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Republika e Kosovës 
Republika Kosovo - Republic of Kosovo 

Kuvendi - Skupština - Assembly 
_______________________________________________________________________ 

 
Ligji  Nr. 04/L-073 
 

 
 

PËR AZIL 
 
 

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

 
 
 

LIGJ PËR AZIL 
 
 

KREU I 
DISPOZITAT E PËRGJITHSHME 

 
 

Neni 1 
Qëllimi i ligjit 

 
Ky ligj rregullon dhënien e azilit dhe njohjen e statusit të refugjatit, dhënien  e statusit të 
mbrojtjes plotësuese apo të përkohshme, personave që kanë nevojë si dhe kthimin e tyre në 
vendin e origjinës, të prejardhjes ose në një vend të tretë. 

 
 

Neni 2 
Përkufizimet  

 
1. Shprehjet  e përdorura në këtë ligj kanë këtë kuptim: 
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1.1.  Ministria  – Ministria përkatëse të Punëve të Brendshme;       
 
1.2.  DSHAM  - Departamenti për Shtetësi, Azil dhe Migrim në kuadër të  MPB-së; 
 
1.3.  DMH – Drejtoria  për Migrim dhe të Huaj në Policinë e Kosovës; 
 
1.4.  UNHCR - Komisariati i Lartë të Kombeve të Bashkuara për Ndihmë Refugjatëve; 
 
1.5.  Azilkërkues - çdo shtetas i huaj, apo person pa shtetësi, i cili paraqet kërkesë për 
azil dhe për të cilin nuk është marrë vendim; 

 
1.6. Anëtarë të familjes – anëtarët si më poshtë të azilkërkuesit, të përfituesit të statusit 
të refugjatit apo të statusit të mbrojtjes plotësuese, të cilët janë të pranishëm në 
territorin e  Republikës së Kosovës, për shkak të kërkesës për mbrojtje ndërkombëtare, 
me kusht që familja të jetë krijuar në vendin e origjinës, bashkëshorti i azilkërkuesit, i 
përfituesit të statusit të refugjatit apo të statusit të mbrojtjes plotësuese apo të partnerit 
të tij të pamartuar, por që është në një lidhje të qëndrueshme, nëse legjislacioni apo 
praktika në fuqi e Republikës së Kosovës e barazon gjendjen e çifteve të pamartuar me 
atë të çifteve të martuar në kuadrin e legjislacionit për të huajt. Fëmijët e çiftit të 
përmendur  më lartë të azilkërkuesit, të përfituesit të statusit të refugjatit apo të statusit 
të mbrojtjes plotësuese, me kusht që të jenë të pamartuar dhe në përkujdesje të tij, pa 
marrë parasysh nëse janë legjitimë, të lindur jashtë martese apo të adoptuar sipas 
legjislacionit kombëtarë. 
 
1.7.  Të mitur të pashoqëruar  - shtetasi i huaj apo personat pa shtetësi, nën 
tetëmbëdhjetë (18) vjeç, që hyjnë në territorin e Republikës së Kosovës  pa qenë të 
shoqëruar nga një person madhor, përgjegjës për ta, sipas ligjit  apo traditës  zakonore, i 
mituri i pashoqëruar përfshinë dhe të miturit e lënë vetëm pas hyrjes në territorin e 
Kosovës. 

 
 

Neni 3 
Azili 

 
1. Republika e Kosovës ju jep azilin refugjatëve, me kërkesën e tyre, në përputhje me këtë ligj. 
  
2. Azili nënkupton mbrojtjen dhe statusin që ju jepet në Kosovë, personave që gjenden në 
Kosovë, për arsye të cilësisë së tyre të refugjatit. Azili nënkupton edhe të drejtën e qëndrimit 
në Kosovë. 
 

 
Neni 4 

Refugjatë 
 

1. Refugjatë janë personat të cilët, në vendin e tyre të origjinës ose në vendqëndrimin e fundit, 
kanë frikën e bazuar t’i ekspozohen persekutimeve për shkak të racës, të fesë, të kombësisë, të 
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përkatësisë në një grup të caktuar shoqëror ose të bindjeve politike. Për më tepër, duke pasur 
parasysh këtë frikë, ky person nuk ka qenë në gjendje të përfitojë nga mbrojtja e vendit të 
origjinës apo të prejardhjes. 
 
2. Konsiderohen si cenime serioze vënia në rrezik e jetës, e integritetit trupor ose e lirisë, si dhe 
aktet që shkaktojnë një presion psikologjik të papërballueshëm. Duhen mbajtur parasysh 
motivet specifike të largimit të grave. 
 

 
Neni 5 

Mbrojtja e përkohshme 
 
Republika e Kosovës mund t’ju japë mbrojtjen e përkohshme personave që duhen mbrojtur, 
për aq kohë sa ata i ekspozohen një rreziku të përgjithshëm të rëndë, veçanërisht gjatë një lufte, 
një lufte civile ose gjatë situatave të dhunës së përgjithshme. 
 

 
Neni 6 

Mbrojtja plotësuese 
 

1. Mbrojtja plotësuese është mbrojtja që i jepet personit të një vendi të tretë apo apatridit për të 
cilin dhe pse nuk i përmbush kriteret e përcaktimit të statusit të refugjatit, ka arsye serioze dhe 
të bazuara të mendohet se në rast të kthimit të tij në vendin e origjinës apo të prejardhjes, ai 
rrezikon realisht të përballet me cenime të rënda si në vijim: 
 

1.1. dënimi me vdekje apo ekzekutimi; ose 
 
1.2. tortura, trajtimet ose dënimet çnjerëzore ose degraduese që i bëhen personit në 
vendin e origjinës; ose 
 
1.3. kërcënimet e rënda dhe individuale kundër jetës apo personit për shkak të një 
dhune të verbër apo në rast konflikti të armatosur kombëtar apo ndërkombëtar. 

 
 

Neni 7 
Parimi i moskthimit 

 
1. Askush nuk mund të detyrohet, në çfarëdo mënyrë qoftë, të kthehet në një vend ku jeta e tij, 
integriteti i tij trupor ose liria e tij vihen në rrezik për një nga motivet e përcaktuara në 
paragrafin 1. të nenit 4 të këtij ligji. 
 
2. Përfitimet nga parimi i moskthimit nuk mund të pretendohen nga personi për të cilin 
mendohet se vë në rrezik sigurinë kombëtare të Kosovës ose, nëse për shkak të dënimit të tij 
për një krim ose shkelje të rëndë me vendim të formës së prerë, ai konsiderohet si i rrezikshëm 
për popullsinë e Kosovës. 
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Neni 8 
Rregullat e procedurës 

 
Nëse nuk është e rregulluar ndryshe me këtë ligj, procedura e azilit do të jetë në përputhje me 
Ligjin për Procedurën Administrative. 

 
 

 
KREU II    

AZILKËRKUESIT 
 
 

NËKREU I 
Të përgjithshme  

 
 

Neni 9 
Organi kompetent 

 
Departamenti për Shtetësi, Azil dhe Migrim vendos për dhënien ose refuzimin e azilit si dhe 
për largimin e azilkërkuesit nga Kosova. 
 
 

Neni 10 
Shtetet e origjinës, të prejardhjes apo të treta të sigurta 

 
1. Qeveria e Kosovës përcakton: 

 
1.1. shtetet e origjinës ose të prejardhjes që konsiderohen të sigurt, domethënë ato 
shtete në të cilat ajo vlerëson se azilkërkuesi është i mbrojtur nga persekutimi; 
 
1.2. shtetet e sigurta, janë ato shtete në të cilat qeveria vlerëson se respektohet në 
praktikë parimi i mos kthimit (non refoulement), në mbështetje të paragrafit 1. të nenit  
7 të këtij ligji. 

 
2. Vendimet e marra në mbështetje të paragrafit 1. të këtij neni i nënshtrohen një rishqyrtimi 
periodik. 

 
 

Neni 11 
Prova e cilësisë së refugjatit 

 
1. Cilido që kërkon azil duhet të provojë, ose të paktën ta bëjë të besueshme cilësinë e tij të 
refugjatit. 
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2. Cilësia e refugjatit konsiderohet e besueshme kur organi kompetent vlerëson që kjo është e 
mundur. 
 
3. Nuk konsiderohen si të besueshme thëniet të cilat, në pikat më thelbësore, nuk janë të 
bazuara, janë kontradiktore, nuk ju korrespondojnë fakteve ose bazohen mbi mjete prove të 
rreme ose të falsifikuara. 

 
 

Neni 12 
Detyrimi për të bashkëpunuar 

 
1. Azilkërkuesi është i detyruar të bashkëpunojë për konstatimin e fakteve. Në veçanti, ai 
duhet: 
 

1.1.  të deklaroj identitetin e tij; 
 
1.2.  të vëj në dispozicion dokumentet e udhëtimit dhe të identitetit; 
 
1.3.  të paraqes, gjatë seancës dëgjimore, arsyet që e kanë shtyrë të kërkojë azil; 

 
1.4.  të vëj në dispozicion mjetet e provës në përdorim, ose t’i sigurojë ato në një afat të 
arsyeshëm, për aq sa kjo mund të kërkohet prej tij; 
 
1.5.  të bashkëpunojë për marrjen e të dhënave biometrike. 

 
2. Përjashtimisht mund të kërkohet nga azilkërkuesi që të përkthejë në një gjuhë të kuptueshme 
dokumentet e paraqitura prej tij por që janë të hartuara në një gjuhë tjetër.               
 
3. Azilkërkuesi duhet të qëndrojë në dispozicion të organeve kompetente për çështjet e azilit, 
gjatë gjithë procedurës së azilit. Ai duhet të komunikojë menjëherë adresën e tij dhe çdo 
ndryshim të saj. 
 
4. Azilkërkuesi i cili është subjekt i ekzekutimit të një vendimi të formës së prerë, duhet të 
bashkëpunojë për gjetjen e dokumenteve të identifikimit të tij. 

 
 

Neni 13 
Kontrolli 

 
1. Organi kompetent, në përputhje me ligjet përkatëse, ka të drejtë të kontrollojë azilkërkuesin 
që është i strehuar në Qendrën për Azil, në një banesë private apo kolektive, si dhe gjërat e tij 
personale me qëllim kërkimi të dokumenteve të udhëtimit, të dokumenteve të identitetit, të 
objekteve të rrezikshme, të drogës ose të pasurive kombëtare me prejardhje të dyshimtë. 
 
