
LIGJI NR. 03/L-053 MBI JURIDIKSIONIN, DHE KOMPETENCAT E GJYQTARËVE 
DHE PROKURORËVE TË EULEX-IT NË KOSOVË1 

(Ish - Ligji Nr. 03/l-053 mbi Kompetencat, Pёrzgjedhjen e Lёndёve dhe Caktimin e 
Lёndёve tё Gjyqtarёve dhe Prokurorёve tё EULEX-it nё Kosovë) 

 
Teksti i integruar me ndryshimet dhe plotësimet e bëra në bazë të: 

 

Ndryshohet/Plotësohet nga Ligji nr. 04/L-273 për ndryshimin dhe plotësimin e ligjeve që ndërlidhen me mandatin e 
misionit të Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit në Republikën e Kosovës, Data e publikimit 15.05.2014; 

 
Njoftim për përmirësimin e gabimeve teknike në ligjin nr. 04/l-273 për ndryshimin dhe plotësimin e ligjeve që 

ndërlidhen me mandatin e misionit të Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit në Republikën e Kosovës të 
publikuar në gazetën zyrtare nr. 32 / 2014 dt. 15.05.2014, Data e publikimit 02.06.2014; 

 
Ndryshohet/Plotësohet nga Ligji nr. 04/L -103 për ndryshimin dhe plotësimin e ligjeve që ndërlidhen me mandatin e 

misionit të Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit në Republikën e Kosovës, Data e publikimit 29.06.2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Teksti i spastruar i ligjit nuk paraqet version zyrtar. 



 
 

 
LIGJI NR. 03/L-053 MBI JURIDIKSIONIN, DHE KOMPETENCAT E GJYQTARËVE 

DHE PROKURORËVE TË EULEX-IT NË KOSOVË 
 
 

KREU I 
DISPOZITAT E PËRGJITSHME 

 
Neni 1 
Qëllimi 

Ky ligj rregullon përfshirjen dhe kompetencat e gjyqtarëve dhe prokurorëve të EULEX-it në 
sistemin gjyqësor dhe prokurorial të Republikës së Kosovës 
 
Përkufizimet 
 
Për qëllime të këtij ligji: 
 
 
-“EULEX- KOSOVA”- nënkupton Misionin e Sigurisë dhe të Politikave të Përbashkëta të 
Mbrojtjes të vendosur në Kosovë nga Bashkimi Evropian; 
 
-“Shefi i EULEX-it në Kosovë”- nënkupton individin që i takon EULEX-it në Kosovë, i cili 
është zgjedhur dhe emëruar nga autoriteti kompetent që të punojë në Kosovë në këtë pozitë 
specifike; 
 
-“Shefi i Sektorit Ekzekutiv”- nënkupton një individ që i takon EULEX-it në Kosovë, i cili 
është zgjedhur dhe emëruar nga autoriteti kompetent që të punojë në Kosovë në këtë pozitë 
specifike; 
 
-“Gjyqtari i EULEX-it”- nënkupton gjyqtarin që i takon EULEX-it në Kosovë, i cili është 
zgjedhur dhe është emëruar nga autoriteti kompetent për të punuar në Kosovë në këtë pozitë 
specifike; 
 
-“Prokurori i EULEX-it”- nënkupton prokurorin që i takon EULEX-it në Kosovë, i cili është 
zgjedhur dhe është emëruar nga autoriteti kompetent për të punuar në Kosovë në këtë pozitë 
specifike; 
 
-“Zyrtari policor i EULEX-it”- nënkupton individin që i takon EULEX-it në Kosovë, i cili 
është zgjedhur dhe është emëruar nga autoriteti kompetent që të punojë në Kosovë në këtë pozitë 
specifike; 
 
-“Zyrtari i Policisë së Kosovës”- nënkupton pjesëtarin e Policisë së Kosovës, ashtu si 
përcaktohet me ligjin në fuqi; 
 



- “Prokurori i Shtetit”- Prokurori i Shtetit nënkupton institucionin e pavarur kompetent dhe 
përgjegjës për ndjekjen e personave të akuzuar për kryerjen e veprave penale dhe veprave të tjera 
siç ceken me ligj dhe përfshinë si në vijim: prokuroritë themelore, Prokurorinë e Apelit, 
Prokurorinë Speciale, Zyrën e Kryeprokurorit të Shtetit, dhe cilado njësi tjetër organizative që 
mund të krijohet për të ushtruar funksione prokuroriale; 
 
-“Kryeprokurori i Shtetit të Kosovës - nënkupton Kryeprokurorin e Shtetit të Republikës së 
Kosovës si dhe menaxhmentin dhe kreun mbikëqyrës të Prokurorit të Shtetit; 
 
-“Prokurori i Kosovës”- nënkupton shtetasin e Kosovës të emëruar si prokuror i shtetit në 
pajtim me ligjin në fuqi; 
 
-“Gjyqtari i Kosovës”- nënkupton banorin e Kosovës të emëruar si gjyqtar në pajtim me ligjin 
në fuqi; 
 
