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LIGJI NR. 04/L-172

PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT NR.04/L-054 PËR STATUSIN DHE TË DREJTAT
E DËSHMORËVE, INVALIDËVE, VETERANËVE, PJESËTARËVE TË USHTRISË ÇLIRIMTARE TË
KOSOVËS, VIKTIMAVE TË DHUNËS SEKSUALE TË LUFTËS, VIKTIMAVE CIVILE DHE
FAMILJARËVE TË TYRE

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

LIGJ PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT NR.04/L-054 PËR STATUSIN DHE TË
DREJTAT E DËSHMORËVE, INVALIDËVE, VETERANËVE, PJESËTARËVE TË USHTRISË
ÇLIRIMTARE TË KOSOVËS, VIKTIMAVE TË DHUNËS SEKSUALE TË LUFTËS, VIKTIMAVE
CIVILE DHE FAMILJARËVE TË TYRE
Neni 1
Ky ligj ka për qëllim ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr 03/L-054 për Statusin dhe të Drejtat e Dëshmorëve,
Invalidëve, Veteranëve, Pjesëtarëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, Viktimave Civile dhe Familjeve të tyre i
shpallur në Gazetën Zyrtare dt. 28.12.2011
Neni 2
Në titullin e ligjit bazik pas fjalës “Pjesëtarëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës” shtohet fjalia “viktimave të
dhunës seksuale të luftës” dhe vazhdon si në tekstin e ligjit bazik.
Neni 3
Neni 2, i ligjit bazik, pas paragrafit 1.3 shtohet një nën-paragraf i ri si në vijim:
1.4. “statusi dhe të drejtat e viktimave të dhunës seksuale të luftës”.
Neni 4
1. Në nenin 3 të ligjit bazik, para nën-paragrafit 1.1. shtohet paragraf i ri si vijon:
1.1. Lufta Çlirimtare e Kosovës –lufta e armatosur e popullit të Kosovës e udhëhequr nga UÇK – ja me
qëllim të çlirimit të Kosovës dhe sjelljes së lirisë dhe pavarësisë për popullin e Kosovës, me karakter
mbrojtës dhe çlirimtar, e drejtuar ekskluzivisht kundër forcave ushtarake, policore dhe administratës
okupuese të Serbisë në Kosovë.
2. Në nenin 3 të Ligjit bazik, nën-paragrafi 1.1. riformulohet si vijon :
1.1. Ushtria Çlirimtare e Kosovës – Formacioni ushtarak i armatosur dhe i organizuar në baza
vullnetare me uniforma dhe shenja dalluese, me njësi organizative dhe zinxhir komandues të drejtuar
nga Shtabi i Përgjithshëm , nën kontrollin civil të udhëheqjes politike, me mision të qartë për mbrojtjen e
popullit të Kosovës nga regjimi pushtues, dëbimin e forcave dhe administratës së Serbisë nga Kosova
dhe çlirimin e vendit.
3. Në nenin 3, të Ligjit bazik, nën-paragrafi 1.6. riformulohet si vijon :
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1.6. Dëshmor i Kombit – Luftëtar i UÇK –së që:
1.6.1. ka rënë në luftë për lirin e vendit;
1.6.2. është plagosur në luftë për lirin e vendit dhe ka vdekur si pasojë e plagëve të marra brenda
tri (3) viteve pas përfundimit të luftës.
4. Në nenin 3, të ligjit bazik, nën-paragrafi 1.7. riformulohet si vijon:
1.7. Veteran i UÇK –së - pjesëmarrës në luftën për çlirimin në Kosovë si:
1.7.1. Invalid i luftës së UÇK –së –luftëtari, pjesëtari dhe i internuari (burgosuri) i UÇK- së, i cili
ka pësuar plagë , lëndime (dëmtime ) fizike dhe psikike apo sëmundje të rënda gjatë luftës ose
në burgjet dhe kampet e armikut , gjatë periudhës së luftës , me shkallë të invaliditetit së paku
10%.
1.7.2. Veteran luftarë i UÇK –së – është qytetari i Kosovës dhe shtetasi i huaj i cili është radhitur
në radhët e UÇK- së, dhe është regjistruar si ushtar i armatosur dhe i uniformuar nga komandat,
shtabet e zonave operative të UÇK-së, përkatësisht Shtabi i Përgjithshëm i UÇK së, dhe i cili ka
qenë aktiv deri në përfundimin e luftës.
1.7.3. I internuar i UÇK së’’ – secili person i cili për shkak të veprimtarisë së tij si pjesëtarë i
UÇK- së është arrestuar gjatë periudhës 1997 -1999, dhe mbajtur në burg nga forcat e Serbisë.
1.7.4. Pjesëtarë i UÇK së - çdo person i cili me vendim apo akt tjetër është caktuar të kryej
detyra konkrete në mbështetje politike, logjistike, financiare dhe detyra të tjera të marra nga
komandantët e njësive, shtabeve dhe zonave të UÇK- së, përkatësisht shtabi i përgjithshëm i
UÇK- së, gjatë periudhës 1997- 1999.
1.7.5. Pjesëmarrës i Luftës - ushtari, i cili është radhitur në radhët e UÇK së , ka qenë i
angazhuar në mënyrë aktive për të kontribuar në luftë, por për arsye të ndryshme i ka lëshuar
radhët e UÇK- së, para përfundimit të luftës.
1.7.6. Ushtari i zhdukur (i pagjetur) i UÇK- së - veterani ose pjesëtari i UÇK- së, fati i të cilit
