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Këshilli Gjyqësor i Kosovës, në bazë të nenit 108 pika 5 e Kushtetutës së Republikës së Kosovës, 

nenit 4 pika 1.15 të Ligjit  për Këshillin Gjyqësor të Kosovës (nr.03/L-223 i datës 30 shtator 

2010) si dhe nenit 25 dhe 37 të Ligjit për Gjykatat (nr.03/L-199 i datës 22 korrik 2010), më 4 

Janar 2013, nxjerr dhe miraton këtë: 

  

 

 

 

R R E G U L L O R E 
 

MBI ORGANIZIMIN E BRENDSHËM TË 
GJYKATAVE 

 
Kapitulli I 

       DISPOZITAT E PËRGJITHSHME 
 

Neni 1 
Qëllimi dhe parimet 

 
1.Kjo rregullore përcakton organizmin, menaxhimin dhe veprimtarinë e gjykatave në Republikën 

e Kosovës. 

 

2. Kjo rregullore zbatohet në gjykatën Supreme duke përfshirë Kolegjin e Apelit të Agjensionit 

Kosovar të Pronës si dhe Dhomën e Posaçme të gjykatës Supreme, gjykatën e Apelit, gjykatat 

Themelore si dhe degët e gjykatave Themelore në Republiken e Kosovës. 

 

3. Kjo rregullore siguron funksionimin e gjykatave duke u bazuar në parimin e ligjshmërisë, 

efikasitetit, transparencës dhe ekonomizimit. 

 

Neni 2 
Përgjegjësia për zbatim 

 
1. Për zbatimin e drejtë të kësaj rregulloreje është përgjegjës kryetari i gjykatës, respektivisht 

gjyqtari  mbikqyrës. 

 

2. Të gjithë të punësuarit në gjykatë janë të detyruar t`i përmbahen kësaj rregulloreje. 

 

3. Mbikqyrjen për zbatimin e drejtë të kësaj rregulloreje e bën Këshilli Gjyqësor i Kosovës (KGJK).                                        
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Neni 3 
Ruatja e konfidencialitetit 

 

1. Të gjithë të punësuarit dhe të angazhuarit në gjykatë kanë për detyrë ta ruajnë sekretin zyrtar 

për të cilin kanë mësuar gjatë punës në gjykatë.  

 

2. Sekret zyrtar konsiderohen të dhënat, informatat dhe dokumentet tjera jo publike të 

përcaktuara me legjislacionin në fuqi.  

 

Kapitulli II 
ADMINISTRIMI DHE MENAXHIMI I GJYKATËS 

 
Neni 4 

Përgjegjësitë e kryetarit të gjykatës 
 

1. Kryetari i gjykatës drejton dhe mbikqyrë veprimtarinë, organizimin dhe aktivitetet e 

administratës gjyqësore të gjykatës në baza ditore në harmoni me ligjet dhe rregulloret e 

aplikueshme. 

 

2. Kryetari i gjykatës autorizon përkatësisht inicon procedurat e punësimit dhe procedurat 

disiplinore për personelin jogjyqësor në përputhje me rregullat e zbatueshme për personelin. 

 

3. Kryetari i gjykatës ka autoritet të përgjithshëm administrativ dhe siguron administrimin 

gjyqësor  efikas dhe efektiv mbi degët, departamentet dhe divizionet e gjykatës. 

 

4. Kryetari i gjykatës cakton dhe ricakton gjyqtarët në departamente dhe divizione përkatëse 

duke u bazuar në kualifikimet e tyre për të siguruar gjykimin efikas të lëndëve. 

 

5. Kryetari i gjykatës themelore  cakton gjyqtarët në raste individuale  dhe mbi baza të barabarta 

në degët e saj dhe nga degët në gjykatën themelore kur kjo është e domosdoshme për 

funksionimin efikas të gjykatave siç kërkohet me ligj.  

 

6. Kryetari i gjykatës në bashkëpunim me gjyqtarët, harton planin vjetor për menaxhimin e 

lëndëve, cakton lëndët tek departamentet dhe gjyqtarët dhe sipas nevojës harton planin vjetor 

për zgjidhjen e lëndëve të grumbulluara nga vitet paraprake. 

 

7. Kryetari i gjykatës në baza tremujore i dorëzon KGJK një raport me shkrim për punën e 

gjykatës, lëndët e realizuara, problemet me të cilat përballet gjykata dhe propozon masat 

korrigjuese. Raportet tremujore dhe planet vjetore për menaxhimin e lëndëve publikohen pas 

aprovimit nga ana e Këshillit.  

 

8. Kryetari i gjykatës Themelore organizon, mbikqyrë dhe bën kontrollimin e drejtpërdrejtë të 

ekzekutimit të sanksioneve penale në baza mujore. 
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9. Kryetari i gjykatës, sipas nevojës cakton udhëheqësit e departamenteve për të siguruar 

veprime efikase të gjykatës. 

 

10. Kryetari i gjykatës respektivisht gjyqtari mbikqyrës siguron që çdo lënde të parashtruar në 

gjykatë të i caktohet gjyqtari i lëndës, kolegji dhe gjyqtari kryesues ashtu siç parashihet me ligj. 

 

11. Kryetari i gjykatës është përgjegjës për të siguruar që gjykata dhe proceset e saj janë të 

hapura dhe transparente për publikun, duke përfshirë edhe qasjen për personat nga komunitetet 

që nuk janë shumicë në Kosovë. 

 

12. Kryetari i gjykatës gjatë muajit dhjetor thërret takimin vjetor të të gjithë gjyqtarëve në atë 

gjykatë për të diskutuar në lidhje me administrimin e drejtësisë brenda gjykatës, për të shqyrtuar 

organizimin e gjykatës, për të shqyrtuar dhe propozuar modifikimin e procedurave dhe 

praktikave, për të shqyrtuar punën e arritur nga gjykata dhe për të trajtuar çfarëdo problemi me 

të cilin ballafaqohet administrata e gjykatës. Brenda nëntëdhjetë (90) ditësh, kryetari i gjykatës i 

paraqet Këshillit një raport për rezultatet e takimit vjetor të gjyqtarëve.  

 

13. Në rast të pengimit të përhershëm ose për shkak të rrethanave të tjera të jashtëzakonshme, 

për shkak të të cilave ekziston mundësia që gjyqtari përgjegjës i trupit gjykues nuk mund ta 

përpilojë vendimin gjyqësor, vendimi do të përpilohet nga anëtari i parë i radhës i trupit gjykues.  

 

14. Kryetari i gjykatës apo personi i autorizuar është përgjegjës për të komunikuar me publikun 

për të gjitha pyetjet rreth lëndëve gjyqësore dhe çështjeve tjera të ndjeshme që ndërlidhen me 

punën e gjykatës.  

 

15. Kryetari i gjykatës me shkrim mund t'ia delegojë përgjegjësitë specifike administrative 

administratorit të gjykatës. 

 

16. Në mungesë të kryetarit të gjykatës, kompetencat e tij ushtrohen nga nënkryetari i gjykatës. 

 
Neni 5 

Nënkryetari i gjykatës 
 
1. Nënkryetari i gjykatës caktohet nga KGJK në konsultim me kryetarin e gjykatës.  

 

2.  Nënkryetari i gjykatës ndihmon në menaxhimin e gjykatës dhe në mungesë të kryetarit të 

gjykatës i njëjti shërben si ushtrues detyre i kryetarit të gjykatës.  

 

3. Nënkryetari i gjykatës ka mandat dy (2) vjeçar, me mundësi të një rizgjedhjeje vijuese.  

 

 Neni 6  
Përgjegjësitë e gjyqtarëve mbikëqyrës të degëve 
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1. Gjyqtari mbikqyrës  drejton dhe mbikqyrë veprimtarinë, organizimin dhe aktivitetet e 

administratës gjyqësore të degës. 

 

2. Gjyqtari mbikëqyrës  ka autoritet të përgjithshëm  administrativ  mbi gjithë personelin 

gjyqësor dhe jogjyqësor brenda degës. Gjyqtari  mbikëqyrës brenda degës zbaton rregullat dhe 

urdhëresat e Këshillit si dhe urdhëresat e kryetarit të gjykatës themelore. Gjyqtari mbikëqyrës i 

raporton kryetarit të gjykatës në  baza tremujore mbi nevojat dhe veprimet e degës.  

 

3. Gjyqtari mbikqyrës me shkrim mund t'ia delegojë përgjegjësitë specifike administrative 

ndihmës administratorit të degës. 

 

4. Në mungesë të gjyqtarit mbikqyrës, kryetari i gjykatës cakton një gjyqtar për të ushtruar 

përkohësisht detyrën e gjyqtarit mbikqyrës.  

 
Neni 7 

Komisioni  administrativ  i gjykatës Themelore  
 

1. Komisioni administrativ i gjykatës Themelore përbëhet nga kryetari i gjykatës Themelore dhe 

gjyqtari mbikëqyrës nga secila degë e saj. Kryesues i komisionit administrativ është kryetari i 

gjykatës themelore. 

 

2. Komisioni administrativ takohet rregullisht dhe jo më pak se katër (4) herë gjatë vitit me 

thirrjen nga kryetari i gjykatës për të vlerësuar punën e gjykatës dhe për ndërmarrjen e 

veprimeve të nevojshme për përmirësimin e veprimeve administrative të gjykatës.  

 

 3. Administratori i gjykatës Themelore shërben si sekretar i komisionit administrativ ndërsa 

ndihmës administratorët i ndjekin punimet e takimeve te rregullta të komisionit administrativ. 

 

Neni 8 
Administratori i gjykatës 

 
1. Administratori i gjykatës përmes ndihmës administratorëve të tij dhe shefave të zyrave zbaton 

politikat e vendosura nga kryetari i gjykatës për organizimin dhe menaxhimin e administrimit të 

gjykatës. Pozita e ndihmës administratorit është e paraparë për degët e gjykatave themelore. 

 

2. Administratori i gjykatës ndihmon kryetarin e gjykatës  në administrimin e gjykatës dhe është  

i pavarur në punët  të cilat i janë besuar nga kryetari i gjykatës  në pajtim me këtë rregullore. 

 

3. Administratori i gjykatës respektivisht ndihmës administratori zgjedhet dhe shkarkohet në 

pajtim me rregullat e KGJK-së dhe ligjet në fuqi në konsultim me kryetarin e gjykatës përkatëse 

ose të gjyqtarit  mbikëqyrës të degës. Të gjitha vendet e lira të punës për administrator të 

gjykatës ose ndihmës administratorët do të plotësohen përmes një procesi konkurrues pas 

shpalljes publike të pozitës, në pajtim me ligjet e aplikueshme për punësim.  
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4. Sipas udhëzimit të kryetarit të gjykatës, respektivisht të gjyqtarit mbikëqyrës dhe  duke u 

bazuar në rregullat e aprovuara nga KGJK, administratori i gjykatës përkatësisht ndihmës 

administratori menaxhon funksionet administrative të gjykatës, duke përfshirë:  

4.1. Regjistrimin, hartimin dhe monitorimin e statistikave dhe raporteve të gjykatës;  

4.2. regjistrimin dhe arkivimin e dosjeve të gjykatës dhe lëndëve të mbyllura;  

4.3. mirëmbajtjen e plotë dhe të saktë të dosjeve të gjykatës;  

4.4. sigurinë e gjykatës; 

4.5. menaxhimin e stafit administrativ të gjykatës;  

4.6. zbatimin dhe të siguruarit e zbatueshmërisë së rregulloreve për personelin e gjyqësorit; 

4.7. mirëmbajtjen e saktë të llogarive financiare; 

4.8. sigurimin e qasjes së publikut në regjistrat e gjykatës dhe informacionin që mund të zbulohet 

për publikun;  

4.9. caktimin sipas nevojës të personelit jogjyqësor në detyra për të siguruar veprime efektive 

dhe efikase të gjykatës;  

4.10. zbatimin e rregullave dhe procedurave të miratuara nga KGJK;  

4.11. ndërmarrjen e detyrave dhe përgjegjësive të tjera siç mund të caktohen nga kryetari i 

gjykatës apo gjyqtari mbikëqyrës; 

4.12. marrjen e veprimeve për ngritjen e  efikasitetit të shërbimeve të administratës gjyqësore; 

4.13. pjesëmarrjen në përgaditjen e programit vjetor të punës; 

4.14. mbajtjen e takimeve të rregullta me shefat e zyreve për mbarëvajtjen dhe planifikimin e 

punëve; 

4.15.  mbajtjen e evidencës  personale (dosjet) të të gjithë të punësuarëve në gjykatë, përfshirë 

këtu edhe praktikantët vullnetarë; 

4.16. mbajtjen e evidencës së prezencës së punës për  personelin jogjyqësor; 

4.17. adresimin e ankesave të palëve ndaj të punësuarëve në gjykatë; 

4.18. vlerësimin e performances së personelit jogjyqësor në pajtim me ligjislacionin në fuqi; 

4.19.ndërmarrjen e veprimeve që sigurojnë zbatimin e drejtë të Kodit të Mirësjelljes për të 

punësuarit. 

