Republika e Kosovës
Republika Kosovo-Republic of Kosovo
Kuvendi - Skupština – Assembly
LIGJI Nr. 03/L-180

PËR PËRDORIMIN DHE MBROJTJEN E EMBLEMËS TË KRYQIT
TË KUQ, EMBLEMAVE TË TJERA DALLUESE DHE SINJALEVE
Kuvendi i Republikës së Kosovës;
Në mbështetje të nenit 65 (1) të Kushtetutës së Republikës së Kosovës,
Miraton

LIGJ PËR PËRDORIMIN DHE MBROJTJEN E EMBLEMËS TË
KRYQIT TË KUQ, EMBLEMAVE TË TJERA DALLUESE DHE
SINJALEVE

Neni 1
Qëllimi i Ligjit
Ky ligj rregullon përdorimin, mbrojtjen e emblemës të kryqit të kuq, gjysmëhënës së
kuqe dhe kristalit të kuq., emërtimet e kryqit të kuq, gjysmëhënës së kuqe dhe kristalit të
kuq, dhe shenjave dalluese për identifikimin e njësive mjekësore dhe transportuese në
kohë të konfliktit të armatosur dhe në paqe.

Neni 2
Përkufizimet
1. Shprehjet e përdorura në ketë ligj kanë këto kuptime:
1.1. Emblema e përdorur si emblemë mbrojtëse – në kohë të konfliktit
emblema mbrojtëse është shenjë dalluese e përdorur për mbrojtjen e objekteve,
personelin dhe njësitet mjekësore dhe transportuese e miratuar me Konventat e
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Gjenevës dhe Protokolet Shtesë. Për këtë arsye, dimensionet e emblemës janë sa
më të mëdha që është e mundshme.
1.2. Emblema e përdorur si emblemë treguese - shenjë e cila tregon që personi
apo objekti ka të bëjë me ndonjë nga institucionet e Lëvizjes Ndërkombëtare të
Kryqit të Kuq dhe Gjysmëhënës së Kuqe. Emblema duhet të jetë e madhësisë së
vogël.
1.3. Shoqatat - mekanizma ndihmëse të autoriteteve publike vendore në sferën
humanitare dhe ofrojnë një numër shërbimesh, përfshirë ndihmën në raste
fatkeqësish, programet sociale dhe ato të shëndetit.

Neni 3
Përdorimi mbrojtës i emblemës nga shërbimet mjekësore të forcave të armatosura
1. Nën kontrollin e Ministrisë të Forcës së Sigurisë të Kosovës dhe Ministrisë së
Shëndetësisë, shërbimet mjekësore të forcave të armatosura të Republikës së Kosovës, në
kohë të paqes dhe konfliktit të armatosur, përdorin emblemën e Kryqit të Kuq për të
shënuar objektet, personelin mjekësor dhe fetar, njësitet mjekësore dhe mjetet
transportuese në tokë, ujë dhe ajër.
2. Personeli mjekësor bartë në krah shirit dhe kartelë identifikuese, të cilat jepen nga ana
e Ministrisë së Shëndetësisë dhe Forcës së Sigurisë të Kosovës.
3. Personelit fetar me shërbim në forcat e armatosura, i jepet e njëjta mbrojtje sikurse
personelit mjekësor dhe identifikohet në të njëjtën mënyrë.
4. Shërbimet mjekësore dhe personeli fetar në forcat e armatosura, pa paragjykim ndaj
emblemës së tyre, mund të përdorin përkohësisht cilëndo nga emblemat dalluese të
pranuara, që gëzojnë statusin e njëjtë, me Konventat e Gjenevës dhe Protokollet shtesë.