ende nuk është zbardhur.
5. Në nenin 3, të ligjit bazik, fshihen nën-paragrafët 1.9. 1.11. dhe 1.13.
6. Neni 3 i ligjit bazik, pas nën-paragrafit 1.10 shtohet një paragraf i ri si në vijim :
1.11. Viktimë e dhunës seksuale të luftës – personi i cili i ka mbijetuar abuzimit seksual dhe dhunimit
brenda periudhës së 27.02.1998 deri më 20.06.1999.
Neni 5
Neni 5, i ligjit bazik, pas nën-paragrafit 1.2.2. shtohet një nën-paragraf i ri si në vijim:
1.2.3. viktima të dhunës seksuale të luftës.
Neni 6
Neni 6, i ligjit bazik, pas paragrafit 9 shtohet një paragraf i ri si në vijim:
10. Viktimat e dhunës seksuale të luftës përfitojnë beneficionet personale të parapara në paragrafët 1.5.
1.8. si dhe 4 e 6, të nenit 6 të ligjit në fuqi.
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Neni 7
Në nenin 14, të ligjit bazik, pas nën-paragrafit 2.5 shtohen tre nën-paragrafë të ri, si në vijim:
2.6. përjashtim nga shkalla e invaliditetit bëjnë personat e dhunuar gjatë luftës;
2.7. baza e pensionit të personave të dhunuar gjatë luftës përcaktohet me vendim të Qeverisë, sipas
shtojcës 1 të ligjit në fuqi;
2.8. kompensimi dhe beneficionet tjera që dalin nga ky ligj, përfitohen pas shqyrtimit të rasteve nga
komisioni përgjegjës Qeveritar.
Neni 8
Në nenin 15, të ligjit bazik, pas paragrafit 9 shtohen tre paragrafë të ri, si në vijim:
10. Statusi i personave të dhunuar gjatë luftës, konstatohet nga Komisioni Qeveritar për njohjen dhe
verifikimin e statusit të personave të dhunuar gjatë luftës sipas kushteve dhe kritereve të përcaktuara me
akt nënligjorë të nxjerr nga Qeveria, brenda gjashtë (6) muajsh pas hyrjes në fuqi të Ligjit .
11. Komisioni Qeveritar për njohjen dhe verifikimin e statusit të personave të dhunuar gjatë luftës,
themelohet me vendim të Qeverisë, brenda gjashtë (6) muajsh pas hyrjes në fuqi të Ligjit, dhe do të
përbëhet nga nëntë (9) anëtar si vijon :
11.1. një (1) përfaqësues i Zyrës së Kryeministrit
11.2. një (1) përfaqësues nga Ministria e Punës .
11.3. një (1) përfaqësues nga Ministria e Drejtësisë.
11.4. një (1) përfaqësues nga Ministria e Shëndetësisë.
11.5. një (1) përfaqësues nga Instituti për krime lufte.
11.6. një (1) psikolog klinik.
11.7. një (1) psikiatër.
11.8. një (1) jurist .
11.9. një (1) përfaqësues nga shoqëria civile me përvojë në veprimtarinë e ndihmës dhe
mbrojtjes së viktimave të dhunës seksuale.
12. Organizimi i punës, funksionimi, detyrat dhe përgjegjësitë, pagesa për angazhimet e anëtarëve si
dhe çështjet tjera të rëndësishme të Komisionit Qeveritar do të përcaktohen me akt nënligjor të nxjerrë
nga Qeveria e Kosovës.
Neni 9
Neni 16, i ligjit në fuqi, pas paragrafit 4 shtohet dy paragraf të ri si në vijim:
4.a. për viktima të dhunës seksuale të luftës afati përfundimtar sipas këtij ligji është pesë (5) vite;
4.b. afati përfundimtar për të parashtruar kërkesën, për realizimin e të drejtave në pensione dhe
benificione të përcaktuara, sipas këtij ligji për viktima të dhunës seksuale gjatë luftës është pesë (5) vite,
nga fillimi dhe zyrtarizimi i punës së Komisionit Qeveritar për njohjen dhe verifikimin e statusit të
personave të dhunuar gjatë luftës.
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Neni 10
Pas nenit 19, të ligjit bazik, shtohet një nen i ri si në vijim:
Neni 19 A
Mbrojtja e të dhënave për personat të cilët i kanë mbijetuar abuzimit seksual dhe dhunimit
Të dhënat personale, jeta private dhe identiteti i personave si viktima të dhunës seksuale gjatë luftës, mbrohet
nga autoritetet përgjegjëse. Regjistrimi, mirëmbajtja dhe shfrytëzimi i të dhënave personale të këtyre personave
bëhet në pajtim me kushtet e përcaktuara me Ligjin për Mbrojtjen e të Dhënave Personale dhe Kodin Penal.
Neni 11
Kategoria e “viktimave të dhunës seksuale të luftës” shtohet në Shtojcën 1 të Ligjit nr.04/L-054 dhe radhitet pas
emërtimit “pensionet familjare pas vdekjes së invalidit të UÇK”, renditja e kategorive të tjera vazhdon si në
Shtojcën e Ligjit në fuqi .
Neni 12
Ky ligj hyn në fuqi pesëmbëdhjetë (15) ditë pas publikimit në Gazetën Zyrtare të Republikës së Kosovës.

Ligji Nr. 04/L-172
20 mars 2014

Shpallur me dekretin Nr. DL-011-2014, datë 07.04.2014 nga Presidentja e Republikës së Kosovës Atifete
Jahjaga
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