 

5. Në mungesë të administratorit të gjykatës, detyra e tij do të ushtrohet përkohësisht nga shefi i 

zyrës për menaxhimin e lëndëve. 

 

6. Në mungesë të ndihmës administratorit, detyra e tij do të ushtrohet përkohësisht nga referenti 

i lartë i degës. 

 

7. Shefat e zyreve dhe zyrtari për informim publik i raportojnë administratorit. 

 

Neni 9 
Bashkëpunimi i gjykatës themelore me degët e saj 

 
1. Gjyqtari mbikqyrës dhe ndihmës administratori bashkëpunojnë me kryetarin dhe 

administratorin e gjykatës themelore dhe bashkërendojnë aktivitetet për mirëfunksionimin e 

gjykatës.  
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2. Gjyqtari mbikqyrës dhe ndihmës administratori  përgadisin raporte dhe analiza  për çështje të 

caktuara të kërkuara ose të inicuara nga kryetari respektivisht administratori i 

gjykatësThemelore.  

 

3.  Gjyqtari mbikqyrës dhe ndihmës administratori mbajnë kontakte të rregullta me kryetarin dhe 

administratorin e gjykatës themelore. 

 

Neni 10 
Kolegjiumi i gjyqtarëve 

 
1. Kolegjiumi i gjyqtarëve të gjykatës themelore përbëhet nga të gjithë gjyqtarët e  gjykatës 

themelore dhe gjyqtarët mbikqyrës të degëve. Kolegjiumi i gjyqtarëve udhëhiqet nga kryetari i 

gjykatës themelore. Kolegjiumi i gjyqtarëve të degës përbëhet nga të gjithë gjyqtarët e asaj dege 

dhe udhëhiqet nga gjyqtari mbikqyrës.   

 

2. Kolegjiumi i gjyqtarëve të gjykatës së Apelit përbëhet nga të gjithë gjyqtarët e asaj gjykate dhe 

kryesohet nga kryetari i gjykatës. 

 

3. Kolegjiumi i gjyqtarëve të gjykatës Supreme përbëhet nga të gjithë gjyqtarët e asaj gjykate dhe 

kryesohet nga kryetari i gjykatës. 

 

4.Kolegjiumi i gjyqtarëve shqyrton çështjet e punës dhe veprimtarisë së gjykatës, duke përfshirë 

por pa u kufizuar në rezultatet e arritura të punës në periudhën paraprake, lëndët nga vitet 

paraprake, ngarkesen e gjyqtarëve me lëndë, numrin e lëndëve të kryera dhe të pakryera  sipas 

gjyqtarëve, mundësitë e avansimit të metodave të punës si dhe çështjet tjera të rëndësishme për 

punën e gjykatës. 

 

5. Në vendimet për planin vjetor të punës dhe vendimet tjera të rëndësishme të gjithë gjyqtarët e 

gjykatës themelore dhe të degëve të saj marrin pjesë në kolegjiumin e gjyqtarëve.  

 

6. Kolegjiumi i gjyqtarëve vendosë me shumicë të thjeshtë votash nga numri  i anëtarëve të 

pranishëm në takim.   

 

7. Administratori i gjykatës respektivisht ndihmës administratori mbështet kryetarin e gjykatës 

respektivisht gjyqtarin mbikqyrës në organizimin dhe mbarëvajtjen e takimit. Rendi i ditës u 

shpërndahet gjyqtarëve të paktën 72 orë para takimit të radhës. 

 

8. Kopjet e të gjitha dokumenteve relevante për takim duke përfshirë edhe rendin e ditës dhe 

procesverbalin, mbahen në zyrën e administratorit të gjykatës Themelore, gjykatës së Apelit dhe 

gjykatës Supreme, përkatësisht në zyrën e zëvendës administratorit të gjykatës për degët e 

gjykatës Themelore. Në fund të vitit kalendarik, të gjitha dokumentet në lidhje me takimet e 

kolegjiumit arkivohen në një dosje të veçantë me emrin Takimet e Kolegjiumit – [Emri i 

Gjykatës] . 
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Kapitulli III 

ORGANIZIMI DHE DEPARTAMENTET E ADMINISTRATËS SË GJYKATAVE 
 

Neni 11 
Administrata e gjykatës  

 

1. Në gjykatën Supreme detyrat e administratës së gjykatës i kryen administratori dhe personeli 

tjetër jogjyqësor.  

 

2. Në gjykatën e Apelit dhe gjykatat Themelore detyrat e administratës së gjykatës  i kryen: 

administratori përmes zyrës për menaxhimin e lëndëve, zyrës për mbështetje juridike, zyres për 

logjistikë, financa, mbështetje dhe mirëmbajtje dhe zyrtarit për informim publik.  

 

3. Në degët e gjykatave Themelore detyrat e administratës së gjykatës  i kryen: ndihmës 

administratori përmes personelit përkatës jogjyqësor. 

 
Neni 12  

 
Zyra për Menaxhimin e Lëndëve 

 
1. Zyra për menaxhimin e lëndëve (ZML) mundëson procedimin e lëndëve në mënyrë 

transparente dhe me kohë. ZML është përgjegjëse për lëvizjen e lëndëve brenda gjykatës nga 

regjistrimi e deri tek përfundimi.  

 

2.Zyra për menaxhimin e lëndëve në kuadër të përgjegjësive të saj: 

 

2.1. pranon të gjitha dokumentet e paraqitura gjykatës dhe i evidenton ato, në këtë mënyrë krijon 

dhe ruan dosjet e lëndëve; 

2.2.  merr të gjitha masat procedurale për ndarjen e lëndëve; 

2.3.  njofton palët përmes shërbimit të postës apo dorëzuesve të gjykatës; 

2.4.  merr të gjitha masat procedurale të kërkuara në urdhërat e nxjerra prej gjyqtarëve në lëndë; 

2.5.  menaxhon rrjedhën e lëndëve brenda gjykatës; 

2.6. siguron publikimin e shpalljeve që kanë të bëjnë me lëndët në tabelën e informimit publik të 

gjykatës; 

2.7.  arkivon lëndët e kryera; 

2.8.  përgatit raporte për lëndët e pazgjidhura dhe procedimin e lëndëve për gjykatën dhe 

institucione të tjera; 

2.9.  siguron informata për palët e interesuara në bazë të të dhënave të ruajtura në regjistrat e 

gjykatës; 

2.10. procedon dhe nxjerrë çertifikata brenda kompetencës së gjykatës; 

2.11. merr të gjitha masat e nevojshme për mbledhjen efektive të taksave dhe gjobave të 

urdhëruara nga gjyqtarët. 

 

3.  Shefi i ZML raporton për punën e tij tek administratori i gjykatës. 
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Neni 13 
Zyra për Mbështetje Juridike 

 
1. Zyra për mbështetje juridike (ZMJ) përfshin bashkëpunëtorët profesionalë, sekretarët 

gjyqësorë dhe përkthyesit  të cilët u ndihmojnë gjyqtarëve në mbajtjen dhe transkriptimin e 

seancave, hulumtimin ligjor dhe përpilimin e vendimeve gjyqësore. 

 
2. Zyra për mbështetje juridike në kuadër të përgjegjësive të saj:  

2.1. mban procesverbalet në të gjitha lëndët; 

2.2. ndihmon gjyqtarët në përpilimin e konkluzioneve, vendimeve dhe aktgjykimeve; 

2.3. bën interpretimin e seancave si dhe përkthimin e të gjitha shkresave të lëndës; 

2.4. bashkëvepron me Zyrën për Menaxhimin e Lëndëve për çështjet qe hyjnë në kompetencë të 

të dy zyrave, sidomos për përgaditjen e seancës dhe raportimin statistikor. 

 

3. Shefi i Zyrës për Mbështetje Juridike i raporton administratorit të gjykatës. 
 

Neni 14 
Zyra për Logjistikë, Financa, Mbështetje dhe Mirëmbajtje 

 
1. Zyra për logjistikë, financa, mbështetje dhe mirëmbajtje funksionon në kuadër të gjykatës së 

Apelit dhe  gjykatave Themelore dhe udhëhiqet nga shefi i zyrës. Kjo zyrë koordinon të gjitha 

aktivitetet financiare, siguron dhe mirëmban objektet dhe pajisjet e gjykatave.  

 

2. Kjo zyrë përbëhet nga dy njësi: njësia për logjistikë dhe financa dhe njësia për mbështetje dhe 

mirëmbajtje. Këto dy njësi udhëhiqen nga shefat  përkatës të cilët për punën e tyre i raportojnë 

shefit të zyrës.  

 

3. Njësia për logjistikë dhe financa bën furnizimin me  pajisje te sigurimit, automjete, kompjuterë, 

material shpenzues si dhe procedimin e pagesave nga ana e gjykatës dhe në gjykatë. 

 

4. Njësia për mirëmbajtje dhe mbështetje bën sigurimin e ndërtesës dhe personelit të gjykatës, 

mirëmbajtjen e ndërtesës  dhe pajisjeve të gjykatës.  
 

Neni 15 
Zyrtari për Informim Publik 

 
1. Zyrtari për informim publik është përgjegjës për të mbledhur dhe shpërndarë të gjitha 

dokumentet dhe të dhënat e gjykatës në të cilat mund të ketë qasje publiku për qëllime 

informative apo edukative. 

 

2. Kompetencat e zyrtarit për informim publik përfshijnë por nuk kufizohen vetëm në: 
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2.1. lehtësimin e rrjedhës së informacionit për publikun si dhe përgjegjet e shpejta ndaj 

kërkesave të palëve, mediave apo qytetarëve tjerë të interesuar; 

2.2.  sigurimin e informacionit statistikor; 

2.3.  koordinimin e çështjeve të ndërgjegjësimit publik; 

2.4.  koordinimin e aktiviteteve në terren për gjykatën përkatëse. 

 

3.Varësisht nga natyra e pyetjes ose kërkesës, zyrtari për informim publik drejton kërkesat e 

palëve apo të qytetarëve personit përgjegjës gjegjësisht kryetarit të gjykatës, gjyqtarit të çështjes, 

ose administratorit të gjykatës. 

 

4. Zyrtari për informim publik i raporton  kryetarit të gjykatës përmes administratorit të gjykatës. 

 
Neni 16 

Bashkëpunimi  në mes të Administratorit, ndihmës administratorëve dhe shefave të 
zyrave 

 
1. Administratori i gjykatës  për zbatimin e politikave të vendosura nga kryetari për menaxhimin 

e gjykatës mban takime të rregullta pune me ndihmës administratorët dhe shefat e zyrave të 

gjykatës Themelore. 