2. Azilkërkuesi mund të kontrollohet vetëm nga një person i të njëjtës gjini. 
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Neni 14 
Gjetja dhe konfiskimi i dokumenteve 

 
1. DSHAM-ja vendos në dosje dokumentet e udhëtimit si dhe të identitetit të azilkërkuesit.                                
 
2. Organet shtetërore i dorëzojnë DSHAM-së dokumentet e udhëtimit, të identitetit si dhe çdo 
lloj dokumenti që jep të dhëna lidhur me identitetin e azilkërkuesit. 
 
3. Nëse autoritetet kompetente dhe organet shtetërore që kanë kapur dokumente në mbështetje 
të paragrafit 2. të këtij neni, verifikojnë origjinalitetin e tyre, ia transmetojnë rezultatin e këtij 
ekzaminimi DSHAM-së. 
 
4. DSHAM-ja apo komisioni kombëtar që shqyrton ankesat, kanë të drejtë të kapin ose të 
konfiskojnë dokumente të rreme, të ndryshuara dhe të falsifikuara apo origjinale të 
keqpërdoruara dhe në rastin e duhur duhet t’ja dorëzojnë ato organit që i ka lëshuar. 
 
5. Pasaportat dhe dokumentet e identitetit që u janë lëshuar nga vendi i origjinës personave me 
status refugjati në Kosovë, konfiskohen dhe i dorëzohen DSHAM-së. 

 
 

Neni 15 
Adresa e notifikimit 

 
1. Çfarëdo notifikimi apo komunikimi i bërë në adresën e fundit të azilkërkuesit ose të 
përfaqësuesit të tij ligjor, të njohur nga organet kompetente, janë juridikisht të vlefshëm. 
 
2. Organi kompetent i notifikon azilkërkuesit vendimin dhe azilkërkuesi konfirmon me shkrim 
marrjen e vendimit. 
 
3. Nëse azilkërkuesi përfaqësohet nga më shumë se një përfaqësues ligjor të cilët nuk kanë 
dhënë adresë të përbashkët notifikimi, organi kompetent ia bën notifikimin e vendimit 
përfaqësuesit të parë ligjor të përcaktuar nga azilkërkuesi.                                                              

 
 

Neni 16 
Marrëdhënia me procedurën që rrjedh nga Ligji për të Huaj                                                

 
1. Përveç rasteve kur ka të drejtë qëndrimi të parashikuar me këtë ligj, azilkërkuesi nuk mund 
të fillojë procedurën që synon marrjen e lejes së qëndrimit në mbështetje të Ligjit për të huaj në 
rastet e mëposhtme: 
 

1.1. nga momenti i paraqitjes së kërkesës për azil dhe deri në momentin kur 
azilkërkuesi largohet nga Kosova, si pasojë e një vendimi të ekzekutueshëm; 
 
1.2.  pas heqjes dorë vullnetare nga kërkesa për azil; 
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1.3.  nëse largimi nga Kosova nuk mund të ekzekutohet dhe ky është zëvendësuar me 
mbrojtje plotësuese.  

 
2. Në raste përjashtimore, DSHAM-ja mund t’ju japë leje qëndrimi personave nëse plotësohen 
kushtet e mëposhtme: 
 

2.1.  personi në fjalë qëndron në Kosovë të paktën që prej pesë (5) vjetësh nga dita e 
paraqitjes së kërkesës së azilit; 
 
2.2.  vendqëndrimi i personit ka qenë gjithmonë i njohur prej autoriteteve; 
 
2.3.  në rast të integrimit të avancuar të personit. 

 
3. Procedurat e filluara dhe që synojnë marrjen e lejes për qëndrim sipas Ligjit për të huaj 
anulohen në rast të paraqitjes së një kërkese për azil. 
 
4. Leja e qëndrimit e dhënë më parë, ruan vlefshmërinë e saj dhe mund të rizgjatet në përputhje 
me Ligjin për të Huaj.                                      
                               
 

Neni 17 
Gjuha e procedurës 

 
Çdo lloj kërkesë zyrtare e bërë gjatë procedurës së azilit iu drejtohet autoriteteve kompetente 
në një nga gjuhët zyrtare të Kosovës.                                                                                                                     

 
 

Neni 18 
Dispozita plotësuese 

 
1. Qeveria nxjerr akte nënligjore lidhur me procedurën e azilit, duke mbajtur veçanërisht 
parasysh situatën e grave azilkërkuese, të miturve azilkërkues dhe personave me aftësi të 
kufizuara mendore dhe fizike. 
 
2. Organet kompetente caktojnë menjëherë një përfaqësues ligjor që përfaqëson interesat e 
azilkërkuesve të mitur të pashoqëruar dhe të personave me aftësi të kufizuara mendore dhe 
fizike, për aq kohë sa zgjatë procedura e azilit. 
 
3. Qeveria parashikon mundësinë dhe mjetet për t’i bërë thirrje një këshilltari juridik apo 
përfaqësuesi ligjor në zyrat rajonale dhe në Qendrën për Azil. 
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NËNKREU II 
     Kërkesa për azilit dhe hyrja në Kosovë 

 
 

Neni 19 
Kërkesa për azilit 

 
Konsiderohet si kërkesë azili çdo shfaqje e vullnetit nëpërmjet të cilit një person i kërkon 
Republikës se Kosovës që ta mbrojë nga,,persekutimet. 
 
 

Neni 20 
Paraqitja e kërkesës 

 
Kërkesa e azilit paraqitet në momentin e hyrjes në Kosovë, në një pikë të kalimit kufitar, në një 
stacion policor ose në DSHAM. 
  
 

Neni 21 
Kërkesa e azilit e paraqitur në kufi, pas  kapjes afër kufirit,ose në rast hyrjeje  ilegale  në 

Kosovë 
 
1. Organet kompetente e drejtojnë personin që ka kërkuar azil në kufi, afër kufirit në rast 
hyrjeje ilegale, apo në Kosovë, në një qendër për azil. 
 
2. Dosja e azilkërkuesit (formulari inicial, gjurmët e gishtërinjve, fotografia, mjete prove, 
dokumente identiteti), i transferohen menjëherë në një zarf të mbyllur DSHAM-së. 
 
3. Në momentin e paraqitjes së kërkesës për azil, organi kompetent e informon azilkërkuesin 
lidhur me të drejtat dhe detyrimet e tij gjatë procedurës së azilit. 
 
4. Ministria e Punëve të Brendshme nxjerr akte nënligjore për të specifikuar procedurën e azilit 
dhe formularët që përdoren.                               .                                                                                       
 
 

NËNKREU III 
Procedura në shkallën e parë 

 
 

Neni 22 
Qendra për Azil 

 
1. Qeveria krijon qendrat për azil, administrimi i të cilave i besohet ministrisë përkatëse.                                    
 
2. Ministria harton rregulloren lidhur me Qendrën për Azil me qëllim që të sigurohet 
funksionimi i saj i mbarë dhe të garantohen procedurat/e,rregullta. 
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Neni 23 
Shpërndarja e azilkërkuesve në Kosovë 

 
1. Qeveria përcakton kriteret e shpërndarjes së azilkërkuesve në komunat e Kosovës. 
 
2. Azilkërkuesi mund të ushtrojë ankesë kundër këtij vendimi vetëm në rast se shkelet parimi i 
unitetit të familjes. 
 

 
Neni 24 

Përcaktimi i një vendqëndrimi dhe strehimi 
 
1. DSHAM-ja ia cakton një vendqëndrim azilkërkuesit duke marrë parasysh interesat legjitime 
të komunës dhe të azilkërkuesit. Azilkërkuesi mund të ushtrojë ankesë kundër këtij vendimi, 
vetëm në rast se shkelet parimi i unitetit të familjes. 
 
2. Sipas mundësive të strehimit, DSHAM-ja vendos për strehimin e azilkërkuesit në Qendrën 
për Azil, në një banesë private, apo kolektive. Autoritetet garantojnë sigurinë e tyre, duke 
nxjerrë akte të veçanta dhe duke marrë masat e nevojshme. 

 
 

Neni 25 
Seanca dëgjimore lidhur me motivet e azilit 

 
1. DSHAM-ja e dëgjon azilkërkuesin lidhur me motivet e azilit në një seancë dëgjimore. 
 
2. DSHAM-ja bën thirrje shërbimeve të një përkthyesi, me qëllim që azilkërkuesit t’i sigurohet 
procedura në një gjuhë të cilën e kupton. 
 
3. Azilkërkuesi ka të drejtë të shoqërohet nga një përfaqësues ligjor, avokat dhe nga një 
përkthyes, të zgjedhur prej tij, me kusht që këta të fundit të mos jenë azilkërkues. 
 
4. Në raste të veçanta, azilkërkuesi ka të drejtë të intervistohet nga një zyrtar i të njëjtës gjini. 
Kjo vlen dhe për përkthyesin. 
 
5. Seanca dëgjimore mbahet në një procesverbal. Procesverbali i seancës firmoset nga të gjithë 
personat që marrin pjesë në seancë. 

 
 

Neni 26 
Përfaqësuesi i organizatave për ndihmë të refugjatëve 

 
1. Organizatat për ndihmë të refugjatëve të autorizuara, dërgojnë një përfaqësues të tyre në 
seancën dëgjimore të parashikuar në nenin 25 të këtij ligji, nëse azilkërkuesi nuk ka 
kundërshtim. 
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2. Qeveria përcakton kushtet e autorizimit për organizatat për ndihmë të refugjatëve. 
Autorizimi lëshohet nga Ministria e Punëve të Brendshme. Organizatat për ndihmë 
koordinojnë praninë e tyre në seancat dëgjimore. 
 
3. DSHAM-ja iu komunikon datën e seancave në kohë. Seanca dëgjimore ka efekt juridik të 
plotë, edhe nëse organizata për ndihmë të refugjatëve nuk i përgjigjet ftesës për të marrë pjesë. 
 