Neni 4
Përdorimi mbrojtës i emblemës nga spitalet dhe njësitë tjera civile mjekësore
1. Në kohë të konfliktit të armatosur, me autorizim dhe kontroll speciale nga Ministria e
Shëndetësisë, personeli mjekësor, spitalet dhe njësitet tjera mjekësore civile,
transportuesit mjekësor civil të angazhuar për transport dhe trajtim të të plagosurve,
sëmurëve dhe anije mbyturve përdorin emblemën si shenjë mbrojtëse.
2. Personeli civil mjekësor mban shirit në krah dhe kartelë identifikuese me emblemë të
cilat jepen nga Ministria e Shëndetësisë.
3. Personeli fetar pranë spitaleve dhe njësive tjera mjekësore identifikohen në të njëjtën
mënyrë.
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Neni 5
Përdorimi mbrojtës i emblemës nga Kryqi i Kuq i Kosovës
1. Kryqi i Kuq i Kosovës autorizohet nga Ministria e Shëndetësisë të vëjë në dispozicion
shërbimeve mjekësore të forcave të armatosura, personel mjekësor, njësite mjekësore dhe
transportuese.
2. Personeli mjekësor, njësitet mjekësore dhe transportuese i përmbahen ligjeve dhe
rregullave të ushtrisë dhe autorizohen nga Ministria e Forcës së Sigurisë të Kosovës të
përdorin emblemën e kryqit të kuq si emblemë mbrojtëse apo të përdorin përkohësisht
emblemat dalluese të tjera të njohura dhe me status të njëjtë, me Konventat e Gjenevës
dhe Protokollet shtesë.
3. Kryqi i Kuq i Kosovës autorizohet të përdorë emblemën si mjet mbrojtës për
personelin e vet mjekësor dhe njësitet mjekësore në përputhshmëri me nenin 4 paragrafi
1. dhe 2. të këtij ligji.

Neni 6
Përdorimi tregues i emblemës nga Kryqi i Kuq i Kosovës
1. Kryqi i Kuq i Kosovës, në pajtim me ligjin në fuqi, përdorë emblemën si mjet tregues
për të treguar se një person apo objekt i takon Kryqit të Kuq të Kosovës.
2. Kryqi i Kuq i Kosovës zbaton Rregullat për përdorimin e Emblemës të Kryqit të Kuq
apo të Gjysmëhënës së Kuqe nga ana e Shoqatave Kombëtare të rishqyrtuara në vitin
1991.
3. Shoqatat Kombëtare, të shteteve tjera, të pranishme në territorin e Republikës së
Kosovës, me pëlqim të Kryqit të Kuq të Kosovës, kanë të drejtë të përdorin emblemën në
të njëjtat kushte.

Neni 7
Përdorimi i emblemës nga ana e Organizatave Ndërkombëtare të Kryqit të Kuq dhe
Gjysmëhënës së Kuqe
1. Komiteti Ndërkombëtar i Kryqit të Kuq dhe Federata Ndërkombëtare e Shoqatave
Kombëtare të Kryqit të Kuq dhe Gjysmëhënës së Kuqe përdorin emblemën e kryqit të
kuq dhe gjysmëhënës së kuqe në çdo kohë dhe për të gjitha aktivitetet e tyre.
2. Në situata të jashtëzakonshme, Komiteti Ndërkombëtar i Kryqit të Kuq dhe Federata
Ndërkombëtare e Shoqatave Kombëtare të Kryqit të Kuq dhe Gjysmëhënës së Kuqe dhe
personeli i tyre i autorizuar mund të përdorin kristalin e kuq.
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Neni 8
Dispozitat mbikëqyrëse
1. Autoritetet e Republikës së Kosovës në çdo kohë sigurojnë zbatim të rregullave mbi
përdorimin e emblemës dhe emërtimeve të kryqit të kuq, gjysmëhënës së kuqe, kristalit të
kuq dhe shenjat e tyre dalluese.
2. Autoritetet e Republikës së Kosovës ndërmarrin masa përkatëse për parandalimin e
keqpërdorimit:
2.1. duke përhapur njohuri mbi rregullat për përdorimin e emblemës se kryqit te
kuq, sa më shumë që është e mundshme te forcat e armatosura, forcat policore,
autoritetet dhe popullata civile;
2.2. duke nxjerr udhëzime për autoritetet kombëtare civile dhe ushtarake për
përdorimin e emblemave dalluese në përputhshmëri me Konventat e Gjenevës dhe
Protokollet e tyre shtesë dhe duke marrë masa të nevojshme penale, sanksione
administrative dhe disiplinore në rastet e keqpërdorimit.