 
2. Ndihmës administratorët e gjykatave i raportojnë administratorit të gjykatës për lëndët e 

kryera dhe të pakryera si dhe për të gjitha vështirësitë apo problemet që paraqiten në punë në 

degët e gjykatës përkatëse. Ndihmës administratorët e degëve të gjykatave rregullisht 

konsultohen me administratorin e gjykatës dhe për punën e tyre i përgjigjen gjyqtarit  

mbikëqyrës si dhe administratorit të gjykatës. 

 
3. Për të qenë sa më efikase dhe transparente puna e gjykatës, administratori i gjykatës 

bashkëpunon me shefat e zyrave të cilët menaxhojnë punën e personelit jogjyqësor  që i takojnë 

zyrave të tyre. Ata janë përgjegjës për zbatimin e politikave të vendosura nga administratori i 

gjykatës për ofrimin e shërbimeve cilësore profesionale palëve që i drejtohen gjykatës. 

 

Neni 17 

Trajnimi 
 
1. Personeli jogjyqësor i gjykatave duhet të marrë pjesë në seminare trajnuese apo programe të 

ndryshme të cilat do të rrisin kapacitetin e aftësive të punëtorëve për të kryer me sukses të plotë 

detyrat e tyre. 

 

2. Administratori i gjykatës sipas udhëzimeve të Sekretariatit të KGJK-ës bën vlerësimin vjetor 

përkitazi me nevojat për trajnim dhe koordinon orarin e trajnimeve për tërë personelin 

jogjyqësor të gjykatës. 

 

3. Administratori i gjykatës i drejtohet Sekretariatit të KGJK-së  që të miratojë kërkesën për 

trajnime të nevojshme të personelit jogjyqësor. 
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4. Politikat e trajnimeve caktohen nga KGJK. 

 
Neni 18 

Kodi Etik dhe i Mirësjelljes 
 
1. Gjyqtarët dhe personeli jogjyqësor janë të detyruar t’i përmbahen Kodit Etik dhe të Mirësjelljes. 

 
Neni 19 

Dosjet e të punësuarve 
 
1.Sekretariati i KGJK-së mban dosjet personale për të gjithë të punësuarit në gjykatë.  

 
2. Administratori i gjykatës respektivisht ndihmës administratori mban kopjet e dosjeve 

personale për të gjithë të punësuarit dhe të angazhuarit e tjerë në gjykatë.  

 

3. Dosjet personale duhet të përmbajnë: dokumentet e shkollimit, dokumentet për marrëdhënien 

e punës, pozitën, dokumentet  për pushimin vjetor, pushimin me pagesë dhe pa pagesë, 

dokumentet për vlerësimet, shpërblimet dhe ndëshkimet. Dokumentacioni që nuk është në 

posedim të SKGJK-së duhet që të dorëzohet nga administratori respektivisht ndihmës 

administratori i gjykatës në fund të çdo viti kalendarik. 

 

4. Dosjet e të punësuarve në gjykatë janë konfidenciale dhe mbahen në zyrën e administratorit të 

gjykatës dhe mbajtja e tyre rregullohet me legjislacionin në fuqi. 

 

Neni 20 
Kartelat identifikuese për  punëtorët e punësuar në gjykatë 

 
1. Të gjithë të punësuarit në gjykatë janë të obliguar që gjatë orarit të punës t’i mbajnë kartelat 
identifikuese  të Këshillit Gjyqësor të Kosovës. 

 

2. Në rast të përfundimit të marrëdhënies së punës kartela identifikuese duhet t’i dorëzohet 

administratorit respektivisht ndihmës administratorit. 

 

Neni 21 
Evidenca e vijueshmërisë në punë 

 

1. Kryetari i gjykatës është përgjegjës për vijueshmërinë e gjyqtarëve dhe personelit jogjyqësor 

në punë. 

 

2. KGJK lëshon një udhëzim i cili bën përcaktimin e mënyrës së evidentimit të vijueshmërisë në 

punë. 

 

Kapitulli IV 
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MENAXHIMI I LËNDËVE  
 

Neni 22 
Pranimi i shkresave 

 
1. Dorëzimi i shkresave në gjykatë bëhet nga palët drejtpërdrejtë, përmes shërbimit postar, 

shërbimit elektronik dhe mënyrave tjera të parapara me ligj. 

 

2. Zyrtari i pranimit vulosë me vulë automatike ose manuale të gjitha shkresat e pranuara dhe të 

njëjtat i regjistron në regjistrin e pranimit. 

 

3. Vula për pranimin e shkresave  përmban emrin e gjykatës duke përfshirë të dhënat bazë siç 

janë numri i pranimit, data, ora dhe minuti. 

 

4. Zyrtari i pranimit të gjitha shkresat e pranuara i dorëzon tek zyrtarët përkatës. 

 

5. Për të gjitha parashtresat gjyqësore për të cilat kërkohet pagesa e taksës gjyqësore, zyrtari i 

pranimit përkatësisht të autorizuarit e tjerë gjyqësorë zbatojnë udhëzimin administrativ mbi 

unifikimin e taksave gjyqësore. 

 

Neni 23 
Regjistrimi i lëndës 

 

1. Referenti i ZML-së regjistron shkresat në regjistrin përkatës sipas kohës së arritjes i cili 

përfshin numrin rendor, datën e pranimit, emrat e palëve dhe të dhënat tjera të nevojshme të 

plotësuara me stilolaps me ngjyrë të kaltër. Procesi i regjistrimit bëhet në ditën e marrjes së 

dokumentit, përjashtimisht në ditën e ardhshme të punës, nga pamundësia objektive e 

procedimit ose nëse ato janë pranuar pas orarit të punës. 

 

2. Pas regjistrimit të lëndës, referenti formon dosjen e lëndës së re duke shfrytëzuar 

mbështjellësin përkatës. 

 

3. Në pjesën e përparme të dosjes, referenti me stilolaps ngjyrë të kaltër plotëson të dhënat 

fillestare nga regjistri. Për dosjet e lëndës me ndarje anësore, numri i lëndës duhet të regjistrohet 

në ndarjen anësore duke përdorur ngjitës ose stilolaps. Regjistrimi fillon me inicialet e llojit të 

lëndes (p.sh. C për Civile), numrin rendor i lëndes i cili fillon nga numri 1, pastaj vazhdon me shenjën /  dhe dy numrat e fundit të vitit p.sh. për vitin  shënohet vetëm . Si ilustrim, 
lënda e parë civile e vitit 2013 në Gjykatën Themelore të Prishtinës do të regjistrohet si: C1/13. 

 

Neni 24 
Caktimi i lëndëve 

 

1. Caktimi i lëndëve tek gjyqtarët bëhet me short. Të gjitha lëndët e pranuara brenda muajit 

kalendarik nga personeli i administratës së gjykatës, ndahen në grumbuj sipas numrit te 
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gjyqtarëve dhe llojit te lëmisë juridike gjyqësore. Mbi çdo grumbull të lëndëve vihet një 

procesverbal në të cilin përshkruhet numri dhe lloji i lëndeve të cilat do të tërhiqen nga gjyqtari 

të cilit i bie shorti, qoftë gjyqtari në pozitë të kryetarit të trupit gjykues në gjykatë të shkallës së 

parë, qoftë kryetar i kolegjit gjyqësor në gjykatë të shkallës së dytë apo të tretë. 

 

2. Tërheqja e shortit bëhet nga gjyqtari respektivisht i autorizuari i gjyqtarit. Dita e shortit do të 

jetë të hënen e dytë të muajit. Kur e hëna është ditë pushimi (feste), shorti tërhiqet në ditën 

pasuese të punës.  

 

3. Menaxhimin për tërheqje te shortit e bën administratori respektivisht ndihmës administratori.  

 

4. Nëse janë të krijuara kushtet për veprim, caktimi i lëndëve me short mund të bëhet edhe me 

sistem të mekanizmit të kontrollit elektronik, sistem i cili paraprakisht duhet kaluar miratimin 

nga KGJK. 

 

5. Lënda e cila për nga afati kërkon vendosje të shpejtë shpërndahet tek gjyqtari i çështjes 

respektivisht tek gjyqtari kryesues i kolegjit përmes shefit të ZML-së pasi të ketë marrë 

autorizimin paraprak nga kryetari respektivisht gjyqtari mbikëqyrës. Këto lëndë nuk i 

nënshtrohen shortit, por duhet të respektohet sistemi rrotativ në bazë të sistemit të ndarjes së 

lëndëve tek gjyqtarët. 

 

6. Gjykatat respektivisht degët të cilat nuk kanë më tepër se një gjyqtar të së njëjtës lëmi juridike 

gjyqësore nuk i nënshtrohen procesit të caktimit të lëndëve sikur në pikat 1,2 dhe 3 të këtij neni, 

por i nënshtrohen rregullit të miratuar nga kryetari respektivisht gjyqtari mbikëqyrës ose 

rregullit të miratuar nga kolegjiumi i gjyqtarëve të gjykatës respektivisht degës së cilës i përkasin. 

 

Neni 25 
Mbajtja e regjistrave 

 

1. Regjistrat përmbajnë të dhëna të plota, të sakta dhe të përditësuara për lëndët e hapura dhe të 

mbyllura. Veprimet regjistrohen në regjistrin përkatës në ditën kur lëndët kthehen tek referenti, 

përjashtimisht në ditën e ardhshme të punës. 

 

2. Veprimet e ndërmarra në një lëndë regjistrohen në regjistër. Referenti i regjistrimit  regjistron 

urdhërin, aktvendimin, aktgjykimin, ankesën ose veprimet e tjera me datën kur ato janë nxjerrë. 

Regjistrimi bëhet me stilolaps  me ngjyrë të kaltër duke regjistruar datën e veprimit në kolonën 

përkatëse. 

 

3. Zyrtari përkatës është përgjegjës për kontrollimin e rregullt të regjistrave i cili bëhet së paku 

një (1) herë në çdo tre (3) muaj.  

 

4. Në fund të vitit kalendarik regjistrat gjyqësor mbyllen nga referentët përkatës, të ndjekur me 

verifikim të nënshkrimit nga ana e referentit kryesor dhe administratorit respektivisht ndihmës 

administratorit. 
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5. Mbyllja e regjistrit bëhet në mënyrë që pas regjistrimit të lëndës së fundit shënohen të dhënat e 

mëposhtme:  

-numri rendor i shënimit të fundit; 

-numri i shënimeve të gabuara;  

-numri i lëndëve të kryera nga viti i cili mbyllet;  

-numri i lëndëve të pakryera nga viti i cili mbyllet.  

 

6.  Numrat e lëndëve të pakryera të cilat nuk kanë numër unik e që i takojnë viteve të kaluara, 

duke i specifikuar  kronologjikisht sipas viteve të lëna pas, shënohen në faqen e parë të regjistrit 

të ri. Pas evidentimit të lëndëve të pakryera, regjistrohen lëndët e vitit aktual. 

 

7. Të gjitha shënimet në lidhje me proceset e kryera për lëndët e regjistruara në të gjithë 

regjistrat e viteve, konstatohen në të njëjtin regjistër fillimisht aty ku është e regjistruar lënda.  

 

8. Para çdo numri rendor të lëndës së kryer, me ngjyrë të kuqe, vihet  shenja L  numri mbetet 
brenda  këndit 90 shkallë), ndërsa në shënimin sikur në pikën 6 të këtij neni, rrethohet numri 

rendor përkatës.  

 
Neni 26 

Korrigjimi i gabimeve në regjistër 
 
1. Nëse lënda është regjistruar gabimisht, referenti i ngarkuar me atë regjistër,  paraprakisht e 

njofton mbikqyrësin e vet të parë, në rubrikën në të cilën kishte regjistruar lëndën, gabimin e 

konstaton me ngjyrë të kuqe. Pa ndërhyrë në rubrikën vërejtje  konstatimi bëhet me laps kimik 

të ngjyrës së kuqe duke e rrethuar numrin rendor dhe tërhequr një vijë të hollë të pjerrtë nga 

këndi i poshtëm në të majtë deri në këndin e epërm në të djathtë të të gjitha rubrikave që i përkasin lëndës së regjistruar gabimisht. Në rubrikën vërejtje , shënohet regjistrim i gabuar ,  
shënim i cili konfirmohet me nënshkrim të referentit që kishte gabuar.  