4. Përfaqësuesi i organizatës për ndihmë të refugjatëve merr pjesë në seancë me cilësinë e 
vëzhguesit dhe jo të palës, dhe ka për detyrë të ruaj sekretin profesional. Ai konfirmon praninë 
e tij duke nënshkruar procesverbalin e seancës dëgjimore. Me lejen e drejtuesit të seancës, ai 
mund të kërkojë që të bëhen pyetje për të sqaruar faktet, të sugjerojë sqarime dhe të formulojë 
vërejtje për procesverbalin.                                                       

 
 

Neni 27 
Roli Zyrës së Komisariatit të Lartë të Kombeve të Bashkuara për Refugjatë 

 
Zyra e Komisariatit të Lartë të Kombeve të Bashkuara për Refugjatë ndihmon organet 
kompetente shtetërore në fushën e azilit për kryerjen e detyrave të tyre, lidhur me zbatimin e 
Konventës së vitit 1951 dhe të Protokollit të vitit 1967, lidhur me Statusin e Refugjatëve dhe të 
instrumenteve e tjera ndërkombëtare që merren me refugjatët si dhe të Konventës së vitit 1954 
lidhur me Statusin e Personave pa shtetësi. 
                                                                                         
 

Neni 28 
Arsyet për ndërprerjen e procedurës së azilit 

 
1. Procedura e azilit ndërpritet nëse kërkesa e azilit nuk është në përputhje me nenin 19 të këtij 
ligji. 
 
2. Procedura e azilit ndërprehet edhe nëse: 

 
2.1. azilkërkuesi ka mashtruar organet kompetente lidhur me identitetin e tij, mashtrim i 
konstatuar mbi bazën e një ekzaminimi daktiloskopik apo mjetesh të.tjera.prove;                                     
 
2.2. azilkërkuesi  shkel detyrimin për të bashkëpunuar; 
 
2.3.  azilkërkuesi ka qenë subjekt i një kërkesë azili në Kosovë për të cilën është dhënë 
vendim negativ thelbësor i cili është kthyer në vendin e origjinës gjatë procedurës së 
azilit; 
 
2.4. azilkërkuesi ka qenë subjekt, në një nga vendet që zbatojnë konventat 
ndërkombëtare lidhur me refugjatët, i një procedure azili që ka përfunduar me një 
vendim negativ, përveç se kur nga seanca dëgjimore rezulton se fakte të reja për 
përcaktimin e statusit të refugjatit apo të mbrojtjes plotësuese kanë ndodhur në këtë 
interval kohor. 
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Neni 29 
Ndërprerja e procedurës së azilit në rast paraqitjeje me vonesë të një kërkese azili 

 
1. Procedura e azilit e azilkërkuesit që qëndron ilegalisht në Kosovë, ndërpritet nëse kërkesa 
është paraqitur me qëllim që personi t’i shmanget ekzekutimit të vendimit të formës së prerë 
për largimin e tij të menjëhershëm apo të kthimit në vendin e tij të origjinës apo të prejardhjes. 
 
2. Një qëllim i tillë prezumohet kur kërkesa për azil paraprin ose përndjek arrestimin, 
procedurën penale, ekzekutimin e një dënimi apo të një vendimi për kthim. 
 
3. Paragrafi 1. i  këtij neni nuk është i zbatueshëm nëse: 
 

3.1. azilkërkuesi nuk ka mundur që të paraqes kërkesën për azil më shpejt ose nuk 
mund të kërkohet në mënyrë të arsyeshme prej tij që ta paraqiste këtë 
kërkesë.më.shpejt;                                                                                                                                        
                                                             
3.2. ekzistojnë shenja persekutimi.                                        

                                   
 

Neni 30 
Ndërprerja e procedurës së azilit në mungesë të rrezikut për persekutim jashtë Kosovës 

 
1. Në qoftë se azilkërkuesi vjen nga një vend në të cilin ai nuk rrezikon të persekutohet, në 
kuptim të nën-paragrafit 1.1. të paragrafit 1. të nenit 10 të këtij ligji DSHAM-ja ndërpret 
procedurën e azilit, përveçse kur  ekzistojnë shenja persekutimi. 
 
2. Si rregull i përgjithshëm, DSHAM-ja ndërpret procedurën e azilit në qoftë se: 
 

2.1. azilkërkuesi mund të kthehet në një shtet të tretë të sigurt në kuptim të nën-
paragrafit 1.2. të paragrafit 1. të nenit 10 të këtij ligji në të cilin ka qëndruar më 
përpara;                                                                                                                                                       
 
2.2. azilkërkuesi mund të kthehet në një shtet të tretë, në të cilin ka qëndruar para 
ardhjes në Kosovë, i cili respekton në rastin në fjalë parimin e moskthimit të përcaktuar 
në paragrafin1. të nenit 7 të këtij ligji; 
 
2.3. azilkërkuesi mund të vazhdojë udhëtimin e tij drejt një shteti në të cilin ka një vizë 
të vlefshme dhe në të cilin mund të kërkojë mbrojtje; 
 
2.4. azilkërkuesi mund të kthehet në një shtet të tretë kompetent, në mbështetje të një 
marrëveshje ndërkombëtare, për të shqyrtuar procedurën e azilit dhe kthimin e personit; 
 
2.5. azilkërkuesi mund të vazhdojë udhëtimin e tij drejt një shteti të tretë në të cilin 
jetojnë të afërm të tij me të cilët ai mban lidhje të ngushta. 

 
3.  Nën-paragrafët 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. të paragrafit 2. të këtij neni  nuk zbatohen në qoftë se: 
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3.1.  të afërm të azilkërkuesit me të cilët ai ka lidhje të ngushta që jetojnë në Kosovë;  
 
3.2.  azilkërkuesi ka haptazi cilësinë e refugjatit në kuptim të nenit 3 të këtij ligji; 
 
3.3. DSHAM-ja ka dijeni për fakte sipas të cilave shteti i tretë nuk ofron mbrojtje 
efikase lidhur me parimin e moskthimit në kuptim të nenit 7 të këtij ligji. 

  
 

Neni 31 
Ndërprerja e procedurës së azilit pas heqjes së mbrojtjes së përkohshme ose plotësuese 

 
Kërkesa e azilit e paraqitur pas heqjes së mbrojtjes së përkohshme ose plotësuese nuk 
shqyrtohet nëse në momentin e dhënies së të drejtës për dëgjim, personi nuk rezulton asnjë 
shenjë persekutimi në kuptim të nenit  4 të këtij ligji. 

 
 

Neni 32 
Ndërprerja e procedurës në rast të paraqitjes së një kërkese të re për azil 

 
1. Procedura e azilit konsiderohet e rihapur kur një azilkërkues, kërkesa e të cilit është 
shqyrtuar, paraqet një kërkesë të re për azil. 
 
2. DSHAM-ja nuk e shqyrton kërkesën e përcaktuar në paragrafin 1. të këtij neni, përveç se kur 
ekzistojnë fakte të reja që janë përcaktues për cilësinë e refugjatit ose dhënien e mbrojtjes 
plotësuese apo të përkohshme. 
 
3. Azilkërkuesi ka të drejtë të heqë dorë vullnetarisht nga kërkesa për azil. Për rrjedhojë, 
procedura e azilit pushon.                                    
                        

 
Neni 33 

Procedura që paraprinë vendimin për ndërprerje të procedurës 
 
1. Në rast të marrjes së një vendimi për ndërprerje të procedurës, procedura që paraprin është si 
në vijim: 

 
1.1. seanca dëgjimore në kuptim të neneve 25 dhe 26 të këtij ligji zhvillohet në rastet e 
mëposhtme: 

 
1.2.  për paragrafin 1. të nenit  28, paragrafi 1. të nenit 29 dhe nën-paragrafët 2.1., 2.2., 
2.3., dhe 2.5. të paragrafit 2. të nenit 30 të këtij ligji; 
 
1.3.  për nën-paragrafin 2.3. të paragrafit 2. të nenit 28 të këtij ligji kur azilkërkuesi 
është rikthyer në Kosovë pasi ka shkuar në vendin e origjinës ose të prejardhjes; 
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1.4.  për paragrafin 2.  të nenit 30 të këtij ligji, në qoftë se seanca dëgjimore nuk është 
bërë në kuadrin e procedurës së mëparshme, ose nëse personi në fjalë, gjatë të drejtës 
për tu dëgjuar, jep arsye të reja për përcaktimin e statusit të refugjatit apo për dhënien e 
mbrojtjes së përkohshme.                                                                                                                            

 
2. Në të gjitha rastet e tjera të parashikuara nga neni 28, nën-paragrafi 2.4. paragrafi 2. i nenit 
30 dhe neni 31 i këtij ligji, azilkërkuesit i jepet e drejta për tu dëgjuar.  
 
                                  

Neni 34 
Dhënia e azilit pa ndërmarrjen e masave të tjera hetimore 

 
1. Azili i jepet një azilkërkuesi, pas përfundimit të seancës dëgjimore dhe pa ndërmarrjen e 
masave të tjera hetimore, nëse: 
 

1.1.  ai provon cilësinë e tij të refugjatit ose e bën atë të besueshme; dhe 
 
1.2.  nëse nuk ekzistojnë motivet përjashtimore të përcaktuara në nenin 46 të këtij ligji. 

 
 

Neni 35 
Dhënia e mbrojtjes së përkohshme pa ndërmarrjen e masave hetimore 

 
Nëse nga provat e mbledhura para ose gjatë seancës dëgjimore rezulton qartë se azilkërkuesi i 
përket një grupi personash për tu marrë në mbrojtje, të përcaktuar në nenin 5 të këtij ligji 
mbrojtja e përkohshme i jepet pa ndërmarrjen e masave të tjera hetimore 
 
 

Neni 36 
Refuzimi i kërkesës pa ndërmarrjen e masave të tjera hetimore 

 
1. Kërkesa për azil refuzohet pa ndërmarrjen e,masave, hetimore, nëse: 

 
1.1.  nga seanca e dëgjimit rezulton qartë se azilkërkuesi nuk ka mundur të provojë 
cilësinë e tij të refugjatit, apo ta bëjë atë të besueshme, dhe 
 
1.2.  asnjë arsye nuk pengon largimin e tij nga Kosova. 

 
 

Neni 37 
Masa të tjera hetimore 

 
1. Nëse nuk është e mundur që të merret  asnjë lloj vendimi në mbështetje të neneve 34, 35 dhe 
36 të këtij ligji, DSHAM-ja ndërmerr veprime të tjera hetimore: 
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1.1. DSHAM-ja mund të kërkojë informacione shtesë nga përfaqësitë konsullore të 
Kosovës, të konsultojë mendimin e një eksperti, të dëgjojë përsëri azilkërkuesin,dhe t’i 
bëj pyetje shtesë apo të ndërmarrë veprime të tjera hetimore. Procedura rregullohet në 
përputhje me nenet 25 dhe 26 të këtij ligji. 

