtij ligji, do të shërbejnë në Këshill edhe për një afat prej një (1) viti pas skadimit 
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të mandateve të tyre, në përputhje me paragrafin 1 të nenit 151 të Kushtetutës së Republikës së 
Kosovës. 
 
 

Neni 8 
Kryesuesi dhe Zëvendës Kryesuesi i Këshillit 

 
1. Kur të jenë emëruar trembëdhjetë (13) anëtarët e Këshillit, anëtarët e emëruar të Këshillit 
emërojnë nga radhët e veta një Kryesues dhe një Zëvendës Kryesues të Këshillit.   
 
2. Kryesuesi dhe Zëvendës Kryesuesi do të shërbejnë në këto pozita deri në skadimin e 
mandateve të tyre përkatëse si anëtarë të Këshillit, por në asnjë rast nuk mund të shërbejnë në 
këto pozita për periudhë më të gjatë se tri (3) vjet.   
 
3. Kryesuesi dhe Zëvendës Kryesuesi i Këshillit janë gjyqtarë ndonëse Zëvendës Kryesuesi 
mund të jetë prokuror, nëse nuk është themeluar Këshillit i Prokurorisë së Kosovës në pajtim me 
nenin 110 të Kushtetutës së Republikës së Kosovës. 
 
4. Para zgjedhjes në pajtim me paragrafin 1 të këtij neni, gjyqtari i Gjykatës Supreme i cili në 
fazën e pare të procesit të emërimit është përzgjedhur dhe pastaj është emëruar anëtar i Këshillit 
shërben si Kryesues i Këshillit. Ai/ajo emërohet nga shumica e anëtarëve të Këshillit Brenda tre 
muajve pas emërimit në Këshill.   
 
 

Neni 9 
Emërimi i anëtarëve të Këshillit, PGJP- së, Panelit shqyrtues 

të KPGJP-së dhe drejtorit të Sekretariatit të KPGJP-së 
 

1. Emërimi i anëtarëve të Këshillit bëhet nga autoritetet e parapara në nenin 151 të Kushtetutës 
së Republikës së Kosovës. 
 
2. Pasardhësi kompetent, zyrtari ose institucioni i cekur në pikën 2.15 të Udhëzimit 
Administrativ 2008/2 për zbatimin e Rregullores së UNMIK-ut nr. 2006/25 mbi Kornizën 
Rregullative të Sistemit të Drejtësisë në Kosovë do të jetë kryetari i Republikës së Kosovës dhe 
rrjedhimisht, ai/ajo i bën të gjitha emërimet në Këshill, përveç atyre të cekura në paragrafin 1 të 
këtij neni.  
 
3. Në pajtim me paragrafin 2 të nenit 9 të këtij Ligji, Kryetari i Republikës së Kosovës emëron të 
gjithë anëtarët e KPGJP-së përfshirë edhe anëtarët ndërkombëtarë, Panelin shqyrtues të KPGJP-
së përfshirë edhe anëtarët ndërkombëtarë dhe Drejtorin e Sekretariatit të KPGJP-së.  
 
4. Në pajtim me paragrafin 3 të nenit 150 të Kushtetutës së Republikës së Kosovës dhe në 
përputhje me paragrafin 2 të nenit 9 të këtij ligji, Kryetari i Republikës së Kosovës ka 
kompetencë që të emërojë të gjithë gjyqtarët dhe prokurorët të cilët janë verifikuar në Procesin e 
emërimit dhe të cilët Këshilli i ka propozuar për emërim.  
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5. Republika e Kosovës ju ofron anëtarëve ndërkombëtarë të KPGJP-së, anëtarëve 
ndërkombëtarë të panelit shqyrtues të KPGJP-së, drejtorit ndërkombëtar të Sekretariatit të 
KPGJP-së dhe familjeve të tyre, privilegje dhe imunitete të njëjta me ato që gëzohen nga 
personeli diplomatik sipas Konventës së Vjenës për Marrëdhëniet Diplomatike. 

 
 

Neni 10 
Ankesat kundër kandidatëve në Procesin e emërimit 

 
KPGJP-ja bën aranzhimet e nevojshme me palët e treta për të siguruar shqyrtimin e ankesave 
kundër kandidatëve dhe verifikimet e dokumentacionit për kandidatët në Procesin e emërimit.  
 
 

 
KREU III 

 
DISPOZITAT PËRFUNDIMTARE 

 
 

Neni 11 
Shfuqizimi 

 

1. Me hyrjen në fuqi të këtij ligji shfuqizohet çdo akt normativ që është në kundërshtim me 
dispozitat e tij.  
 

2. Çdo aspekt i punës së Këshillit që nuk rregullohet me ketë ligj do të vazhdojë të rregullohet 
me legjislacionin e mëparshëm për aq sa ai legjislacion të jetë në pajtim me Kushtetutën e 
Republikës së Kosovës.  
 

 
Neni 12 

Hyrja në fuqi 
 
Ky ligj hyn në fuqi pesëmbëdhjetë (15)  ditë pas publikimit në Gazetën Zyrtare të Republikës së 
Kosovës 
 
 
 
 
Ligji  Nr. 03/ L-123            
16 dhjetor 2008                                                     
                                                             Kryetari i  Kuvendit të Republikës së  Kosovës, 
                                                                                     ________________________ 
                                                                                           Jakup   KRASNIQI 
 