 

2. Lënda e cila regjistrohet pas lëndës së regjistruar gabimisht merr numrin rendor pasues, duke 

mos e anuluar numrin e lëndës së regjistruar gabim.  

 

Neni 27 
Mirëmbajtja e dosjes së lëndës 

 
1. Të gjitha veprimet dhe shkresat që kanë të bëjnë me një lëndë përfshihen në dosjen e lëndës në 

mënyrë kronologjike (përshkrimi i akteve, numri i faqeve dhe kapja e tyre me spirale apo ngjitës). 

 

2. Shkresat e lëndës ruhen në raftet e ZML-së, sipas kategorisë së lëndës, në mënyrë kronologjike. 

Nëse dosja e lëndës ka ndarje anësore, ajo duhet të jetë në pjesën e jashtme të raftit dhe e 

lexueshme vertikalisht me numrin e lëndës në fillim. 
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3. Para transferimit të një lënde në një gjykatë tjetër ose arkivimit të lëndës së sistemuar, 

përmbajtja e dosjes së lëndës duhet të verifikohet se a janë të gjitha shkresat të përfshira dhe të 

radhitura në mënyrë kronologjike. 

 

Neni 28 
Lëvizja e lëndës brenda gjykatës 

 

1. Shkresat e lëndës mbahen në ZML përveç rasteve kur një gjyqtar është duke ndërmarrë 

veprime të domosdoshme lidhur me lëndën. 

 

2. Kur pala ose personeli tjetër jogjyqësor  i gjykatës kërkon një dosje nga ZML, kërkesa duhet të 

miratohet nga shefi i ZML-së përkatësisht referenti kryesor. Kërkesa mund të pranohet ose 

refuzohet. Në rast të refuzimit, pala ose personeli tjetër jogjyqësor  i gjykatës që kërkon shkresat 

e lëndës mund të ankohet tek kryetari i gjykatës  respektivisht gjyqtari mbikëqyrës. Kërkesa 

mund të pranohet ose të refuzohet. 

 

3. Kur lënda lëvizet nga ZML tek gjyqtari apo zyrtarët e tjerë të autorizuar, referenti duhet të 

regjistrojë numrin e lëndës dhe datën e dorëzimit në regjistrin përkatës të brendshëm. 

 

4. Lënda e cila përkohësisht lëvizë nga ZML-ja zëvendësohet me kartelë të procedimit. Kartela e 

procedimit vendoset në vendin përkatësisht raftin e lëndës. Në kartelën e procedimit referenti 

shënon emrin e gjyqtarit ose zyrtarit i cili ka tërhequr lëndën si dhe datën në të cilën është kryer 

ky veprim. 

 

5. Kur lënda kthehet në ZML, referenti regjistron numrin e lëndës dhe datën e kthimit në 

regjistrin përkatës të brendshëm, duke e ruajtur dhe zëvendësuar kartelën e procedimit me 

lëndë. Referenti shqyrton dosjen për të kontrolluar nëse veprimet ose dokumentet e reja janë 

regjistruar për të marrë ndonjë veprim të urdhëruar apo të vendosur nga gjyqtari. 

 

6. Referenti në çdo kohë monitoron se lënda e tërhequr është kthyer me kohë. Për vonesat në 

kthimin e lëndës, referenti njofton menjëherë shefin e ZML-së përkatësisht referentin kryesor. 

Shefi i ZML-së përkatësisht referenti kryesor  njofton administratorin përkatësisht ndihmës 

administratorin i cili kërkon nga gjyqtari ose zyrtari që ka tërhequr lëndën informata për 

moskthimin e lëndës. 

 

7. Me krijimin e një dosjeje të re të lëndës, referenti regjistron në indeks kartelë të dhënat 

fillestare që përfshijnë numrin e lëndës, datën e regjistrimit, emrin e palëve dhe numrin 

identifikues të gjyqtarit të cilit i caktohet lënda. 

 

8. Shfrytëzimi i sistemit  me indeks kartelë përdoret për përcjelljen e veprimeve ditore, javore, 

apo mujore. Kartelat mbahen në sirtarë të veçantë me ndarje në bazë të veprimeve ditore dhe 

javore që duhet të ndërmerren.  
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9. Gjyqtari me rastin e pranimit  të lëndës vlerëson kompetencën e gjykatës, gabimet eventuale të 

parashtresave, të dhënat bazike të palëve si dhe ndërmerr veprime të tjera të parapara me ligj.  

 

10. Ditën kur gjyqtari i caktuar e kthen lëndën në ZML, referenti   ndërmerr të gjitha veprimet e 

nevojshme. Nëse veprimi i kërkuar është caktimi i seancës gjyqësore, referenti pas verifikimit të 

orarit  të  gjyqtarit për seancë shënon datën në kartelën e lëndës. Lënda  kthehet në raftin ku ka 

qenë dhe kartela  vendoset në sirtarin sipas afateve përkatëse. 

 

11. Lënda i rikthehet  gjyqtarit një ditë para seancës ose më herët varësisht nga ndërlikueshmëria 

e lëndës. Data e rikthimit  regjistrohet në kartelën e procedimit dhe në indeks kartelë. 

 

12. Pas përpilimit të vendimit gjyqësor gjyqtari e kthen lëndën në ZML. 

 

Neni 29 
Caktimi i seancës gjyqësore 

 

1. Referenti zbaton urdhërin e gjyqtarit për caktimin e seancës lidhur me datën, kohën dhe 

vendin e seancës. 

 

2. Pas marrjes së urdhërit të gjyqtarit, referenti regjistron seancën e radhës në kalendarin e 

seancave gjyqësore që përfshin të gjitha informacionet përkatëse. Referenti koordinon 

kalendarin e seancave për përdorimin e sallës së gjykimit. 

 

3. Referenti i lëmisë përkatëse është përgjegjës për ndërmarrjen e të gjitha veprimeve 

administrative  përgaditore që do të bëjnë seancën të jetë e suksesshme duke respektuar afatet 

procedurale. Shefi i ZML-së është përgjegjës për koordinimin e punës me zyrtarët përkatës për 

njoftimin e palëve ndërgjyqësore dhe veprimeve tjera të përcaktuara në urdhërin e gjyqtarit.  

 

Kapitulli V 
BASHKIMI DHE VEÇIMI I LËNDËVE DHE PËRTRIRJA E SHKRESAVE TË LËNDËVE 

 
Neni 30 

Bashkimi i  lëndëve 
 

1. Kur bashkohen disa lëndë për shqyrtim të përbashkët, lënda në të cilën procedura ka filluar më 

vonë i bashkohet lëndës procedura e së cilës ka filluar më herët dhe merr numrin e saj. Shkresat e 

lëndës që janë bashkuar vendosen në një mbështjellës të përbashkët.  

 

2. Në ballinën e mbështjellësit të përbashkët të lëndës vendosen numrat dhe shenjat e veçanta të 

lëndëve të cilat janë bashkuar.  

 

Neni 31 

Veçimi i lëndëve 
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1. Nëse lënda gjatë procedurës veçohet për shqyrtim të ndarë, hapet një mbështjellës i ri për 

shkresat e lëndë. Një apo më shumë pjesë të veçuara të lëndës dhe secila pjesë e veçuar 

regjistrohet me numër të ri në regjistër.  

 

2. Shkresa e parë që vendoset në mbështjellësin e ri është kopja e vendimit për veçimin e 

procedurës. Shkresat tjera apo kopjet e shkresave të nevojshme për veprim në procedurën e 

veçuar vendosen në mbështjellës dhe regjistrohen sipas dispozitave të kësaj rregulloreje.  

 

3. Nëse një shkresë bartet nga mbështjellësi paraprak në një mbështjellës të ri, në listën e 

shkresave të mbështjellësit të parë vendoset shënimi lidhur me bartjen, përfshirë edhe numrin e 

lëndës në të cilën shkresa është transferuar. 

 

4. Në mbështjellësin e lëndës së veçuar barten shënime të rëndësishme lidhur me lëndën e veçuar 

kurse në mbështjellësin paraprak këto shënime përshkruhen.  

 
Neni 32 

Humbja, dëmtimi dhe përtrirja e shkresave të lëndës 
 
1. Nëse shkresat apo pjesët e caktuara të lëndës humben, dëmtohen apo shkatërrohen, fillon 

procedura për përtërirjen e shkresave.  

 

2. Pas informimit të kryetarit të gjykatës respektivisht të gjyqtarit mbikqyrës, gjyqtari i lëndës 

merr vendim për përtërirjen e shkresave të lëndës. Zbatimin e këtij vendimi e bën shefi i ZML-së 

respektivisht  referenti i lartë. 

 

3. Për shkresat e lëndës për të cilat ka përfunduar procedura me vendim të plotfuqishëm, 

përtrirja e shkresave të lëndës iniciohet vetëm nëse ka interes të arsyeshëm. Kryetari i gjykatës 

përkatësisht gjyqtari mbikëqyrës urdhëron përtrirjen e lëndës sipas detyrës zyrtare apo me 

kërkesën  e palëve ndërgjyqësore. 

 

4. Procedura për përtërirjen e shkresave të lëndës nuk mund të fillohet nëse ka kaluar afati për 

ruajtjen e këtyre shkresave. 

 

5.  Vetëm ato shkresa të lëndës të cilat janë të rëndësishme për procedurën përtërihen.  

 

6. Përtërirja bëhet në bazë të përshkrimit të dokumenteve të humbura, të dëmtuara ose te 

shkatërruara të cilat gjykata i ka në dispozicion nga regjistri dhe librat ndihmës apo të dhënat e 

ofruara nga palët ndërgjyqësore, ekspertët, dëshmitarët dhe personat e tjerë që kanë marrë pjesë 

në procedurë. 

 

7. Kur për dokumentet e humbura, të dëmtuara ose të shkatërruara nuk ka dëshmi të 

mjaftueshme dhe deklaratat e personave të cekur më lart nuk përputhen, këto veprime do të 

përsëriten nga gjyqtari i lëndës nëse ende nuk është marrë vendimi i shkallës së parë. 
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8. Palët deklarohen lidhur me humbjen, dëmtimin apo shkatërrimin e atyre shkresave në bazë të 

të cilave procedura është duke u zhvilluar dhe njëkohësisht palët ftohen të paraqesin të gjitha të 

dhënat, procesverbalet, vendimet gjyqësore dhe shkresat tjera që kanë në dispozicion.  

 

9. Vendimi për përtërirjen e shkresave të lëndës në të cilën procedura është në zhvillim e sipër 

zhvillohet nën numrin e njëjtë në të cilin është regjistruar lënda.  

 

10. Kërkesa dhe vendimi për përtërirjen e shkresave të lëndës në të cilën procedura ka 

përfunduar me vendim të plotëfuqishëm, shënohen në regjistër GJA  dhe pas përtërirjes së 

shkresave të lëndës, shënohen në regjistrin e duhur me numrin e njëjtë me të cilin është punuar 

lënda.  

 . Në mbështjellësin e shkresave të lëndës vendoset shenja Shkresa të  përtërira . 
 

Kapitulli VI 
VULAT E GJYQËSORIT 

 
Neni 33 

 
1. Të gjitha gjykatat respektivisht degët e gjykatave kanë vulat gjyqësore të cilat nxirren në 

harmoni me rregullat e KGJK-së dhe ligjet në fuqi. Forma, lloji dhe mënyra e përdorimit të vulave 

gjyqësore përcaktohet me rregulla të posaçme të KGJK-së. 