 
2. Qeveria mund të nënshkruaj marrëveshje bashkëpunimi me shtetet e treta dhe organizatat 
ndërkombëtare, me qëllim që të lehtësojë mbledhjen e fakteve. Këto marrëveshje mund të 
parashikojnë veçanërisht shkëmbimin e informacioneve me qëllim të përcaktimit të arsyeve që 
e kanë shtyrë azilkërkuesin të largohet nga vendi i origjinës apo i prejardhjes, të itinerarit të 
udhëtimit si dhe të shteteve në të cilat ka qëndruar. 
 
 

Neni 38 
Afatet e procedurës në shkallën e parë 

 
1.  Procedura e azilit si rregull zgjatë gjashtë (6) muaj që nga dita e paraqitjes së kërkesës për 
azil. 
 
2.  Vendimi për ndërprerjen e procedurës duhet të merret brenda dhjetë (10) ditëve të punës 
nga dita e paraqitjes së kërkesës për azil. Vendimet arsyetohen shkurtimisht.                            .                          
 
3.  Vendimet e marra në mbështetje të neneve 34 deri në 36 të këtij ligji, duhet, si rregull i 
përgjithshëm, të merren brenda tridhjetë (30) ditëve të punës nga dita e paraqitjes së kërkesës 
për azil. 

 
 
 

NËNKREU IV 
 Statusi i azilkërkuesit gjatë procedurës së azilit 

 
 

 Neni 39 
E drejta për qëndrim gjatë procedurës së azilit 

 
Cilido person që paraqet një kërkesë azili në Kosovë ka të drejtë të qëndrojë në territorin e saj 
deri në përfundim të procedurës së azilit. 
.     

 
Neni 40 

Leja për të ushtruar aktivitet fitimprurës 
 
1. Gjatë gjashtë (6) muajve nga dita e paraqitjes së kërkesës për azil, azilkërkuesi nuk ka të 
drejtë të ushtrojë aktivitet fitimprurës. 
 
2.  Kriteret për ushtrimin e aktivitetit fitimprurës rregullohen me Ligjin për të huaj dhe 
legjislacionin në fuqi. 
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3.  Nëse kërkesa për azil është refuzuar dhe vendimi për kthim është i ekzekutueshëm, leja për 
të ushtruar një aktivitet fitimprurës përfundon në momentin e skadimit të afatit për largim që i 
është dhënë azilkërkuesit, edhe pse ai mund të këtë bërë kërkesë për rishqyrtim dhe ekzekutimi 
i kthimit është pezulluar. 

 
 
 

NËNKREU V 
Ekzekutimi i vendimit dhe masat  zëvendësuese 

 
 

Neni 41 
Kthimi dhe mbrojtja plotësuese 

 
1.  Nëse kërkesa për azil refuzohet apo ndërpritet, DSHAM-ja vendos, si rregull të 
përgjithshëm, kthimin nga Kosova dhe urdhëron ekzekutimin e vendimit. DSHAM-ja merr 
parasysh parimin e unitetit të familjes. 
 
2.  Nëse ekzekutimi i kthimit konsiderohet i paligjshëm, i paarsyeshëm ose teknikisht i 
pamundur, DSHAM-ja rregullon kushtet e qëndrimit në përputhje me dispozitat ligjore të Ligjit 
për të Huaj për mbrojtjen plotësuese 

 
 

Neni 42 
Përmbajtja e vendimit për kthim 

 
1. Dispozitivi i vendimit për kthim përmban: 
 

1.1.  detyrimin e azilkërkuesit për t’u larguar nga Kosova; 
 
1.2.  datën në të cilën duhet të largohet, nëse mbrojta plotësuese i jepet, afati i largimit 
caktohet në momentin kur hiqet mbrojtja plotësuese;                                                   
 
1.3.  masat shtrënguese, nëse azilkërkuesi refuzon të largohet; 
 
1.4.  nëse është e nevojshme, shtetet në të cilat nuk mund të kthehet azilkërkuesi; 
 
1.5.  në rastin e nevojshëm, masën plotësuese që zëvendëson largimin; 
 
1.6.  organin kompetent që ekzekuton vendimin apo masën plotësuese. 
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Neni 43 
Vendqëndrimi i panjohur 

 
Nëse personi që duhet të largohet i shmanget ekzekutimit të vendimit duke fshehur 
vendqëndrimin e tij, DSHAM-ja  kërkon regjistrimin e tij në sistemin e kërkimit policor. 
 

 
 
 

KREU III 
DHËNIA E AZILIT DHE E STATUSIT TË REFUGJATIT 

 
 

NËNKREU I 
Dhënia e azilit familjeve 

 
 

Neni 44 
Parimet 

 
Azili ju jepet personave që kanë cilësinë e refugjatit, me kusht që të mos ketë arsye 
përjashtimore të përcaktuara në nenin 46 të këtij ligji. 

 
 

Neni 45 
Azili i dhënë familjeve 

 
1. Bashkëshorti i një refugjati si dhe fëmijët e tyre të mitur njihen si refugjatë dhe fitojnë 
statusin e azilit, me kusht që asnjë rrethanë e veçantë nuk bie në kundërshtim. 
 
2. Anëtarët e familjes të një refugjati që jeton në Kosovë mund të përfitojnë nga azili që ju 
jepet familjeve, me kusht që arsye të veçanta janë në favor të bashkimit familjar. 
 
3. Fëmija i lindur në Kosovë nga prindër refugjatë fiton statusin e refugjatit, për aq sa asnjë  
rrethanë e veçantë nuk bie në kundërshtim. 
 
4. Nëse personat që përfitojnë nga kjo e drejtë e përcaktuar në paragrafët 1. dhe 2. të këtij neni 
janë ndarë gjatë largimit nga vendi dhe gjenden gjetiu, hyrja në Kosovë do t’ju lejohet. 

 
 

Neni 46 
Padenjëshmëria 

 
1. Azili i refuzohet një personi, për të cilin ka arsye serioze të mendohet se: 
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1.1.  kanë kryer krime kundër paqes, krime lufte ose krime kundër njerëzimit në kuptim 
të dispozitave ndërkombëtare që përcakton këto krime; 
 
1.2.  kanë kryer krime të rënda të dënueshme, jashtë Republikës së Kosovës, përpara se 
të pranoheshin si refugjatë; 
 
1.3. janë dënuar për veprime që janë në kundërshtim me parimet dhe qëllimin e 
Kombeve të Bashkuara; 
 
1.4.  kanë cenuar ose vënë në rrezik sigurinë e brendshme ose të jashtme të Kosovës. 

 
 

Neni 47 
Shpërndarja dhe masat integruese fillestare 

 
1. Shpërndarja e refugjatëve në Kosovë bëhet në përputhje me nenin 23 të këtij ligji. 
 
2. Qeveria, mundet, brenda kufijve të integrimit fillestar, t’ju vej në dispozicion refugjatëve një 
banesë të përkohshme, veçanërisht një qendër integrimi. 
 
 
 

NËNKREU II 
  Statusi i refugjatëve                                                                                

 
 

Neni 48 
Parimi 

 
Të drejtat dhe detyrimet që rrjedhin nga dhënia e statusit të refugjatit në Kosovë, rregullohen 
nga legjislacioni i zbatueshëm për të huajt, përveç rasteve kur paraprijnë dispozita të veçanta, 
veçanërisht dispozitat e Ligjit për Azil apo ato të Konventës së 28 korrikut 1951 lidhur me 
statusin e refugjatit. 

 
 

Neni 49 
Pasojat 

 
Cilido që ka fituar azilin në Kosovë, konsiderohet nga autoritetet si refugjat, në kuptim të Ligjit 
për Azil dhe të Konventës së vitit 1951 dhe Protokollit të vitit 1967, lidhur me statusin e 
refugjatit. 
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Neni 50 
Rregullimi i kushteve të qëndrimit 

 
1. Cilido që ka fituar azilin në Kosovë ka të drejtë për një leje qëndrimi të përkohshëm në 
komunën ku qëndron ligjërisht. 
 
2. Cilido që ka fituar azilin në Kosovë dhe qëndron ligjërisht të paktën prej pesë (5) vjetësh ka 
të drejtë për leje qëndrimi të përhershme, përveç rasteve kur: 
 

2.1. personi cenon në mënyrë të rëndë apo të përsëritur sigurinë dhe rendin publik në 
Kosovë apo jashtë Kosovës, i vë në rrezik apo paraqet kërcënim për sigurinë e 
brendshme apo të jashtme të Kosovës. 

 
 

Neni 51 
Punësimi me qëllim fitimprurës 

 
Cilido që ka fituar azilin në Kosovë mund të ushtrojë aktivitete fitimprurëse, të ndryshojë llojin 
e punës dhe të profesionit.                          

 
 
 

NËNKREU  IV                                       
 Përfundimi i azilit 

 
 

Neni 52 
Revokimi 

 
1. DSHAM revokon azilin ose tërheqë cilësinë e refugjatit nëse: 
 

1.1.  i huaji ka fituar azilin apo njohjen e cilësisë së refugjatit duke dhënë deklarata të 
rreme ose duke fshehur faktet thelbësore; 
 
1.2.  për arsyet e përcaktuara në nenin 1 Nënkreu C, kapitujt 1-6 të Konventës së 28 
korrikut 1951, lidhur me statusin e refugjatit. 

 
2. DSHAM-ja revokon azilin nëse refugjati cenon sigurinë e brendshme dhe të jashtme të 
Kosovës, e vë në rrezik ose nëse ka kryer krime të rënda të dënueshme. 
 
3. Revokimi i azilit apo tërheqja e statusit të refugjatit kanë pasoja për të gjitha organet e tjera. 
 
4. Revokimi i azilit apo i statusit të refugjatit nuk kanë efekt për bashkëshortin apo fëmijët e tij. 
.   
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Neni 53 
Pushimi 

 
1. Azili në Kosovë pushon në qoftë se: 
 

1.1.  refugjati ka qëndruar më shumë se tri (3) vjet jashtë Kosovës; 
 
1.2.  refugjati ka fituar azilin në një shtet tjetër ose lejen e qëndrimit të përhershëm; 
 
1.3.  refugjati heq dorë nga ky status; 
 
1.4. ekzekutohet vendimi mbi masa largimi administrative apo gjyqësore të marra në 
ngarkim të tij. 