-“Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës” ose “PSRK”- nënkupton prokurorinë e 
përhershme dhe të specializuar e cila funksionon në kuadër të Zyrës së Prokurorit të Shtetit të 
Kosovës; 
 
-“Agjencia për Zbatimin e Ligjit”- nënkupton Policinë e Kosovës dhe ndonjë autoritet apo 
agjenci tjetër të themeluar në Kosovë e cila mundet në mënyrë ligjshme t’i ushtroje kompetencat 
e krahasueshme dhe funksionet tipike të Policisë së Kosovës sipas ligjit në fuqi; ky përkufizim 
përfshin edhe Policinë e EULEX-it; 
 
-“Ligji në fuqi”- nënkupton ligjin i cili është në fuqi në Kosovë në pajtim me Kushtetutën e 
Republikës së Kosovës; 
 
-“SITF” nënkupton Task Forcën Speciale Hetuese të themeluar nga EULEX me qëllim të 
hetimit të pretendimeve që dalin nga Dokumenti 12462 i Asamblesë Parlamentare të Këshillit të 
Evropës i datës 7 janar 2011. 
 

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. 
 

KREU II 
KOMPETENCAT E GJYQTARËVE TË EULEX-it 

 
 

Neni 2 
Autoriteti i përgjithshëm i gjyqtarëve të EULEX-it 

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

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; 
 



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 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 4 
Autoriteti kompetent në rastet e ekzistimit të procedurave për përjashtim 

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

Neni 5 
Juridiksioni i gjyqtareve të EULEX-it/ndërkombëtare për rastet civile 

 
5.1 Gjyqtaret e EULEX-it/ndërkombëtare të caktuar në procedurat civile do të kenë kompetencë 
të gjykojnë rastet në proces siç përcaktohet në nenin 1.A të këtij Ligji, në: 
 

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

 
5.2. Kolegjet në të cilat gjyqtarët e EULEX-it/ndërkombëtarë ushtrojnë juridiksionin e tyre në 
procedurat civile do të përbëhen me shumicë të gjyqtarëve vendorë dhe do të 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 6 
[Shfuqizuar] 

 
 

Neni 7 
Autoriteti dhe kompetencat e përgjithshme të prokurorëve të EULEX-it 

 
 
7.1. Prokurorët e EULEX-it do të kenë autoritet dhe përgjegjësi t’i 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. 
 
7.4. Rastet e udhëhequra nga prokurorët e EULEX-it të përcaktuara ne nenin 1.A nënparagrafi 
1.1 të këtij ligji do të vazhdojnë të menaxhohen në pajtim me dispozitat përkatëse të Ligjit Nr. 
03/L-053 mbi Juridiksionin, Përzgjedhjen e Lëndëve dhe Caktimin e Lëndëve Gjyqtarëve dhe 
Prokurorëve të EULEX-it në Kosovë (2008) dhe të Ligjit për PSRK-në (2008); 
 
7.5. [shfuqizuar]; 
 
7.6. Gjatë ushtrimit të funksioneve të tyre, prokurorët e EULEX-it do të konsultohen dhe 
koordinojnë aktivitetet e tyre me Kryeprokurorin përgjegjës për zyrën të cilën ata janë të 
vendosur; 
 
7.7. Siç parashihet në Ligjin për Ratifikimin e Marrëveshjes Ndërkombëtare mes Republikës së 
Kosovës dhe Bashkimit Evropian mbi Misionin e Bashkimit Evropian për Sundim të Ligjit në 
Kosove (Prill 2014), Prokurorët e EULEX-it që punojnë në kuadër të SITF do të gëzojnë të 
gjitha kompetencat dhe autonominë e nevojshme për të vazhduar hetimet e SITF dhe të kryejnë 
funksionet prokuroriale rezultuese në mënyrë të pavarur pa ndërhyrje apo ndërprerje. Paragrafi 
7.6 nuk aplikohet për prokuroret që punojnë në SITF. 
 
 

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 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. 
 

 
Neni 8 

[Shfuqizuar] 
 
 
 

Neni 9 
[Shfuqizuar] 

 
 
 

Neni 10 
[Shfuqizuar] 

 
 
 

Neni 11 
[Shfuqizuar] 

 
 
 



Neni 12  
[Shfuqizuar] 

 
Neni 13 

[Shfuqizuar] 
 
 
 

Neni 14 
[Shfuqizuar] 

 
 
 

Neni 15 
[Shfuqizuar] 

 
 

Neni 16 
 

Gjatë kohëzgjatjes së EULEX KOSOVË në Kosovë, gjuhë zyrtare të gjykatave të Kosovës, 
përveç gjuhës shqipe dhe serbe si dhe gjuhës turke në rajonet ku gjendet komunitetit turk, do të 
jetë edhe gjuha angleze në ato procedura ku janë të përfshirë gjyqtarët dhe prokurorët e EULEX-
it. 

 
Neni 17 

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

 
Neni 18 

[Shfuqizuar] 



 
 
 

Neni 19 
 
Ky ligj hyn në fuqi pesëmbëdhjetë ( 15 ) ditë pas publikimit në Gazetën Zyrtare të Republikës së 
Kosovës. 
 