 

2. Sekretariati i KGJK-së siguron furnizimin me vula përkatëse në të gjitha gjykatat. 

 

Kapitulli VII 
RAPORTIMI, MONITORIMI, ARKIVIMI DHE ASGJESIMI I LËNDËVE 

 
Neni 34 

Raportimi statistikor 
 
1. Gjykatat përgadisin raporte statistikore për aktivitetet në lëndë. ZML-ja është përgjegjëse për 

monitorimin dhe raportimin mbi lëndët e pranuara dhe të kryera ndërsa gjyqtari dhe Zyra për 

mbështetje juridike raportojnë për përputhshmërinë me standardet kohore.  

 

2. Departamenti i statistikave të Sekretariatit të Këshillit Gjyqësor të Kosovës harton udhëzime 

shtesë për raportim të gjykatave. Departamenti mund të kërkojë gjithashtu raporte shtesë të 

rregullta apo të veçanta.  

 

3. Administratori i gjykatës përkatësisht ndihmës administratori është përgjegjës për raportim 

statistikor. 

 

4. Afati kohor për raportim është jo me vonë se java e parë e muajit pasues për muajin paraprak. 
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Neni 35 

Arkivimi i lëndëve 
 
1. Çdo lëndë gjyqësore e kryer përfundimisht, me aktvendim të veçantë të dhënë nga kryetari i 

gjykatës përkatësisht gjyqtari mbikëqyrës, arkivohet në arkivin gjyqësor, duke  përcaktuar edhe 

afatet e ruajtjes së lëndës. 

 .  Gjykatat mund t’ia dorëzojnë lëndët e arkivuara arkivit të qytetit apo arkivit shtetëror. 
 

3. Çdo regjistër gjyqësor duhet të arkivohet dhe i njëjti duhet që në kohë të përhershme të ruhet 

në arkivin e gjykatës. 

 

Neni 36 
Asgjësimi i lëndëve dhe regjistrave gjyqësorë 

 
1. Gjykata bën asgjësimin e lëndeve gjyqësore pas kalimit të afatit ligjor për ruajtje. Për çdo 

asgjësim paraprakisht duhet të njoftohet KGJK-ja. 

 

2. Për asgjësimin e lëndëve gjyqësore kryetari i gjykatës formon një komision prej tre (3) 

anëtarësh të cilët  hartojnë procesverbalin me të dhënat  për lëndët e asgjësuara dhe mënyrën e 

asgjësimit.  

 

3. Asnjë regjistër gjyqësor nuk mund të asgjësohet pa një vendim paraprak të KGJK-së.  

 

Kapitulli VIII 
REGJISTRAT DHE LLOJET E LËNDËVE 

 
Neni 37 

Përdorimi i regjistrave 
 

Regjistrat shërbejnë për evidentimin e të gjitha aktiviteteve gjyqësore. Regjistrat mbahen ndaras 

për llojet e caktuara të lëndëve.  

 

Neni 38 
Regjistrat e Gjykatës Supreme në bazë të llojit të lëndës 

 

1. Gjykata Supreme mban regjistrat për lëndët: 

-GjPSH (Për Pranimin e Shkresave Gjyqësore); ky regjistër evidenton pranimin e çdo shkrese nga 

jashtë, si:  padi, propozim, kërkesë, parashtresë dhe çdo lloj lënde që hyn në gjykatë. 

-GjA (Administratë Gjyqësore); ky regjistër evidenton të gjitha shkresat të cilat nuk gjejnë vend 

për regjistrim në regjistrat e rregullt e që dalin nga ana e kryetarit si dhe përgjegjet e ndryshme 

që kthehen në mënyrë administrative nga administrata gjyqësore. Këto janë: 

a) shkresat e natyrës organizative; 
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b) dhënia e ndihmës juridike; 

c) gjyqtarët porotë; 

d) interpretët dhe ekspertët; 

e) përjashtimi, delegimi i gjyqtarëve; 

f) raportet; 

g) të ndryshme. 

-PML (Kërkesë për Mbrojtjen e Ligjshmërisë Penale); ky regjistër evidenton kërkesat për 

mbrojtjen e ligjshmërisë penale të cilat i parashtron pala apo prokurori.  

-PZD (Zbutje e Dënimit Penal); ky regjistër evidenton kërkesat për zbutjen e dënimit nga pala. 

-Rev I & Rev II(Revizion I dhe Revizion II); ky regjistër evidenton kërkesat për revizion nga pala 

e pakënaqur, ku gjykata të shkallës së parë janë gjykatat Komunale/Themelore dhe gjykatat e 

Qarkut/Apelit. 

-KML( Kërkesë për Mbrojtjen e Ligjshmërisë  Kundërvajtëse); ky regjistër evidenton kërkesat për 

mbrojtjen e ligjshmërisë kundërvajtëse të cilin e parashtron prokurori.  

-CML (Kërkesë për Mbrojtjen e Ligjshmërisë, Civile); ky regjister evidenton kërkesat për 

mbrojtjen e ligjshmërisë civile të parashtruara nga Prokurori i Shtetit. 

-CPP (Përsëritje e Procedurës Civile); ky regjistër evidenton kërkesat për përseritjen e 

procedurës civile të parashtruara nga pala. 

-ERev ( Revizion Ekonomik); ky regjistër evidenton kërkesën për revizion për lëndë nga 

departamenti për çështje ekonomike.  

-EML (Kërkesë për Mbrojtjen e Ligjshmërisë, Ekonomike); ky regjistër evidenton kërkesat e 

Prokurorit të Shtetit për mbrojtjen e ligjshmërisë për lëndët që vijnë nga departamenti ekonomik 

i gjykatës së Apelit.  

-ARJ (Rishqyrtim i Jashtëzakonshëm Administrativ); ky regjistër evidenton kërkesat për 

rishqyrtim të jashtëzakonshem për lëndët administrative. 

-APP (Rishikim i Procedurës Administrative ); ky regjistër evidenton kërkesat e paraqitura nga 

pala për përseritjet e procedurës kundër vendimeve të gjykatës Supreme. 

-AML (Kërkesë për Mbrojtje të Ligjshmërisë, Administrative ); ky regjistër evidenton kërkesat 

për mbrojtje të ligjshmërisë të paraqitura nga prokurori i shtetit kundër vendimeve të gjykatës 

Supreme në lëndë administrative. 

-MGJ (Mbrojtje Gjyqësore); ky regjistër evidenton kërkesat për mbrojtje gjyqësore 

administrative. 

-ARev (Revizion Administrativ); ky regjistër evidenton kërkesat për revizion kundër vendimeve 

të gjykatës Supreme. 

-UGJK (Urdhëresë Gjyqësore Konfidenciale); ky regjistër evidenton kërkesat e sjellura nga 

Agjensioni Kosovar i Intelegjencës. 

-AC-AKP(Ankesat e Agjensionit Kosovar të Pronës); ky regjistër evidenton:  

a) Kërkesat e pronësisë lidhur me pronën e paluajtshme private duke përfshirë pronën bujqësore 

dhe komerciale dhe 

b) Kërkesat lidhur me të drejtat mbi shfrytëzimin e pronës së paluajtshme private, duke përfshirë 

pronën bujqësore dhe komerciale ku paditësi aktualisht nuk është në gjendje të ushtrojë të 

drejtat e tilla pronësore. 

-Arkivës, ky regjister evidenton:  
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a) pranimin e lëndëve në arkivë dhe 

b) lëvizjen e lëndeve jashtë arkivës. 

 

Neni 39 
Regjistrat e Dhomës së Posaçme 

 

1. Dhoma e Posaçme e gjykatës Supreme mban regjistrat për lëndët: 

-GjPSH (Për Pranimin e Shkresave Gjyqësore); ky regjistër evidenton pranimin e çdo shkrese nga 

jashtë: padi, propozim, kërkesë, parashtresë dhe çdo lloj lënde që hyn në gjykatë.  

-GjA (Administratë Gjyqësore); ky regjistër evidenton të gjitha shkresat të cilat nuk gjejnë vend 

për regjistrim në regjistrat e rregullt e që dalin nga ana e kryetarit si dhe përgjegjet e ndryshme 

që kthehen në mënyrë administrative nga administrata gjyqësore. Këto janë: 

a) Shkresat e natyrës organizative; 

b) dhënia e ndihmës juridike; 

c) gjyqtarët porotë; 

d) interpretët dhe ekspertët; 

e) përjashtimi, delegimi i gjyqtarëve; 

f) raportet; 

g) të ndryshme. 

C – I: ky regjistër evidenton paditë e privatizimit; 

C – II: ky regjistër evidenton ankesat në listat e punëtorëve; 

C – III: ky regjistër evidenton paditë pronësore; 

C – IV: ky regjistër evidenton paditë e likuidimit; 

C – V: ky regjistër evidenton lëndët e riorganizimit; 

CA – I: ky regjistër evidenton ankesat kundër aktvendimeve të Dhomës së Posaçme; 

CA – II:ky regjistër evidenton ankesat kundër aktvendimeve të gjykatave tjera. 

CN (Civile të Ndryshme); ky regjistër evidenton kërkesat për tërheqjen e lëndëve dhe shqyrtimet 

e kërkesave të ndryshme nga palët. 

-Arkivës: ky regjistër evidenton: 

a) Pranimin e lëndëve në arkivë dhe 

b) lëvizjen e lëndeve jashtë arkivës. 

 

Neni 40 
Regjistrat e Gjykatës së Apelit në bazë të llojit të lëndës 

 

1. Gjykata e Apelit mban regjistrat për lëndët: 

-GjPSH (Për Pranimin e Shkresave Gjyqësore); ky regjistër evidenton pranimin e çdo shkrese nga 

jashtë: padi, propozim, kërkesë, parashtresë dhe çdo lloj lënde që hyn në gjykatë.  

-GjA (Administratë Gjyqësore); ky regjistër evidenton të gjitha shkresat të cilat nuk gjejnë vend 

për regjistrim në regjistrat e rregullt, e që dalin nga ana e kryetarit si dhe përgjegjet e ndryshme 

që kthehen në mënyre administrative nga administrata gjyqësore. Këto janë: 

a) Shkresat e natyrës organizative; 

b) dhënia e ndihmës juridike; 

c) gjyqtarët porotë; 
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d) interpretët dhe ekspertët; 

e) përjashtimi, delegimi i gjyqtarëve; 

f) raportet; 

g) të ndryshme. 

-PA 1(Ankesë Penale ); ky regjistër evidenton të gjitha ankesat penale që vijnë kundër 

aktgjykimit nga gjykata Themelore. 

-PA2 (Ankesë për Shkallën e Tretë Penale); ky regjistër evidenton ankesat kundër aktgjykimeve 

të shkallës së dytë, gjegjësisht ato që kanë dënime kapitale mbi 20 vjet burgim. 

-PAKR (Ankesë Penale për Krime të Rënda); ky regjistër evidenton të gjitha lëndët penale që 

vijnë me ankesë kundër aktgjykimit nga departamenti i krimeve të rënda nga gjykatat Themelore. 

-PN (Penale të Ndryshme); ky regjistër evidenton të gjitha lëndët që nuk zënë vend në regjistrat e 

rregullt të lëmisë penale, si dhe: 

a) Kërkesa për shtyerjen e ekzekutimit të dënimit; 

b) kërkesat për përjashtimin e gjyqtarit që vijnë nga gjykata Themelore. 

c) delegim kompetencash nga një gjykatë në tjetrën. 

-PAM (Ankesë Penale për të Mitur ); ky regjistër evidenton të gjitha ankesat kundër 

akgjykimeve/ aktvendimeve nga gjykatat Themelore të Kosovës për lëndët që i parasheh Ligji 

penal për të mitur i Kosovës. 

-CA (Ankesë Civile); ky regjistër evidenton të gjitha lëndët civile me ankesë kundër aktgjykimit/ 

aktvendimit që vijnë nga gjykatat Themelore. 

-CN (Civile të Ndryshme ); ky regjistër evidenton të gjitha lëndët që nuk zënë vend në regjistrat e 

rregulltë të lëmisë civile si dhe: 

a)  Kërkesat për delegim kompetencash; 

b)  kërkesa për përjashtim të gjyqtarit. 