 
2. Në disa rrethana, DSHAM-ja mund të zgjasë afatin e përcaktuar në nën-paragrafin 1.1. të 
paragrafit 1. të këtij neni. 
 
3. Statusi i refugjatit dhe azili përfundojnë në momentin që i huaji fiton shtetësinë e Kosovës 
në përputhje me nenin 1 Nënkreu C, kreu 3 të Konventës së 28 korrikut 1951, lidhur me 
statusin e refugjatit. 

 
 

Neni 54 
Dëbimi 

 
Personi me status refugjati nuk mund të dëbohet nga Kosova, përveç se kur vë në rrezik 
sigurinë e brendshme apo të jashtme të Kosovës, apo cenon rëndë rendin publik. Neni 7 i këtij 
ligji (parimi i moskthimit) merret në konsideratë. 
 

 
 

KREU  IV 
  DHËNIA E MBROJTJES SË PËRKOHSHME DHE STATUSI I PERSONAVE ME 

MBROJTJE TË PËRKOHSHME 
 
 

NËNKREU  I 
Dispozita të përgjithshme 

 
 

Neni 55 
Vendim i qeverisë 

 
1.  Qeveria vendos nëse Kosova ju jep mbrojtjen e përkohshme grupeve të personave që duhen 
mbrojtur në mbështetje të nenit 5 të këtij ligji. Ajo përcakton dhe kriteret përkatëse. 
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2.  Përpara marrjes së vendimit, qeveria këshillohet me përfaqësuesit e organizatave për 
ndihmë te refugjatëve, dhe në rast nevoje, me organizata të tjera jo qeveritare, si dhe me Zyrën 
e Komisariatit të Lartë të Kombeve të Bashkuara për Refugjatë. 
 
 

Neni 56 
Situata të veçanta përjashtuese 

 
1..Gjatë periudhave të tensioneve ndërkombëtare të rënda, në rast konfliktesh të armatosura në 
të cilat Kosova nuk merr pjesë, ose kur ndodh në kohë paqe, në rast të një fluksi të pazakontë 
azilkërkuesish, Kosova ju jep mbrojtjen e përkohshme grupeve të refugjatëve për aq kohë sa e 
lejojnë rrethanat. 
 
2. Nëse strehimi afatgjatë i refugjatëve tejkalon mundësitë pritëse të Kosovës, azili jepet vetëm 
përkohësisht, derisa personat e strehuar të transferohen në një shtet tjetër. Qeveria merr masat e 
nevojshme në këto raste. 
 
3. Nëse parashikohet një fluks i madh, qeveria bën thirrje për bashkëpunim ndërkombëtar 
efikas dhe të shpejtë me qëllim që të sigurojë shpërndarjen e tyre. 
 
 

Neni 57 
Masat e politikës së jashtme 

 
Qeveria bashkëpunon me vendet e origjinës ose të prejardhjes, me vende të tjera pritëse dhe me 
organizatat ndërkombëtare, për të krijuar kushtet e përshtatshme dhe pa rrezik për nisje të 
personave që duhen mbrojtur.                                   
 
 
 

NENKREU II 
Procedurat 

 
 

Neni 58 
Grupet e personave për tu mbrojtur 

 
1. Ministria përcakton grupet e personave që duhen mbrojtur dhe vendos kush përfiton nga 
mbrojtja e përkohshme në Kosovë. Duhet të mbahet parasysh parimi i unitetit të familjes.  
 
2. Si rregull, vendimi i DSHAM-së për dhënien e mbrojtjes së përkohshme nuk është i 
ankueshëm. Ankesa lejohet vetëm në qoftë se shkelet parimi i unitetit të familjes. 
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Neni 59 
Personat për tu mbrojtur të cilët gjenden në kufi ose në territorin e Kosovës 

 
1. Nenet 19 dhe 20 të këtij ligji zbatohen për analogji në rastin e kërkesave të paraqitura nga 
personat për tu mbrojtur që gjenden në kufi apo në territorin Kosovës. 
 
2. Nëse rezulton qartë se nuk ka persekutim në kuptim të nenit 4 të këtij ligji, DSHAM-ja 
vendos se cilët i përkasin një grupi personash për tu mbrojtur dhe cilët mund të përfitojnë nga 
mbrojtja e përkohshme në Kosovë. 
 
3. Si rregull, vendimi për dhënien e mbrojtjes së përkohshme nuk është i ankueshëm. E drejta e 
ankimit lejohet vetëm nëse shkelet parimi i unitetit të familjes. 
 
4. Nëse një person përfiton nga mbrojtja e përkohshme, procedura e shqyrtimit të kërkesës për 
njohjen e statusit të refugjatit pezullohet. 
 
5. Nëse DSHAM-ja refuzon mbrojtjen e përkohshme një personi i cili ka paraqitur një kërkese 
për azil, ai vazhdon pa vonesë procedurën e shqyrtimit të kësaj kërkese apo të largimit të tij. 

 
 

Neni 60 
Rihapja e procedurës për njohjen e cilësisë së refugjatit 

 
Personat për tu mbrojtur që kanë paraqitur një kërkese për njohjen e cilësisë së refugjatit mund 
të kërkojnë rihapjen e kësaj procedure vetëm dy (2) vjet pas vendimit të marrë në mbështetje të 
paragrafit 3. të nenit 59 të këtij ligji. Rihapja e kësaj procedure sjell për pasojë heqjen e 
mbrojtjes së përkohshme.  
                               
 

Neni 61 
Dhënia e mbrojtjes së përkohshme familjeve 

 
1. Mbrojtja e përkohshme i jepet dhe bashkëshortit të personit për tu mbrojtur si dhe fëmijëve 
të tyre të mitur në qoftë se: 
 

1.1.  personat kërkojnë mbrojtje në të njëjtën kohë në Kosovë dhe nuk ekzistojnë 
motive përjashtimore në mbështetje të nenit 46 të këtij ligji; 
 
1.2. familja është ndarë në momentin e ikjes nga vendi për shkak të ngjarjeve siç 
përcaktohet në nenin 5 të këtij ligji dhe bashkohet në Kosovë dhe asnjë arsye e veçantë 
nuk është në kundërshtim. 

 
2. Fëmija i personave për tu mbrojtur i lindur në Kosovë përfiton nga mbrojtja e përkohshme. 
 
3. Nëse personat që përfitojnë nga kjo e drejtë gjenden jashtë Kosovës, ju lejohet hyrja në 
Kosovë. 
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4. Ministria përcakton kushtet e bashkimit familjar në rastet e tjera sipas Ligjit për të Huaj.                                
                                                                 
                                                     

Neni 62 
Procedura 

 
Për pjesën tjetër, dispozitat e kreut II, Nënkreut I dhe III, zbatohen për analogji për procedurat 
e përcaktuara në nenet 59 dhe 61 të këtij ligji. 
                          

 
Neni 63 

Motivet përjashtimore 
 

Mbrojtja e përkohshme nuk ju jepet personave për tu mbrojtur që bien në fushën e nenit 46 të 
këtij ligji, që kanë cenuar rëndë apo rrezikojnë rendin dhe sigurinë publike. 

 
 
 

NËNKREU III 
Përfundimi  i mbrojtjes së përkohshme dhe kthimi 

 
 

Neni 64 
Heqja e masës së mbrojtjes së përkohshme 

 
1.  Qeveria, pas këshillimit me DSHAM-në, me organizatat për ndihmë të refugjatëve, dhe në 
rast nevoje me organizata të tjera joqeveritare, si dhe me Zyrën e Komisariatit të Lartë të 
Kombeve të Bashkuara për Refugjatë, vendos për datën e heqjes së masës së përkohshme të 
dhënë grupeve të veçanta për tu mbrojtur. 
 
2.  DSHAM-ja ju jep të drejtën për tu dëgjuar personave që preken nga vendimi i marrë në 
mbështetje të paragrafit 1. të këtij neni. 
 
3.  Nëse gjatë të drejtës për dëgjim rezultojnë shenja persekutimi, një seancë dëgjimore 
zhvillohet në mbështetje të neneve 25 dhe 26 të këtij ligji. Në qoftë se nuk rezultojnë shenja 
persekutimi, DSHAM-ja vendos në mbështetje të nenit 31 të këtij ligji. 
 
4. Nëse personi nuk i përgjigjet të drejtës për tu dëgjuar, DSHAM-ja merr vendim për kthimin 
e tij. Neni 42 i këtij ligji zbatohet, përshtatshmërisht për ekzekutimin e kthimit. 
 
 

Neni 65 
Kthimi 

 
Qeveria mbështet përpjekjet e ndërmarra në nivel ndërkombëtar për të organizuar kthimin e 
personave për tu mbrojtur. 
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KREU V 
 KUSHTET PËR DHËNIEN E MBROJTJES PLOTËSUESE DHE STATUSI I 

PERSONAVE ME MBROJTJE PLOTËSUESE 
 
 

NËNKREU I 
Dispozitat e përgjithshme 

 
 

Neni 66 
Cenimi i rëndë 

 
1. Konsiderohen si cenime të rënda: 

 
1.1. dënimi me vdekje apo ekzekutimi i,,tij;                                                            
 
1.2. tortura apo trajtimet dhe dënimet çnjerëzore apo degraduese që i bëhen 
azilkërkuesit në vendin e tij, apo 
 
1.3. kërcënimet e rënda personale kundër jetës apo personit nga një person civil për 
arsye të dhunës së verbër apo në rast konflikti të armatosur të brendshëm apo 
ndërkombëtar. 

                                                                                                           
 

Neni 67 
Afatet e mbrojtjes plotësuese 

 
1.  DSHAM-ja jep statusin e mbrojtjes plotësuese me një afat prej një (1) viti, me mundësi 
zgjatje, në varësi të rrethanave për të cilat është dhënë kjo mbrojtje. 
 
2.  Vendimi për dhënien e mbrojtjes plotësuese rishikohet në mënyrë periodike. 

 
 
 

NËNKREU II 
Statusi 

 
 

Neni 68 
Rregullimi i kushteve të qëndrimit 

 
1. Personi me mbrojtje plotësuese qëndron në komunën në të cilën i është caktuar. 
 
2. Nëse, pas pesë (5) vjetësh, DSHAM nuk e ka hequr masën e mbrojtjes plotësuese, personi 
pajiset me leje qëndrimi të përkohshme, e cila përfundon në momentin e heqjes së kësaj mase. 
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3.   Pesë (5) vjet pas dhënies së lejes qëndrimit të përkohshëm, personi për tu mbrojtur pajiset 
me leje qëndrimi të përhershme. 

