
 

 

Respons 

Kosovo: Domstolene  
 

Problemstilling/spørsmål: 

 Omorganisering av domstolene  

Ny lov  

Ny lov om domstolene i Kosovo ble vedtatt av Kosovos nasjonalforsamling 22. juli 2010, og 
1. januar 2013 var hele loven trådt i kraft.  

Den nye loven endrer organiseringen av domstolene i Kosovo og etablerer nye domstoler. 

Førsteinstansdomstolene - Basic Courts  

Basic Courts er førsteinstansdomstolene i Kosovo. Disse domstolene er lokalisert i følgende 
syv kommuner (Lov om domstolene 2010, artikkel 9):  

 Pristina  

 Gjilan/Gnjilane  

 Prizren  

 Gjakovë/Djakovica  

 Pejë/Peć 

 Ferizaj/Uroševac 

 Mitrovicë/a  

I lov om domstolene opplyses det i artikkel 9 om hvilket territorium den enkelte 
førsteinstansdomstolen har ansvar i, og i artikkel 10 om hvilke territorielle underavdelinger de 
ulike førsteinstansdomstolene har. 

I tillegg til territorielle underavdelinger, har disse førsteinstansdomstolene også avdelinger 
basert på saksforhold. 
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Førsteinstansdomstolene og de territorielle underavdelingene har alle generelle avdelinger. De 
generelle avdelingene skal behandle saker som særavdelingene ikke har kompetanse i (Lov 
om domstolene 2010, artikkel 16). 

Hver førsteinstansdomstol har for øvrig en avdeling for alvorlig kriminalitet og en avdeling 
for saker knyttet til mindreårige. Domstolen i Pristina har i tillegg en avdeling for økonomiske 
saker (Commercial Matters) samt en avdeling for forvaltningssaker.1 Disse avdelingene under 
domstolen i Pristina vil ha kompetanse i alle slike saker i Kosovo (Lov om domstolene 2010, 
artikkel 12). 

Ankedomstolen – The Court of Appeals  

Ankedomstolen har kompetanse til å behandle ankesaker for hele Kosovo. Denne domstolen 
er lokalisert i Pristina, og har følgende avdelinger (Lov om domstolene 2010, artiklene 17 og 
20):  

 Generell avdeling 

 Avdeling for alvorlig kriminalitet  

 Økonomisk avdeling  

 Forvaltningsavdeling  

 Avdeling for mindreårige. 

Høyesterett - The Supreme Court  

Høyesterett, som også er lokalisert i Pristina, er Kosovos øverste domstol. Sammensetningen 
av Høyesterett skal gjenspeile Kosovos etniske sammensetning; minst 15 % av dommerne og 
ikke mindre enn tre dommere skal ha minoritetsbakgrunn (Lov om domstolene artikkel 21).  

Kosovo Judicial Council (KJC) 

Kosovo Judicial Council (KJC) er en uavhengig institusjon med administrativt ansvar for 
domstolene. KJC er ansvarlig for å velge ut og foreslå utnevnelse av dommere. Krav til 
dommerne er regulert i Lov om domstolene artikkel 26. Det er Kosovos president som tar den 
endelige beslutning om dommerutnevnelse (OSCE 2012, s. 12). 

I Kosovos grunnlov artikkel 105 reguleres det at dommerne først utnevnes for en tre års 
periode. Den nye loven om domstolene har dog ingen tilsvarende bestemmelse OSCE (2012, 
s.13). 

Domstolene i nordområdene  

I april 2013 ble det inngått en avtale mellom myndighetene i Beograd og Pristina som blant 
annet gjaldt domstolene. Ifølge avtalen skal ankedomstolene i Pristina etablere et panel 
bestående av et flertall av kosovoserbiske dommere, som skal være ansvarlige for alle 

 
1 Hva som anses som alvorlig kriminalitet, reguleres i lov om domstolene artikkel 15.  Hva som anses som 
økonomiske saker, reguleres i lov om domstolene artikkel 13. 
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kommuner med et kosovoserbisk flertall. En avdeling av ankedomstolen vil ha permanent sete 
i nord-Mistrovicë/a (EuropeanVoice 2012, punkt 11 og 12).  

Førsteinstansdomstolene i nordområdene er fortsatt et tema i forhandlingene mellom 
myndighetene i Beograd og Pristina. Det er ventet en løsning slik at domstolene kan operere 
innenfor Kosovos lover, men være statusnøytrale (B92 2013). 

 

Utlendingsforvaltningens fagenhet for landinformasjon (Landinfo) skal som faglig uavhengig enhet innhente og 
analysere informasjon om samfunnsforhold og menneskerettigheter i land som Utlendingsdirektoratet (UDI), 
Utlendingsnemnda (UNE) og Justis- og beredskapsdepartementet til enhver tid har behov for kunnskap om for å 
kunne løse sine oppgaver. Landinfos responser og temanotater er basert på opplysninger fra både offentlige og 
ikke-offentlige kilder. Opplysningene er innsamlet og behandlet i henhold til kildekritiske standarder. Kilder 
som av ulike grunner ikke ønsker å bli offentliggjort, er ikke nevnt ved navn.  
 
En respons er et svar på konkrete spørsmål og problemstillinger som saksbehandlere i utlendingsforvaltningen 
har stilt Landinfo. Responser er ikke ment å være utfyllende redegjørelser for et tema eller et spørsmål, og 
kildegrunnlaget vil ikke nødvendigvis være like bredt som i våre temanotater. Responser er utarbeidet innenfor 
begrensede tidsrammer og vil i liten grad inneholde bakgrunnsinformasjon.  
 
Opplysningene som blir lagt fram i responsene, kan ikke tas til inntekt for et bestemt syn på hva praksis bør 
være i utlendingsforvaltningens behandling av søknader. Landinfos responser er heller ikke uttrykk for norske 
myndigheters syn på de forhold og land som responsene omhandler. 
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