-EA (Ankesë Ekonomike); ky regjistër evidenton të gjitha ankesat ekonomike kundër vendimeve 

të departamentit ekonomik të gjykatës Themelore.  

-EN (Ekonomike të Ndryshme); ky regjistër evidenton të gjitha lëndët që nuk zënë vend në 

regjistrat e rregullt të lëmisë ekonomike, si dhe:    

a) Kërkesat për konflikt kompetencash territoriale dhe  

b) kërkesat për përjashtim gjyqtarësh. 

-AA (Ankesë Administrative); ky regjistër evidenton ankesat që bëhen kundër vendimeve 

administrative të nxjerra nga departamenti për çështje administrative, pranë gjykatës Themelore. 

-AN (Administrative të  Ndryshme); ky regjistër evidenton të gjitha lëndët që nuk zënë vend në 

regjistrat e rregullt të lëmisë administrative, si dhe : 

a) Kërkesat për konflikt kompetencash territoriale dhe  

b) kërkesat për përjashtim gjyqtarësh. 

-KA(Ankesë për Kundërvajtje); ky regjistër evidenton çdo ankesë që parashtrohet kundër 

vendimit të shkallës së parë në gjykatat Themelore. 

-KN (Kundërvajtje të Ndryshme); ky regjistër evidenton të gjitha lëndët që nuk zënë vend në 

regjistrat e rregullt të lëmisë kundërvajtëse, si dhe: 

a) Kërkesat për konflikt kompetecash territoriale dhe  

b) kërkesat  për përjashtim gjyqtarësh. 

-Arkivës: ky regjistër evidenton: 
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a) Pranimin e lëndëve në arkivë dhe 

b) lëvizjën e lëndëve jashtë arkivës. 

 

Neni 41 
Regjistrat e Gjykatës Themelore në bazë të llojit të lëndës 

 

1.Gjykatat Themelore mbajnë regjistrat për lëndët: 

-GjPSH (Për Pranimin e Shkresave Gjyqësore); ky regjistër evidenton pranimin e çdo shkrese nga 

jashtë: padi, propozim, kërkesë, parashtresë dhe çdo lloj lënde që hyn në gjykatë. 

-GjA(Administratë Gjyqësore); ky regjistër evidenton të gjitha shkresat të cilat nuk gjejnë vend 

për regjistrim në regjistrat e rregullt e që dalin nga ana e kryetarit si dhe përgjegjet e ndryshme 

që kthehen në mënyre administrative nga administrata gjyqësore. Ato janë: 

a) shkresat e natyrës organizative; 

b) dhënia e ndihmës juridike; 

c) gjyqtarët porotë; 

d) interpretët dhe ekspertët; 

e) përjashtimi, delegimi i gjyqtarëve; 

f) raportet; 

g) të ndryshme. 

-Apostil: ky regjistër evidenton dokumentet gjyqësore për çertifikim duke përfshirë ato që dalin 

jashtë shtetit të Kosovës siç janë: aktgjykimet, aktvendimet, vërtetimet, garancionet. 

-PPr (Penale Paraprake); ky regjistër evidenton të gjitha kërkesat për masa siguruese siç janë: 

a) paraburgimet dhe arrestet shtëpiake; 

b) lajmërimet në stacionin policor; 

c) kërkesat për fillimin e hetimeve. 

-PK  (Kolegji Penal); ky regjistër evidenton  të gjitha ankesat e ushtruara kundër vendimeve të 

gjyqtarit të PPr, si: 

a) kërkesat për shlyerje nga evidenca penale; 

b) kërkesa për zbutje të jashtëzakonshme të dënimit; 

c) kërkesa per bashkimin e dënimeve; 

d) propozimet për zgjatjen e paraburgimit; 

e) ankesë kundër aktvendimit te shkallës së parë; 

f) njohja e vendimeve të huaja penale. 

-PKM (Kolegji Penal për të Mitur); ky regjistër evidenton: 

a) ankesat kundër aktvendimit mbi caktimin e paraburgimit të të miturve; 

b) propozimi i prokurorisë për vazhdimin e paraburgimit të të miturve; 

c) kërkesë për shkëputjen e paraburgimit. 

-PKA (Konfirmimit të Aktakuzës Penale); ky regjistër evidenton të gjitha aktakuzat dhe paditësin 

subsidiar. 

-PPrM (Paraprake Penale për të Mitur); ky regjistër evidenton: 

a) paraburgimet; 

b) arrestet shtëpiake; 

c) lajmërimet në stacionin policor për kryesit e veprave penale për të mitur; 

d) aktvendimet për fillimin e procedurës përgaditore. 
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-P (Lëndeve Penale); ky regjistër evidenton: 

a) propozim akuzat;  

b) aktakuzat e konfirmuara; 

c) paditë private; 

d) padite subsidiare. 

-PKR (Penale Krime të rënda) ky regjister evidenton të gjitha lëndët penale që bien në 

kompetencë të Departamentit të Krimeve të rënda 

-PM (Penale për të Mitur): ky regjistër evidenton propozimet për shqiptimin e masave edukative 

për kryesit e mitur. 

-PN ( Të Ndryshme Penale); ky regjistër evidenton kërkesat për: 

a) lëshimin e çertifikatave që nuk janë nën hetime si dhe vërtetime të ndryshme; 

b) procesverbalet mbi kqyrjen e vendit të ngjarjes nga gjyqtarët; 

c) kërkesat për lëshimin e ekspertizave; 

d) kërkesa të ndryshme penale; 

-PED/ED/EDGJ  (Ekzekutimit të Dënimeve Penale/Dënimet Alternative/Dënimet me Gjobë); ky 

regjistër evidenton çdo propozim për vuajtjen e dënimit, pas plotëfuqishmërisë së aktgjykimeve 

të gjykatës Themelore dhe të gjykatave tjera për të pandehurin me vendbanim në seli të gjykatës 

gjegjëse. 

-C (Lëndë Civile); ky regjistër evidenton: 

a) kontestet e marëdhënieve martesore dhe familjare; 

b) kontestet e trashëgimisë; 

c) kontestet nga e drejta reale; 

d) kontestet në bazë të kontratës dhe veprimeve juridike; 

e) kontestet nga lëmia e ndërtimtarisë; 

f) kontestet lidhur me komunat dhe shërbimet e ngjashme; 

g) kontestet për kompenzimin e dëmit; 

h) kontestet e punës dhe kontestet tjera të cilat nuk janë të sistemuara në kontestet e mësipërme. 

-CN (Të Ndryshme Civile); ky regjistër evidenton këto kërkesa: 

a) heqja dhe kthimi i zotësisë për të vepruar; 

b) shpallja e personit të zhdukur si të vdekur; 

c) provimi i faktit të vdekjes, zgjatja; 

d) heqja dhe kthimi i së drejtës prindërore; 

e) dhënia e lejës për lidhjen e martesës para moshës madhore; 

f) caktimi i kompenzimit për pasurinë e ekspropriuar; 

g) ndarja e sendeve dhe pasurisë së përbashkët me marrëveshje; 

h) lidhja e kontratës mbi mbajtjen e përjetshme; 

i) rregullimi mexheve dhe ndarja fizike; 

j) përpilimi i testamentit dhe testamenti gjyqësor; 

k) revokimi i testamentit, ruajtja e testamentit të shkruar; 

l) njohja e vendimeve të huaja civile etj. 

-CP (Përmbarimore Civile ); ky regjistër evidenton çdo propozim për: 

a) përmbarimet e vendimeve siç janë: aktgjykimi, aktvendimi i plotëfuqishëm nga ana e gjykatave 

apo organeve komunale ku mungon organi ekzekutues pranë atij organi; 

b)përmbarimet sipas dokumentit autentik. 
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-CT (Trashëgimore Civile); ky regjistër evidenton të gjitha kërkesat për rregullimin e 

trashëgimisë dhe të pasurisë së gjetur më vonë. 

-A (Lëndë Administrative); ky regjistër evidenton të gjitha konfliktet administrative. Këtë 

regjistër e mban vetëm gjykata Themelore në Prishtinë. 

-VR (Për Vërtetime); ky regjistër evidenton të gjitha llojet e kontratave mbi shitblerje të 

palujtshmerisë, automjeteve, autorizimet, deklaratat etj. 

-VG (Për Vërtetimin e Garancioneve); ky regjistër evidenton të gjitha ato fletëgarancione për 

ftuarjen e mysafirëve nga vendet e jashtme si për persona fizikë ashtu edhe për persona juridikë. 

-NJN (Për Ndihmë Juridike Ndërkombëtare);ky regjistër evidenton çdo dokument të dërguar nga 

Ministria e drejtësisë apo shtetet tjera të cilat kërkojnë ndihmë për dorëzimin e çdo lloj 

dokumenti të lëshuar nga ato shtete për shtetasit tonë. 

-NJV (Për Ndihmë Vendore); ky regjistër evidenton çdo lloj dokumenti apo kërkese të arritur nga 

gjykata vendore për kërkesë të ndihmës juridike, marrja në pyetje e ndonjë dëshmitari, dhënia e 

ndonjë deklarate për trashëgimi. 

-EK(Kontestet Ekonomike); ky regjistër evidenton kontestet ndërmjet personave juridikë 

vendorë dhe të huaj lidhur me çështjet e tyre afariste siç vijon: 

a) borxhin, kompensimin e dëmit, fitimin e humbur, shkëputjen e kontratës, anulimin e kontratës; 

b) sipas ankesave për mosregjistrim të bizneseve dhe të gjitha çështjet kontestuese që lindin tek 

shoqëritë tregtare;  

c) Pronësia intelektuale, të drejtat e autorit; 

d) pronësia industriale, markën tregtare, dizajnin industrial dhe patentat.  

-EF (Falimentimet Ekonomike); ky regjistër evidenton  të gjitha kërkesat: 

a) kërkesat për filllimin e procedurës së falimentimit; 

b) riorganizmin e personave juridikë në falimentim; 

c) likudimin e personave juridikë në falimentim. 

-EP(Përmbarimore Ekonomike); ky regjistër evidenton propozimet siç vijon:  

a) Përmbarimet  sipas dokumentit autentik(faturës); 

b) përmbarimin e vendimeve të plotëfuqishme siç janë: aktgjykimet e gjykatës Ekonomike, 

aktvendimet, pajtimin gjyqësor, aktgjykimet e arbitrazhit. 

-K (Procedurë Kundërvajtëse); ky regjistër evidenton kërkesat e parashtruara nga organet 

kompetente për kundërvajtjet nga lëmitë siç janë: 

a) rendi dhe qetësia publike (kërkesat e ushtruara nga stacioni policor dhe organet kompetente); 

b) siguria dhe komunikacioni; 

c) siguria publike; 

d) ekonomik; 

e) financa; 

f) arsim, shkencë, kulturë dhe informime; 

g) mbrojtje shëndetsore e sociale, sigurimi shëndetësor dhe mbrojtja e ambientit jetësor të 

njeriut. 

-KM (Procedurë Kundërvajtëse për të Mitur); ky regjistër evidenton të gjitha kërkesat për 

ngritjen e procedurës kundërvajtëse ndaj personave të mitur, për veprat kundërvajtëse të përcaktuara në regjistrin Procedurë Kundërvajtëse K . 
-KE (Ekzekutime Kundërvajtëse ); ky regjistër evidenton të gjitha vendimet nga divizioni për 

kundërvajtje që kanë marrë formën e prerë. 
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-PCD (Corpus Delicti); ky regjistër evidenton llojet e mjeteve me të cilat është kryer vepra penale. 
-PEP (Personat në Evidencë Penale); ky regjistër evidenton çdo person i cili është shpallur fajtor 

me aktgjykim. 

-UGJK (Urdhëresë Gjyqësore Konfidenciale ); ky regjistër evidenton çdo urdhëresë të lëshuar me 

kërkesën e ushtruar nga policia e Kosovës, prokuroria etj. 