Neni 9
Keqpërdorimi i emblemës së përdorur si emblemë mbrojtëse në kohë të konfliktit të
armatosur
1. Kushdo që në kohë të konfliktit të armatosur me paramendim ose me urdhër ka bërë
keqpërdorim tradhëtues të kryqit të kuq, gjysmëhënës së kuqe, kristalit të kuq dhe
shenjave tjera dalluese duke i shkaktuar vdekje, lëndime të rënda trupore apo
shëndetësore kundërshtarit, ka bërë krim lufte dhe vepra e tillë dënohet sipas dispozitave
të ligjit në fuqi.
2. Kushdo që në kohë të konfliktit të armatosur me paramendim dhe pa të drejtë ka
përdorur emblemen e kryqit te kuq, gjysmëhënës se kuqe, kristalin e kuq apo shenjat
dalluese ose çfarëdo shenjë tjetër që mund të duket si imitim dhe mund të shkaktoj huti,
dënohet sipas dispozitave të ligjit ne fuqi.

Neni 10
Keqpërdorimi i emblemës së përdorur si emblemë treguese në kohë paqeje dhe
konflikti të armatosur

1. Kushdo që përdorë me paramendim dhe pa të drejtë, emblemën dhe fjalët kryq i kuq,
gjysmëhënë e kuqe dhe kristal i kuq, emërtimet apo shenjat që mund të duken si imitime
dhe mund të shkaktojnë huti pa marrë parasysh arsyen e përdorimit si dhe kushdo që ka
përdor emblemat apo fjalët e përmendura më lartë në shenja, postera, lajmërime,
broshura, dokumente komerciale, apo ua kanë ngjitur këto emblema apo fjalë paketimeve
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të sendeve, të cilat janë ofruar për shitje dhe kanë dalë si të tilla në qarkullim dënohet me
të holla prej njëmijë (1000) deri pesëmijë (5000) Euro.
2. Nëse shkelja është bërë nga menaxhmenti i një kompanie komerciale, firme tregtare,
shoqërive tjera dënimi i shqiptohet personit që ka bërë apo ka urdhëruar shkeljen.

Neni 11
Keqpërdorimi gjatë regjistrimit të bizneseve
Refuzohet regjistrimi i asociacioneve, shoqërive, bizneseve, fabrikave, kompanive,
modeleve industriale dhe dizajneve që përdorin emblemën dhe emërtimeve kryq i kuq,
gjysmëhënë e kuqe apo kristal i kuq, pa autorizim ngase paraqet keqpërdorim dhe shkelje
te këtij ligji.

Neni 12
Roli i Kryqit të Kuq të Kosovës në rastet e keqpërdorimit
Kryqi i Kuq i Kosovës bashkëpunon me autoritetet e Republikës së Kosovë në përpjekje
për parandalimin e çfarëdo keqpërdorimi. Njofton autoritetet kompetente për
keqpërdorime dhe merr pjesë në seancat gjyqësore penale, civile apo administrative

Neni 13
Dispozitat kalimtare
Autoritetet e Republikës së Kosovës urdhërojnë konfiskimin e mjeteve dhe sendeve të
shënuar si mall që është objekt i shkeljeve të këtij ligji, kërkojnë largimin e emblemës
dhe fjalëve kryq i kuq, gjysmëhënë e kuqe dhe kristal i kuq si shtytës të shkeljes dhe
urdhërojnë shkatërrimin e pajisjeve të përdorura për riprodhimin e tyre.

Neni 14
Zbatimi i këtij ligji
Ministria e Shëndetësisë dhe Ministria e Forcës së Sigurisë bëjnë mbikëqyrjen e zbatimit
të këtij ligji dhe nxjerrjen e akteve nënligjore.
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Neni 15
Hyrja në fuqi
Ky ligj hyn në fuqi pesëmbëdhjetë (15) ditë pas publikimit në Gazetën Zyrtare të
Republikës së Kosovës.

Ligji Nr. 03/ L-180
10 qershor 2010
Kryetari i Kuvendit të Republikës së Kosovës,
________________________
Jakup KRASNIQI
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