 
 

Neni 69 
E drejta për të ushtruar një aktivitet fitimprurës 

 
Gjatë gjashtë (6) muajve që nga dita e paraqitjes së kërkesës për azil, personi me mbrojtje 
plotësuese nuk ka të drejtë të ushtrojë aktivitet fitimprurës. Me kalimin e këtij afati, kriteret për 
ushtrimin e një aktiviteti fitimprurës rregullohen në përputhje me Ligjin për të Huaj. 
 

 
 

NËNKREU III 
Përfundimi i mbrojtjes plotësuese dhe kthimi 

 
 

Neni 70 
Revokimi 

 
1. DSHAM-ja ka të drejtë të revokojë mbrojtjen plotësuese në qoftë se: 

 
1.1. personi e ka marrë duke dhënë deklarata të rreme ose duke fshehur 
faktet,,thelbësore;    
 
1.2.  personi ka cenuar sigurinë e brendshme ose të jashtme të Kosovës,  e rrezikon atë 
ose ka kryer akte të dënueshme; 
 
1.3.  prej dhënies së mbrojtjes plotësuese personi ka qëndruar një kohë të gjatë ose në 
mënyrë të përsëritur në vendin e origjinës ose të prejardhjes; 
 
1.4.  ka një leje qëndrimi të rregullt, të lëshuar nga një shtet tjetër në të cilin mund të 
kthehet. 

 
2. Mbrojtja plotësuese nuk revokohet nëse personi kthehet përkohësisht në vendin e origjinës 
ose të prejardhjes ose në një vend të tretë me pëlqimin e organeve kompetente. 
 
3. Revokimi i mbrojtjes plotësuese nuk ka efekt as për bashkëshortin, as për fëmijët e mitur, 
përveç se kur rezulton se ata nuk kanë më nevojë për mbrojtje. 
 
4. Nëse parashikohet revokimi i mbrojtjes plotësuese, një seancë dëgjimore bëhet në 
mbështetje të neneve 25 dhe 26 të këtij ligji. 
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Neni 71 
Pushimi 

 
1. Personi me mbrojtje plotësuese nuk konsiderohet si i tillë nga momenti kur rrethanat që 
justifikonin dhënien e kësaj mbrojtje, pushojnë se ekzistuari ose kur këto rrethana kanë 
ndryshuar në mënyrë të tillë që kjo mbrojtje nuk është më e nevojshme. 
 
2. Me qëllim të zbatimit të paragrafit 1. të këtij neni, DSHAM-ja merr në konsideratë 
ndryshimin e rrethanave, i cili duhet të jetë i rëndësishëm me qëllim që personi që përfitonte 
nga mbrojtja plotësuese të mos jetë subjekt i asnjë lloj cenimi të rëndë. 
 
3. Mbrojtja plotësuese pushon edhe në qoftë se: 
 

3.1.  personi jeton në një shtet tjetër, ose; 
 
3.2.  personi heq dorë nga mbrojtja plotësuese, ose; 
 
3.3.  personi merr leje qëndrimi të përhershme në përputhje me Ligjin për të Huaj. 

 
 
 

KREU VI                                                
NDIHMA SOCIALE DHE NDIHMA EMERGJENTE 

  
      

NËNKREU I 
Dhënia e ndihmës sociale, ndihmës emergjente dhe ndihmës për fëmijë                                         

                                                                                
 

Neni 72 
Kompetenca 

 
1.  Ndihma sociale apo ndihma emergjente ju jepet azilkërkuesve personave me status 
refugjati, me mbrojtje plotësuese apo të përkohshme, nga komuna në të cilën janë shpërndarë. 
 
2. Për aq kohë sa personat qëndrojnë në komuna por qëndron në një qendër strehimi apo 
qendër për integrimin e refugjatëve, ndihma sociale apo e emergjencës jepet nga qeveria. 
Qeveria mund t’u besojë zbatimin e kësaj detyre ose të një pjesë të saj ose akterëve të tretë. 

 
 

Neni 73 
E drejta për ndihmë sociale apo emergjente 

 
1. Personat që qëndrojnë në Kosovë në kuptim të këtij ligji të cilët nuk i përballojnë nevojat me 
mjetet e tyre, mund të përfitojnë nga ndihma sociale, përveç se kur një i tretë është i detyruar të 
sigurojë mbajtjen e tyre në mbështetje të një detyrimi ligjor apo kontraktues.  
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 2. Me kërkesën e tyre këta persona mund të përfitojnë edhe nga ndihma emergjente. 
                                                                         
 

Neni 74 
Ndihma sociale dhe ndihma emergjente 

 
1.  Dhënia e ndihmës sociale dhe emergjente rregullohet me Ligjin për Skemën e Ndihmës 
Sociale lidhur me kategoritë që rrjedh nga Ligji për Azil. Personat të cilët janë subjekt i një 
vendimi të formës së prerë dhe të një afati për largim nga territori i Republikës së Kosovës 
përjashtohen nga skema e ndihmës sociale. 
 
2.  Ndihma sociale e dhënë azilkërkuesve dhe personave për të mbrojtur statusi i të cilëve nuk 
është rregulluar ende jepet, për aq sa është e mundur në natyrë. Dhënia e ndihmës emergjente 
duhet të jetë e arsyetuar. 
 
3.  Personat me status refugjati apo mbrojtje plotësuese, kanë të drejtë ndihme që lidhet me 
integrimin e tyre shoqëror, profesional dhe kulturor . 
 
4. Qeveria nxjerr  akt nënligjor lidhur me bashkëpunimin e ministrive përkatëse në këtë fushë. 

 
 

Neni 75 
Kujdesi shëndetësor 

 
1. Azilkërkuesi, personi me status refugjati apo mbrojtje plotësuese apo të përkohshme, ka të 
drejtë për kujdes shëndetësor, në përputhje me ligjin që rregullon kujdesin shëndetësor.                                      
                                                                      
2. Qeveria nxjerr akt nënligjor lidhur me bashkëpunimin e ministrive përkatëse në këtë fushë. 
 

 
 

KREU VII                                              
TRAJTIMI I TË DHËNAVE PERSONALE 

 
 

NËNKREU I 
Parimet 

 
 

Neni 76 
Trajtimi i të dhënave personale 

 
Në përputhje me përmbushjen e funksionit të tyre ligjor, DSHAM-ja, organet që shqyrtojnë 
ankesat dhe organizatat e tjera të ngarkuara me detyra në mbështetje të këtij ligji, mund të 
trajtojnë apo të japin për trajtim të dhënat personale të një azilkërkuesi, të një personi për tu 
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mbrojtur dhe të të afërmve të tyre, përfshirë edhe të dhëna të ndjeshme, të përcaktuara në 
Ligjin për Mbrojtjen e të Dhënave. 
 

 
Neni 77 

Komunikimi i të dhënave personale të shtetit të origjinës apo të prejardhjes 
 

1. Ndalohet komunikimi i të dhënave personale të një azil kërkuesi, refugjati apo personi të 
mbrojtur, vendit të tij të origjinës apo prejardhjes, kur ky lloj komunikimi vë në rrezik personin 
apo të afërmit e tij. Gjithashtu, ndalohet shpërndarja e informatave që lidhen me një kërkesë 
azili. 
 
2 . Organi i ngarkuar me organizimin e kthimit të azilkërkuesit mund të marrë kontakt me 
vendin e origjinës apo të prejardhjes me qëllim që të gjejë dokumentet e udhëtimit të 
nevojshme për ekzekutimin e vendimit, me kusht që cilësia e refugjatit nuk është njohur në 
shkallën e parë me vendim të formës së prerë. 
 
3.  Me qëllim të ekzekutimit të vendimit të kthimit në vendin e origjinës apo të prejardhjes, 
autoriteti i ngarkuar me organizimin e kthimit, mund t’ju komunikojë autoriteteve të huaja të 
dhënat e mëposhtme: 
 

3.1. të dhënat personale (emrin, mbiemrin, datën dhe vendin e lindjes, gjininë, 
shtetësinë, adresën e fundit të njohur në vendin e origjinës apo të prejardhjes) të 
personit në fjalë, dhe nëse është e nevojshme të dhënat personale të të afërmve të tij;  
 
3.2 .  të dhënat lidhur me pasaportën apo  dokument tjetër identiteti; 
 
3.3.   gjurmët e gishtave, fotografitë dhe ndoshta te dhënat biometrike; 
 
3.4.   të dhënat lidhur me dokumente të tjera që mundësojnë identifikimin e personit;                       
 
3.5.   të dhënat lidhur me gjendjen shëndetësore të personit, me kusht që kjo të jetë në 
përputhje me interesin e tij; 
 
3.6.  çdo të dhënë tjetër të domosdoshme për të garantuar hyrjen e personit në shtetin e 
destinuar dhe për të ruajtur sigurinë e personave që e shoqërojnë; 

 
3.7.   të dhënat lidhur me procedurat penale të hapura për aq sa kjo është e rëndësishme 
për procedurën e kthimit të personit në fjalë, për ruajtjen e rendit dhe të sigurisë publike 
në vendin e origjinës apo të prejardhjes, dhe për aq sa personi në fjalë nuk rrezikohet. 
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Neni 78 
Komunikimi i të dhënave personale shteteve të treta dhe organizatave ndërkombëtare 

 
1. Me qëllim të zbatimit të Ligjit për Azil, DSHAM-ja dhe organet që shqyrtojnë ankesat, kanë 
të drejtë të komunikojnë të dhënat personale autoriteteve të huaja dhe organizatave 
ndërkombëtare të ngarkuara me detyra në këtë kontekst, me kusht që shteti apo organizatat 
ndërkombëtare në fjalë te garantojnë një mbrojtje të ngjashme të dhënave të transmetuara.                         
.                                                                     
2. Të dhënat personale të përcaktuara me poshtë komunikohen: 
 

2.1. të dhënat personale (emrin, mbiemrin, datën dhe vendin e lindjes, gjininë, 
shtetësinë, adresën e fundit të njohur në vendin e origjinës apo të prejardhjes) të 
personit në fjalë dhe, nëse është e nevojshme, të dhënat personale të të afërmve të tij; 
 
2.2.  të dhënat lidhur me pasaportën apo  dokument  tjetër identiteti; 
 
2.3.  gjurmët e gishtërinjve, fotografitë dhe ndoshta të dhënat biometrike; 

 
2.4. të dhënat lidhur me dokumente tjera që mundësojnë identifikimin e personit; 
 
2.5. të dhënat lidhur me gjendjen shëndetësore të personit, me kusht që kjo të jetë në 
përputhje me interesin e tij; 
                                                                    
2.6. çdo e dhënë tjetër e domosdoshme për të garantuar hyrjen e personit në shtetin e 
destinuar dhe për ruajtur sigurinë e personave që e shoqërojnë; 
 
2.7. të dhënat lidhur me itinerarin e ndjekur nga personi, si dhe vendqëndrimet e tij;                               
 
2.8. të dhënat lidhur me lejet e qëndrimit dhe vizat që i janë lëshuar; 
 
2.9. të dhënat lidhur me kërkesa azili të paraqitura (vendi dhe data e paraqitjes, faza në 
të cilën gjendet procedura, informacione paraprake lidhur me natyrën e vendimit që do 
të merret). 