-Arkivës Në këtë regjistër, regjistrohen: 

a) pranimi i lëndëve në arkivë dhe 

b) lëvizja e lëndëve jashtë arkivës. 

 
Kapitulli IX 

GJYQTARËT POROTË, EKSPERTËT, INTERPRETËT DHE PROFESIONISTËT E TJERË 
GJYQËSORË 

 
Neni 42 

                                                 Gjyqtarët porotë 
 

1. Me autorizimin e kryetarit të gjykatës administratori i gjykatës kujdeset që angazhimi i 

gjyqtarëve porotë në seancë gjyqësore  të bëhet sipas radhës. 

 

2. Për punën e kryer në gjykatë, kompenzimi i gjyqtarëve porotë bëhet sipas udhëzimit 

administrativ të KGJK-së. 

Neni 43  
Ekspertët, interpretët dhe profesionistët e tjerë gjyqësorë 

 
1. KGJK-ja me shpallje publike dhe në bazë të kritereve të caktuara profesionale i fton për 

konkurrim ekspertët, interpretët dhe profesionistët e tjerë gjyqësorë sipas territorit të gjykatave 

themelore të Kosovës. 

 

2. Komisioni për administrimin e gjykatave i KGJK-së, në bashkëpunim me kryetarin e gjykatës 

Themelore bëjnë përzgjedhjen e kandidatëve konkurrues. 

 

3. Mandati i të përzgjedhurve është pesë (5) vjeçar me mundësi vazhdimi. 

 

4. Ekspertët, interpretët dhe profesionistët e tjerë gjyqësorë me rastin e emërimit, në praninë e 

kryetarit të gjykatës japin deklaratën solemne se punën e vetë do ta kryejnë me nder dhe 

profesionalizëm. 

 

Neni 44 
Avokatët sipas detyrës zyrtare 

 
1. Avokatët e licencuar në Odën e Avokatëve të Kosovës  angazhohen nga gjykata sipas detyrës 

zyrtare. 
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2. Me autorizimin e kryetarit të gjykatës administratori i gjykatës mban listën e avokatëve regjional për t’i angazhuar sipas detyrës zyrtare. 
 

3. Me autorizimin e kryetarit të gjykatës, administratori i gjykatës kërkon nga zyra regjionale e 

OAK-së listën e kujdestarisë për angazhimin e avokatëve sipas detyrës zyrtare. 

 

4. Për punën e kryer në gjykatë nga ana e avokatëve të angazhuar sipas detyrës zyrtare 

kompenzohen sipas udhëzimit administrativ të KGJK-së. 

 

 
Neni 45 

                                                             Kompenzimi 
 

1. Kompenzimi për punën e kryer në gjykatë të ekspertëve, interpretëve dhe profesionistëve të 

tjerë gjyqësorë bëhet sipas udhëzimit administrativ të KGJK-së. 

 

Kapitulli X 
DISPOZITAT TJERA 

 
Neni 46 

Dorëzania dhe masat siguruese të gjykatës 
 

1. Dorëzania regjistrohet dhe çregjistrohet në regjistër të veçantë me vendim gjyqësor si mjet 

sigurues për gjykatën. 

 

2. Masat siguruese regjistrohen dhe çregjistrohen në regjistër të veçantë me vendim gjyqësor si 

mjet sigurues për gjykatën. 

 

Neni 47 
Depozitat gjyqësore 

 

1. Gjykata kujdeset për pranimin, regjistrimin, ruajtjen dhe kthimin e depozitave gjyqësore. 

 

2. Për mënyrën e depozitimit dhe kthimin e depozitës zbatohet udhëzimi administrativ i KGJK-së 

 

Neni 48 
Corpus Delikti 

 

1. Të gjitha sendet e marra/konfiskuara që kanë lidhje me kryerjen e veprës penale regjistrohen 

në regjistër të veçantë dhe sigurohet ruajtja dhe hapësira e përshtatshme. 

 

2. Për regjistrimin, asgjësimin dhe likuidimin e corpus delicti nevojitet vendimi paraprak i 

kryetarit të gjykatës, respektivisht gjyqtarit mbikëqyrës. 
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Neni 49 
Dhoma e dëshmive 

 

1. Çdo gjykatë duhet të ketë hapësirë të rezervuar për ruajtjen e sendeve të marra/konfiskuara që 

ndërlidhen me vepren penale. 

 

2. Hapësira e rezervuar për corpus delicti duhet te jetë e siguruar me grila në dritare dhe derë 

metalike me dy çelësa. 

 

3. Dy zyrtarë të gjykatës të autorizuar nga kryetari i gjykatës, respektivisht gjyqtari mbikqyrës 

mbajnë nga një çelës të njërës dorezë të derës metalike. Hapja dhe mbyllja e derës metalike bëhet 

vetëm me prezencën e dy zyrtarëve të autorizuar të gjykatës.  

 

4. Përgjegjës për mirëmbajtjen e dhomës së dëshmive janë dy zyrtarët e autorizuar nga kryetari i 

gjykatës respektivisht mbikëqyrësi i degës. 

 

Neni 50 
Teknologjia Informative dhe e Komunikimit 

 
1. KGJK lejon zbatimin paralel të nismave testuese të teknologjisë informative dhe të komunikimit 

në gjykatë. Procedurat që do të zbatohen për realizimin e nismave testuese duhet të kenë afate të 

caktuara kohore dhe mekanizëm të qartë të mbikqyrjes dhe vlerësimit para se të zbatohet në të 

gjitha gjykatat.   

 

2. Përdorimi dhe azhurnimi i infrastrukturës harduerike dhe softuerike të TIK bëhet në përputhje 

me rregullat dhe procedurat të cilat i nxjerrë KGJK.  

 

3.Teknologjia harduerike dhe softuerike e TIK përdoret në gjykata vetëm me aprovimin nga 

KGJK.  

 

4. Pas funksionalizimit të tërësishëm të sistemit të TIK, me vendim të KGJK-së zëvendësohet 

sistemi manual i punës së gjykatave dhe administratës gjyqësore. Aplikimi i sistemit elektronik 

bëhet në përputhje me legjislacionin në fuqi.  

 

Neni 51 
Mbikqyrja 

 
1. KGJK përmes komisioneve dhe zyrave të veta, mbikqyrë punën dhe veprimtarinë e gjykatave.  

 

2. Mbikqyrja realizohet mbi baza të rregullta kohore dhe sipas kërkesave ad hoc.   

 

3.  Të gjithë të punësuarit në gjykatë janë të detyruar të bashkëpunojnë me zyrtarët përkatës. 
 

Kapitulli XI 
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DISPOZITAT KALIMTARE DHE PËRFUNDIMTARE 
 

Neni 52 
Transferi, bartja, dhe regjistrimi i lëndëve 

 
1. Me qëllim të zbatimit të ligjit për gjykata ky nen rregullon transferin, bartjen dhe regjistrimin e 

lëndëve prej një gjykate respektivisht prej një dege të gjykatës në gjykatën tjetër. 

 
Neni 53 

Bartja e lëndëve 
 

1. Pas inventarizimit dhe paketimit, lëndët barten nga gjykata respektivisht dega e gjykatës në 

gjykatën tjetër, në atë mënyre që pranim-dorëzimi i lëndëve bëhet me komision tre anëtarësh të 

formuar nga Kryetarët e gjykatave ekzistuese. 

 

2. Anëtarët e komisioneve nënshkruajnë një procesverbal me të cilin vërtetojnë se është bërë 

shikimi i lëndës gjyqësore dhe se e njëjta i është nënshtruar procesit të pranim-dorëzimit. 

 

3. Pasi komisioni i pranimit bën pranimin e lëndës, i njëjti bën dorëzimin tek administratori i 

gjykatës në rastin kur administratori nuk është pjesë e Komisionit të pranim-dorëzimit. 

 

4. Lista e lëndëve të bartura është pjesë integrale e procesverbalit për pranim-dorëzim të 

lëndëve. Lëndët me paraburgim që janë objekt i bartjes ndahen si kategori e veçantë pasiqë 

kërkojnë trajtim adekuat në gjykatën ku barten. 

 
Neni 54 

Regjistrimi i lëndëve 
 

1. Në gjykatën e Apelit lëndët regjistrohen sipas rendit kronologjik. Të gjitha lëndët marrin nga 

një shtesë në fund të numrit në mënyrë që të dihet prejardhja gjeografike e lëndës por edhe që të 

bëhet dallimi i lëndëve kur kanë të njëjtin numër. Shtesat që përdoren janë: 

1.1.  PR  -  për lëndët që vijnë nga GJQ Prishtinës; 

1.2.  PZ  - për lëndët që vijnë nga GJQ Prizrenit; 

1.3.  PE  - për lëndët që vijnë nga GJQ Pejës; 

1.4. GJ)  - për lëndët që vijnë nga GJQ Gjilanit; 

1.5.  M)  - për lëndët që vijnë nga GJQ Mitrovicës; 

1.6.  S  - për lëndët që vijnë nga Gjykata Supreme. 

 

2. Në gjykatat Themelore lëndët regjistrohen sipas rendit kronologjik. Të gjitha gjykatat e Qarkut 

bartin lëndët tek gjykatat Themelore të cilat bëjnë ndarjen sipas departamenteve brenda gjykatës 

dhe degëve, varësisht prej kompetencës territoriale. Pastaj bëhet regjistrimi i tërësishëm i 

lëndëve, duke përfshirë lëndët e trashëguara dhe ato që vijnë nga gjykatat tjera si pasojë e 

juridiksionit të ri. Shtesat që përdoren janë: 
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2.1.  PR - për lëndët që vijnë nga gjykata e Qarkut e Prishtinës në gjykatën Themelore në 

Ferizaj; 

2.2. PE - lëndët që vijnë nga gjykata e Qarkut e Pejës dhe PZ - lëndët që vijnë nga gjykata e 

Qarkut të Prizrenit në gjykatën Themelore në Gjakovë; 

2.3. S - lëndët që vijnë nga gjykata Supreme në gjykatën Themelore në Prishtinë; 

2.4. PR - lëndët që vijnë nga gjykata e Qarkut e Prishtinës dhe PRK- - lëndët që vijnë nga 

gjykata Komunale e Prishtinës në gjykatën Themelore në Gjilan. 

 

3. Të gjitha degët e gjykatave Themelore regjistrojnë lëndët varësisht prej cilës gjykatë barten, me akronimin përkatës dhe me numrin . Në rast të bartjes nga gjykatat komunale, pas akronimit të qytetit shtohet shkronja k  komunale .  
 

 
 

Kapitulli XII  
DISPOZITAT PËRFUNDIMTARE 

 
Neni 55 

Shfuqizimi i rregulloreve tjera  
 

Me hyrjen në fuqi të kësaj rregullore shfuqizohet rregullorja mbi veprimtarinë e brendshme të 

gjykatave e vitit 1981. 

 

Neni 56 
Hyrja në fuqi 

Kjo rregullore hyn në fuqi me 4 Janar 2013 

 



Kryetsreve te gjykatave te Kosoves

Arkivit

Kopje e vendimit i dergohet:

2. Vendimi hyn ne fuqi diten e nenshkrimit.

1. Miratohet shtojca e Rregullores per Organizimin e Brendeshem te Gjykatave.

VENDIM

KESIDrn GJYQESOR I KOSOvES, (KGJK) ne baze te nenit 108, paragrafit 5 te Kushtetutes se
Republikes se Kosoves, neni 4, paragrafi 1, nen-paragrafi 1.15 te Ligjit Nr.03/L-223 per

Keshillin Gjyqesor te Kosoves, neni 25 i Ligjit Nr. 03/L-199 per Gjykatat, Ligji Nr. 041L-199 per

ratifikimin e marreveshjes se pare, Marreveshja e Drejtesise, te dates 9 shkurt 2015, dhe Ligji Nr.

03/L-041 per Kufijte Administrativ te Komunave, ne mbledhjen e jashtezakonshme te mbajtur

me date 5 dhjetor 2016, nxjerr kete:

I
Nr.Br.No. ---=K:-::G=JK=-,~.-15-0-/2-0-1-6---

DAT.DT. _. ::q ~etO]il.aQ1§~~_.
-



Divizioni do te vendoset ne menyre te perhershme ne aneksin e nderteses se Cjykates Themelore ne

Mitrovice (ish ndertesa e Gjykates se qarkut ne Mitrovice).

Neni2

Vendi

3. Pavaresisht nga dispozitat e percaktuara ne kete shtojce, Rregullorja eshte e zbatueshme per

Divizionin ne teresine e saj.

2. Pa rene ndesh me tekstin origjinal te Rregllllores, kjo shtojce percakton rregullat per ceshtjet

organizative, perberjen e kolegjeve gjyqesore, shperndarjen e lendeve dhe aktiviteteve tjera qe

lidhen me Divizionin e Gjykates se Apelit ne Mitrovice (ne tekstin e metejme: Divizioni), dhe

ankesat qe vijne nga gjykatat e identifikuara ne nenin 3 te kesaj shtojce, sis: parashihet me

Marreveshjen e Drejtesise.

1. Kjo shtojce eshte pjese perberese e Rregullores per organizimin e brendshern te gjykatave (ne

tekstin e metejme: Rregullorja).

Neni 1

Fusheveprimi

SHTOJCE E RREGULLORES PER ORGANIZIMIN

E BRENDSHEM TE GJYKATAVE

Keshilli Gjyqesor i Kosoves, ne baze te nenit 108, paragrafit 5 te Kushtetutes se Republikes se

Kosoves, neni 4 paragrafi 1, nen-paragrafi 1.15 te Ligjit Nr.03/L-223 per Keshillin Gjyqesor te

Kosoves, neni 25 i Ligjit Nr. 03/L-199 per Gjykatat, Ligji Nr. 04/L-199 per ratifikimin e marreveshjes

se pare, Marreveshja e Drejtesise, te dates 9 shkurt 2015, dhe Ligji Nr. 03/L-041 per Kufijte

Administrativ te Komunave, ne mbledhjen e 167-te, te mbajtur me 5 dhjetor 2016, miraton kete:
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Ky Divizion, si pjese e Gjykates se Apelit, do te kete juridiksion per te gjykuar te gjitha lendet e

shkalles se dyte qe vijne nga gjykatat e shkalles se pare te komunave te shenuara ne nenin 3,

paragrafin 1, nen -paragrafin 1.1 deri 1.4 dhe paragrafin 3 lidhur me paragrafin 1, nen -paragrafin 1.1

deri 1.4.

Neni4

Juridiksioni i Divizionit

3. Pavaresisht nga se u tha me larte, te gjitha lender tjera te shqyrtuara ne Gjykaten Themelore ne

Prishtine lidhur me lender ekonomike dhe administrative caktohen sipas rregullave te

percaktuara ne Rregullore dhe shtojcen.

2.1. Dega e Gracanices per Komunen e Gracanices:

2.2. Gjykata Themelore e Gjilanit per komunat e Ranillugut, Kllokotit dhe Parteshit;

2.3. Dega e Novoberdes per komunen e Novoberdes:

2.4. Dega e Shterpces per komunen e Shterpces:

2.5. Gjykata Themelore e Mitrovices per komunen e Mitrovices veriore dhe kornunen e

Zvecanit:

2.6. Dega e Zubin Potokut per komunen e Zubin Potokut;

2.7. Dega e Leposaviqit per komunen e Leposaviqit.

2. Ne perputhje me nenin 10, paragrafin 9 te Ligjit per gjykatat, gjykatat apo deget e meposhtme
kane juridiksion mbi komunat e permendura ne paragrafin 1 te ketij neni:

1.1 Komuna e Mitrovices veriore;

1.2 Komuna e Leposaviqit;

1.3 Komuna e Zvecanit:

1.4 Komuna e Zubin Potokut;

1.5 Komuna e Gracanices,

1.6 Komuna e Kllokotit;

1.7 Komuna e Ranillugut;

1.8 Komuna e Shterpces:

1.9 Komuna e Novoberdes:

1.10 Komuna e Parteshit.

1. Per qellime organizative te juridiksionit te lendeve, Keshilli Gjyqesor i Kosoves njeh komunat e

shenuara me poshte si "komunat e Kosoves me shumice serbe", sis: eshte e percaktuar ne piken 10

te Marreveshjes se pare. Keto komuna jane si ne vijim:

Neni3

Komunat me shumice te popullates serbe



5. Gjykata e Apelit do te kete zevendes Administratorin, sic parashihet ne nenin 8 te Rregullores.

Zevendes Administratori koordinon punen e Divizionit nen mbikeqyrjen dhe udhezimet e

4. Udheheqesi i Divizionit eshte pergjegjes per organizimin e perditshem dhe koordinimin e punes

se Divizionit. Udheheqesi i Divizionit zbaton rregullat dhe udhezimet e Kryetarit te Gjykates se

Apelit brenda Divizionit dhe dorezon raporte tremujore per punen e Divizionit tek Kryetari i

Gjykates se Apelit. Raporti tremujor perfshine aktivitetet dhe vleresimin e nevojave te Divizionit.

Udheheqesi i Divizionit paraqet rekomandime tek Kryetari i Gjykates se Apelit per te gjitha

ceshtjet qe i perkasin punes se Divizionit.

3.6. Udheheqesi i Divizionit ernerohet me mandat 2 vjecar me rnundesi vazhdimi.

3.5. Nese Kolegjiumi i Gjykates se Apelit nuk vepron brenda afatit kohor te specifikuar ne nen-

paragrafin 3.2. te ketij neni per te miratuar ose refuzuar kandidatin e propozuar nga Kryetari

i Gjykates se Apelit, kandidati i Kryetarit te Gjykates se Apelit do te perzgjidhet Udheheqes i

Divizionit.

3.1. Kryetari i Gjykates se Apelit, pas konsultimit me gjyqtaret e Divizionit, propozon

perzgjedhjen e nje gjyqtari nga komunitetit serb per udheheqes te Divizionit. Gjyqtaret e

Divizionit mund te zhvillojne konsultime te brendshme per propozimin per Udheheqes te

Divizionit dhe te propozojne nje kandidat per Udheheqes te Divizionit tek Kryetari i

Gjykates se Apelit.

3.2. Kolegjiumi i Gjykates se Apelit, brenda afatit kohore prej shtate (7) ditesh nga paraqitja e

propozimit te Kryetarit te Gjykates se Apelit ne Kolegjium, miraton apo refuzon ernerimin e

Udheheqesit te Divizionit nga Kryetari i Gjykates se Apelit.

3.3. Nese kolegjiumi refuzon kandidatin e kryetarit te gjykates brenda afatit kohor te specifikuar

ne nen-paragrafin 3.2. te ketij neni, kryetari i gjykates propozon nje kandidat tjeter pas

konsultimit sic parashihet ne nen-paragrafin 3.1 te ketij neni.

3.4. Nese kolegjiumi refuzon kandidatin e propozuar nga kryetari i gjykates ne pajtim me nen-

paragrafet 3.1. deri 3.3. te ketij neni, kryetari i Gjykates se Apelit, pas konsultimeve me

gjyqtaret e Divizionit, do te perzgjedhe nje gjyqtar nga komuniteti serb qe te jete Udheheqes

i Divizionit.

3. Udheheqesi i Divizionit zgjedhet si ne vijim:

2. Divizioni udhehiqet nga Udheheqesi i divizionit, i perzgjedhur ne perputhje me paragrafin 3 te

ketij neni.

1. Divizioni perbehet prej shtate (7) gjyqtareve, prej te cileve pese (5) gjyqtare do te jene nga

komuniteti serb dhe dy (2) nga komuniteti shqiptar.

NeniS

Organizimi i Divizionit



1.1. Te gjitha lendet e vendosura nga gjykatat e shenuara ne nenin 3, paragrafin 2, nen-

paragrafet 2.5 deri 2.7, caktohen ne nje kolegj ne perputhje me nenin 6 pas regjistrimit te

tyre ne Gjykaten e Apelit, dhe dorezohen brenda dyzet e tete (48) oresh ose ne kohe me

te shkurter ne rastet e paraburgimit tek Divizioni per gjykim.

1. Kryetari i Gjykates se Apelit i cakton lendet ne kolegjin perkates ne kete menyre:

Neni9

Caktimi i lendeve dhe gjyqtareve

Te gjitha lendet e pranuara nga Gjykata e Apelit regjistrohen dhe iu jepet numer unik, sic eshte

specifikuar ne Rregullore.

Neni8

Regjistrimi i lendeve

2. Rregullat per perberjen e kolegjeve te percaktuara sipas nenit 6 te kesaj shtojce do te jene te

zbatueshme edhe per Kolegjet e Gjykates se Apelit te themeluara sipas nenit 7, paragrafit 1.

1. Kryetari i Gjykates se Apelit duhet te siguroje themelimin e kolegjeve (me seli ne Prishtine) per te

gjykuar te gjitha lendet qe vijne nga gjykatat e shkalles se pare te Komunave te listuara ne nenin

3, paragrafin 1, nen-paragrafin 1.5 deri 1.10 dhe paragrafin 3 ne lidhje me paragrafin 1, nen-

paragrafin 1.5 deri 1.10.

Neni 7

Kolegji i Gjykates se Apelit

2. Cdc kolegj perbehet prej dy (2) gjyqtareve serbe te Kosoves dhe nje (1) gjyqtari shqiptar te

Kosoves, pervec kur gjykon vetem raste te paleve shqiptare. Ne kete rast, kolegji perbehet prej dy

(2) gjyqtareve shqiptare te Kosoves dhe nje (1) gjyqtari serb te Kosoves.

1. Divizioni perbehet prej kolegjeve qe do te gjykojne lende penale, civile, administrative,

ekonomike dhe lende te kundervajtjeve.

Neni6

Perberja e kolegjeve te Divizionit

Udheheqesit te Divizionit dhe Administratorit te Gjykates se Apelit. Zyra e zevendes

Administratorit venda set ne Divizion.



Prishtine, me _

01, 12,20{6Kjo Shtojce e Rregullores hyn ne fuqi me

Neni 13

Hyrja ne fuqi

Pas regjistrimit sipas nenit 8, palet mund t'i dergojne shkresat ne lokacionin e Divizionit per ato lende

qe bien nen kompetencen e tij, ku keto shkresa do te regjistrohen ne perputhje me Rregulloren ne

fuqi.

Neni 12

Shkresat

Pasi qe Kolegji i Divizionit vendos lenden, e njejta do te kthehet ne Gjykaten e Apelit ne Prishtine, qe

do te jete pergjegjese per dergimin e vendimit ne gjykaten e shkalles se pare.

Nenill

Dergimi i lendeve

Kolegjet e Divizionit informojne zevendes Administratorin lidhur me te gjitha lender qe do te

degjohen brenda muajit kalendarik Zevendes Administratori informon Udheheqesin e Divizionit dhe

Administratorin e gjykates, ky i fundit siguron qe oraret jane publikuar ne ueb-faqen e gjykates.

Neni 10

Orari i seancave

2. Kryetari i Gjykates se Apelit, varesisht nevojave per gjykimin e rastit, i cakton gjyqtaret nga

Divizioni per te gjykuar rastet ne Kolegj(-et) e Gjykates se Apelit.

1.2. Te gjitha lender e vendosura nga gjykatat e shenuara ne nenin 3, paragrafin 2, nen-

paragrafet 2.1. deri 2.4, caktohen ne nje kolegj ne perputhje me nenin 7, pas regjistrimit
te tyre ne Gjykaten e Apelit, dhe pastaj dorezohen ne Kolegjin e Gjykates se Apelit per

gjykim.
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