 
 

Neni 79 
Bashkëpunimi me organet e ndjekjes penale 

 
DSHAM-ja ju transmeton autoriteteve kompetente të ndjekjes penale të gjitha të dhënat dhe 
mjetet e provës për një azilkërkues i cili dyshohet se ka shkelur të drejtën ndërkombëtare 
publike, veçanërisht nëse ka kryer krim kundër paqes, krim lufte apo krim kundër njerëzimit, 
duke marrë pjesë në gjenocid apo duke praktikuar torturën.…                                                 .                            
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Neni 80 
Të dhënat biometrike 

 
1. Organet kompetente mund të trajtojnë të dhënat biometrike të një azilkërkuesi apo të një 
personi për tu mbrojtur me qëllim që të përcaktojnë identitetin e tij. 
 
2. DSHAM-ja mund t’ju delegojë të drejtën e trajtimit të të dhënave personale palëve të treta. 
Në këtë rast, DSHAM-ja duhet të jetë e sigurt se të tretët e autorizuar respektojnë dispozitat e 
zbatueshme lidhur me mbrojtjen e të dhënave dhe sigurinë informatike. 
 
3. Llojet e të dhënave biometrike që duhen të mblidhen dhe e drejta e qasjes, rregullohet me 
Ligjin për Mbrojtjen e të Dhënave. 
 
 

Neni 81 
Gjurmët e gishtërinjve dhe fotografitë 

 
1. Merren gjurmët e të gjithë gishtërinjve dhe fotografia e secilit azilkërkues dhe personi për tu 
mbrojtur. Qeveria përcakton përjashtime për të miturit nën katërmbëdhjetë (14) vjeç. 
 
2. Gjurmët e gishtërinjve  dhe fotografia regjistrohen në një bazë të dhënash të mbajtur nga 
DSHAM-ja, pa përmendur të dhënat personale të personit.                                             
 
3. Gjurmët e gishtërinjve të marra nga DSHAM-ja krahasohen me gjurmët e gishtërinjve të 
regjistruara nga policia. 
 
4. Nëse policia konstaton se gjurmët e reja të gishtërinjve janë të njëjta me ato të regjistruara 
paraprakisht, ajo informon DSHAM-në, duke shënuar të dhënat personale të personit (emrin, 
mbiemrin, datëlindjen, gjininë, numrin e referencës, numrin personal, shtetësinë, dhe vendin në 
të cilin ndodhet). Nëse bëhet fjalë për të dhëna të mbledhura nga policia, duhet të tregojë (me 
numër kodi) datën, vendin dhe arsyen e marrjes së gjurmëve të gishtërinjve. 
 
 

Neni 82 
Përdorimi i këtyre të dhënave 

 
1. DSHAM-ja i përdor këto të dhëna me qëllim që: 
 

1.1.  të verifikojë identitetin e personit në fjalë; 
 
1.2.  të verifikojë nëse personi ka paraqitur një kërkesë azili; 
 
1.3. të verifikojë nëse ka të dhëna që konfirmojnë apo kundërshtojnë deklaratat e 
personit; 
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1.4.  të verifikojë nëse ekzistojnë të dhëna që vënë në dyshim mundësinë e personit për 
të fituar statusin e azilit; 
 
1.5.  të lehtësojë bashkëpunimin ndërmjet DSHAM-së dhe policisë. 

                                                               
2. Komunikimi jashtë vendit i të dhënave personale të mbledhura në përputhje me paragrafin 4. 
të nenit 81 të këtij ligji pa pëlqimin e DSHAM-së është i ndaluar. Neni i 6 i Ligjit për 
Mbrojtjen e të Dhënave zbatohet në mënyrë analoge. 

 
 

Neni 83 
Shkatërrimi i të dhënave 

 
1. Të dhënat shkatërrohen: 
 
        1.1.  nëse statusi i azili i jepet personit;      

 
1.2. dhjetë (10) vjet pas marrjes formë të prerë të vendimit për refuzimin e kërkesës për 
azil, pas heqjes dorë vullnetare nga kërkesa për azil, apo pas mos shqyrtimit të 
kërkesës; 

 
1.3. dhjetë (10) vjet pas heqjes së mbrojtjes plotësuese për personat për tu mbrojtur. 

 
 

Neni 84 
Mbajtja e statistikave 

 
1. DSHAM-ja administron bazën e të dhënave që lejon regjistrimin e kërkesave për azil dhe të 
ankesave, dhe kontrollin e dosjeve. 
 
2. Kjo bazë të dhënash mund të përmbajë të dhëna personale të ndjeshme, për aq sa kjo 
nevojitet për kryerjen e detyrave të përcaktuara në ligj. 
 
3. Të dhënat e gabuara duhet të korrigjohen. 

  
 
 

NËNKREU,II 
Trajtimi i të dhënave në kuadrin e marrëveshjeve Dublin 

 
 

Neni 85 
Eurodak 

 
1.,,Në kuadrin e bashkëpunimit ndërkombëtar, DSHAM-ja është përgjegjëse për transmetimin 
e të dhënave me njësinë qendrore të sistemit Eurodak. 
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2. DSHAM transmeton të dhënat  si në vijim: 
 

2.1.  vendin dhe datën e paraqitjes së kërkesës për azil në Kosovë; 
 
2.2.  gjininë e azilkërkuesit; 
 
2.3.  gjurmët e  gishtërinjve të marra në mbështetje të nenit 81 të këtij ligji; 
 
2.4.  numri i referencës i caktuar këtyre gjurmëve të gishtërinjve nga Kosova; 
 
2.5.  datën e marrjes së gjurmëve të gishtërinjve; 
 
2.6.  data e transmetimit të të dhënave njësisë qendrore. 

 
3. Të dhënat e transmetuara regjistrohen në bazën e të dhënave Eurodac dhe krahasohen me të 
dhënat e regjistruara në të. Rezultati i krahasimit i transmetohet DSHAM-së. 

 
 

Neni 86 
Komunikimi i të dhënave personale një shteti që 

është i lidhur nga marrëveshjet Dublin 
 

Komunikimi i të dhënave personale autoriteteve kompetente të një shteti që është i lidhur nga 
marrëveshjet Dublin, bëhet në mënyrë të njëjtë si komunikimi i të dhënave ndërmjet 
autoriteteve lokale. 

 
 

Neni 87 
Komunikimi i të dhënave personale një shteti që nuk 

është i lidhur nga marrëveshjet Dublin 
 

1. Asnjë e dhënë personale nuk mund t’i komunikohet një shteti të tretë, nëse ky i fundit nuk 
siguron një mbrojtje të duhur të të,,,dhënave.                                                                        .                                
 
2. Në raste të veçanta, të tilla të dhëna personale mund të transmetohen, dhe pse niveli i 
mbrojtjes së të dhënave në shtetin tjetër nuk është në nivelin e duhur, me kusht që: 
 

2.1.  personi në fjalë jep pëlqimin e tij; 
 
2.2.  nëse komunikimi i këtyre të dhënave është i nevojshëm për të mbrojtur integritetin 
trupor të personit, ose                                                                            
 
2.3. nëse komunikimi është i domosdoshëm për mbrojtjen e një interesi publik të 
rëndësishëm, për ushtrimin apo mbrojtjen e një të drejte përpara drejtësisë. 
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3. Përveç rasteve të parashikuara në paragrafin 2. të këtij neni, të dhëna të tilla mund të 
komunikohen kur ekzistojnë garanci për një mbrojtje adekuate të personit në fjalë. 

 
 

Neni 88 
Detyrimi për të informuar në rast të mbledhjes së të dhënave personale 

 
1.  Personi në fjalë duhet të informohet për çdo mbledhje të të dhënave të tij personale. 
Detyrimi për informim nuk zbatohet nëse personi është informuar më përpara. 
 
2.  Personi duhet të informohet për të dhënat si në vijim: 
 

2.1.  identitetin e mbajtësit të të dhënave; 
 
2.2.  qëllimin e përdorimit të këtyre të dhënave; 
 
2.3.  autoritetet të cilëve do t’ju komunikohen të dhënat, nëse kjo ndodh;                                                 
 
2.4.  të drejtën për qasje në të dhënat e tij në përputhje me nenin; 
 
2.5. pasojat nëse personi refuzon të japë të dhënat e tij personale. 

 
3.  Në qoftë se të dhënat personale nuk janë mbledhur nga personi në fjalë, ky duhet të 
informohet jo më vonë se në momentin e regjistrimit të këtyre të dhënave apo të komunikimit 
të tyre. 

 
 

Neni 89 
E drejta e qasjes 

 
E drejta e qasjes rregullohet nga Ligji për Mbrojtjen e të Dhënave Personale. Për më tepër, 
mbajtësi i të dhënave duhet të japë informacione lidhur origjinën e këtyre të dhënave.                                         
                               

 
Neni 90 

Kufizimi i detyrimit për informim dhe të drejtë qasje 
 

1. Ligji për Mbrojtjen e të Dhënave Personale zbatohet në rast të kufizimit të detyrimit për të 
informuar dhe të drejtës për qasje. 
 
2. Në qoftë se dhënia e një informacioni apo një sqarimi janë refuzuar apo kufizuar, këto duhet 
të jepen nga momenti që arsyet e refuzimit apo të kufizimit nuk pushojnë. 
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KREU VIII  
 PROCEDURA E ANKESËS 

 
 

NËNKREU I 
Procedura e ankesës në shkallën e dytë 

 
 

Neni 91 
Ankesa 

 
1. Azilkërkuesi ka të drejtë të parashtrojë ankesë kundër vendimit të organit kompetent pranë 
Komisionit Kombëtar për Refugjatë. 
 
2.  Ankesat kundër vendimit të shkallës së parë rregullohen nga Ligji për Procedurën 
Administrative, përveç rasteve kur Ligji për Azil parashikon ndryshe. 
 
3.  Ankesat kundër vendimeve të shkallës së dytë paraqiten pranë gjykatës kompetente. Ankesa 
kundër vendimit të shkallës së dytë pezullon ekzekutimin e vendimit. 

 
 

Neni 92 
Komisioni Kombëtar për Refugjatë 

 
1. Qeveria e Kosovës themelon Komisionin Kombëtar për Refugjatë dhe anëtarët e tij të cilët 
shërbejnë gjatë një afati prej tri (3) vjetësh:      
 

1.1.  komisioni përbëhet nga kryetari, .zëvendëskryetari dhe pesë anëtarë të rregullt; 
 
1.2. kryetari, zëvendëskryetari dhe anëtarët e Komisionit emërohen nga radhët e 
juristëve të diplomuar, të punësuar në organet shtetërore administrative dhe duhet të 
kenë së paku pesë (5) vite përvojë pune profesionale; 
 
1.3.  organi i shkallës së parë përjashtohet nga pjesëmarrja në Komisionin Kombëtar 
për Refugjatë; 
 
1.4.  përfaqësuesi i UNHCR-së merr pjesë me cilësinë e vëzhguesit. 

 
2. Komisioni është i pavarur në punën e tij. 
 
3. Në parim, Komisioni vendos për rastet në këshill prej tre anëtarësh, të kryesuar nga kryetari 
ose zëvendëskryetari. Këshilli merr vendimet me shumicë të votave. 
 
4. Qeveria nxjerr akt nënligjor për rregullimin e procedurës së komisionit kombëtar për 
refugjatë. 
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Neni 93 
Motivet e ankesës 

 
1. Motivet e ankesës janë si në vijim: 
 

1.1. shkelja e dispozitave të drejtës procedurale; 
 
1.2.  shkelja e dispozitave të drejtës materiale; 
 
1.3.  konstatimi i pasaktë apo jo i plotë i fakteve thelbësore. 

 
2. Paragrafi 2. i nenit 23,  neni 41 dhe paragrafi 2. i nenit 58 lidhur me parimin e unitetit të 
familjes merret parasysh. 

 
 

Neni 94 
Afatet e ankesës 

 
1. Afati i ankesës fillon që nga momenti i notifikimit të vendimit. Ky afat është pesëmbëdhjetë 
(15) ditë për vendimet negative thelbësore. 
 
2. Afati i ankesës kudër vendimeve për ndërprerje procedure është pesë (5) ditë pune. 
 
3. Ankesa e transmetuar me fax konsiderohet e vlefshme nëse dërgohet brenda afatit dhe 
origjinali dërgohet më pas. 

 
 

Neni 95 
Rivendosja në afat 

 
1. Nëse azilkërkuesi, i cili për shkaqe të arsyeshme nuk mund të dorëzojë ankesën brenda afatit 
ligjor, mund të kërkojë rivendosjen në afat të ankesës.  
 
2. Kërkesa për rivendosje në afat paraqitet brenda tri (3) ditëve nga dita e marrjes dijeni për 
njoftimin e vendimit të marrë në ngarkim të tij. 
 
3. Kërkesa për rivendosjen në afat pezullon ekzekutimin e vendimit për dëbimin e azilkërkuesit 
nga Kosova. 
 
4. Komisioni kombëtar për refugjatë do të vendos për kërkesën për rikthim në gjendjen e 
mëparshme brenda tri (3) ditësh nga dorëzimi i saj. Gjatë kësaj periudhe, urdhri për dëbimin 
dhe ose largimin e azilkërkuesit nga territori i Kosovës nuk mund të zbatohet. 
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Neni  96 
Procedura në shkallën e dytë 

 
1.  Komisioni vendos mbi bazën e provave të mbledhura gjatë procedurës së azilit në shkallën e 
parë si dhe mbi bazën e provave të tjera të paraqitura nga azilkërkuesi. 
 
2.  Në përfundim të shqyrtimit të ankesës, Komisioni vendos si në vijim: 

 
2.1.  miraton vendimin e shkallës së parë; 
 
2.2.  anulimin e vendimit të shkallës së parë dhe kthimin për shqyrtim në shkallën e 
parë; 
 
2.3.  përmirësimin e mangësive të konstatuara dhe marrjen e vendimit; 
 
2.4.  ndryshimin e vendimit të shkallës së parë mbi bazën e të njëjtave prova. 

 
 

Neni 97 
Afatet e shqyrtimit të ankesës 

 
1.  Si rregull i përgjithshëm, Komisioni vendos për brenda tridhjetë (30) ditësh për ankesat e 
paraqitura kundër vendimeve të marra në mbështetje të neneve 28 deri në 32 dhe nenit 36 të 
këtij ligji. 
 
2.   Nëse nuk është e nevojshme të kryhen veprime të tjera procedurale, Komisioni vendos 
brenda pesë (5) ditëve për ankesat e paraqitura kundër vendimeve të marra në mbështetje të 
neneve dhe 28 deri në 32 të këtij ligji.  
 
3.  Komisioni vendos brenda dy (2) muajve nga dita e paraqitjes së ankesës kundër vendimeve 
thelbësore në qoftë se duhet të ndërmerren masa hetimore në mbështetje të nenit,,37 të këtij 
ligji. 

 
 

Neni 98 
Afatet e procedurës 

 
1. Afati shtesë për të plotësuar ankesën është shtatë (7) ditë, për ankesat kundër vendimeve 
thelbësore. Ky afat është tri (3) ditë për ankesat kundër vendimeve për ndërprerje të 
procedurës. 
 
2. Afati  i caktuar për paraqitjen e mjeteve të provës është shtatë (7) ditë në qoftë se këto mjete 
prove gjenden në Kosovë dhe tridhjetë (30) ditë në qoftë se ato gjenden jashtë Kosovës. 
Ekspertizat duhet të jepen në një afat brenda tridhjetë (30),ditësh.,  
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Neni 99 

Kompetenca e anëtarit të komisionit që vepron në mënyrë individuale 
 

1. Një anëtar i komisionit vendos në mënyrë individuale në rastet si në vijim: 
 

1.1.  pushimin e ankesës kur është pa objekt; 
 
1.2. mos shqyrtim lënde për ankesat që janë haptazi të papranueshme (çështje 
kompetence); 
 
1.3.  ankesë e bazuar apo e pabazuar me kusht që një anëtar tjetër i  komisionit të japë 
pëlqimin e tij.                                                                                             .                    

                  
 

Neni 100 
Pasojat e mjeteve të jashtëzakonshme 

 
Përdorimi i mjeteve të jashtëzakonshme nuk e pezullon ekzekutimin e vendimit për largim, 
përveçse nëse gjykata kompetente për shqyrtimin e kërkesës vendos ndryshe. 
 

 
 

KREU IX 
 
 

Neni 101 
Dokumentet personale 

 
1.  Ministria e Punëve të Brendshme lëshon dokumentet personale të mëposhtme: 

 
1.1.  vërtetim për azilkërkues; 
 
1.2.  leje qëndrimi për azilkërkues; 
 
1.3. leje qëndrimi për personat me status refugjati dhe mbrojtje plotësuese dhe 
mbrojtjen e përkohshme;  
 
1.4.  dokument udhëtimi për refugjatë dhe persona me mbrojtje plotësuese. 

 
2. Forma dhe përmbajtja e këtyre dokumenteve përcaktohet nga MPB-ja, në përputhje me 
Ligjin për të Huaj 
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Neni 102 

Kthimi i dokumenteve 
 

Dokumentet e përmendura në nën-paragrafët 1.2, 1.3 dhe 1.4  të paragrafit 1. të nenit 101 të 
këtij ligji i kthehen DSHAM-së pas përfundimit të procedurës, revokimit të statusit apo në rast 
të zëvendësimit të tij për shkak dëmtimi 

 
 
 

KREU X 
BASHKËPUNIMI NDËRKOMBËTAR 

 
 

Neni 103 
Bashkëpunimi ndërkombëtar 

 
Qeveria bashkëpunon për harmonizimin dhe zbatimin politikave evropiane lidhur me refugjatët 
në nivel ndërkombëtar si dhe në përpjekjet e ndërmarra jashtë Kosovës, për të zgjidhur 
problemet e refugjatëve. Mbështet aktivitetet e organizatave për ndihmë të refugjatëve. 
Bashkëpunon me Komisariatin e Lartë për Refugjatë. 

 
 
 

KREU XI 
 DISPOZITAT PËRFUNDIMTARE 

 
 

Neni 104 
Afatet për nxjerrjen e akteve nënligjore 

 
Për zbatimin e këtij ligji në afat prej gjashtë (6) muajve pas hyrjes në fuqi të këtij ligji, Qeveria 
e Kosovës dhe Ministria e Punëve të Brendshme detyrohen të nxjerrin aktet nënligjore. 

 
 

Neni 105 
Shfuqizimi 

 
Shfuqizohet Ligji për Azil Nr. 03/L-066 dhe të gjitha aktet e tjera që bien në kundërshtim me 
dispozitat e këtij ligji  
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Neni 106 

Dispozitat kalimtare 
 

1.  Procedurat në vazhdim në momentin e hyrjes në fuqi të këtij ligji, rregullohen nga ligji i ri; 
 
2.  Procedurat në vazhdim në momentin e hyrjes në fuqi të këtij ligji, rregullohen me ketë ligj; 
 
3.  Neni 85 i këtij ligji bëhet i zbatueshëm nga momenti që Kosova aderon në sistemin 
EURODAC. 
                           
                               

Neni 107 
Hyrja në fuqi 

 
Ky ligji hyn në fuqi pesëmbëdhjetë (15) ditë pas publikimit në Gazetën zyrtare të Republikës 
së Kosovës.  
 
 
 
Ligji  Nr. 04/ L-073             
21 dhjetor 2011   
                                                      
                                                             

 
                                                          Kryetari i  Kuvendit të Republikës së  Kosovës, 
 
                                                                                ________________________ 
                                                                                      Jakup   KRASNIQI 


