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Këshilli Gjyqësor i Kosovës, 

 

Në mbështetje të nenit 108 të Kushtetuës së Republikës së Kosovës dhe nenit 7 pika 1.12, 

1.17 dhe 1.24 të Ligjit Nr. 06/L-055 për Këshillin Gjyqësor të Kosovës në mbledhjen  

____, mbajtur me datë ____, 
 

 

Miraton: 

 

RREGULORE Nr.X/2022 

PËR NORMËN E GJYQTARËVE 

KAPITULLI I  

DISPOZITAT E PËRGJITHSHME 

 

Neni 1 

Qëllimi 

Kjo rregullore ka për qëllim të përcaktoj kriteret për normën e punës së gjyqtarëve të cilët punojnë 

në gjykatat e Republikës së Kosovës, përjashtuar gjyqtarët e Gjykatës Supreme të Kosovës, të cilët 

nuk i nënshtrohen kësaj rregullore. 

 

Neni 2 

Fushëveprimi  i normës së punës së gjyqtarëve  

Norma e punës së gjyqtarëve përcaktohet në bazë të numrit të lëndëve të cilat duhet zgjidhur brenda 

një muaji dhe viti kalendarik, duke e përdorur një sistem të peshimit të lëndëve i cili bëhet në bazë 

të vlerësimit me pikë që i ndan në kategori dhe cakton pikë për secilën kategori të lëndëve.  

 

 

 
REPUBLIKA E KOSOVËS 

REPUBLIKA KOSOVA – REPUBLIC OF KOSOVO 

KËSHILLI GJYQËSOR I KOSOVËS 
SUDSKI SAVET KOSOVA - KOSOVO JUDICIAL COUNCIL 
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Neni 3 

Llogaritja e normës 

1. Norma llogaritet duke u bazuar në sistemin e vlerësimit me pikë për secilën lëmi përfshirë edhe 

llojin dhe natyrën e lëndëve. Pikët për secilën lëmi llogariten duke u bazuar në ndërlikueshmërinë 

mesatare të një lëmie, përkatësisht natyrën e lëndëve dhe kohën mesatare të nevojëshme për 

zgjidhjen e një lënde.  

2. Llogaritet që gjyqtari e ka plotësuar normën e punës mujore kur ka arritur 1000 (njëmijë) pikë, 

apo arritjen e normës vjetore kur ai ka arritur 11,000 (njëmbëdhjetëmijë) pikë, në sistemin e 

vlerësimit me pikë, duke u bazuar në vlerat e pikëve për lëminë/lëmitë, përkatësisht natyrën e 

ndryshme të lëndëve, siç përcaktohet me ketë rregullore të paraqitur në mënyrë narrative për 

secilën gjykatë, si dhe aneksit I – tabelës e cila është pjesë përbërëse e kësaj rregullore.  

 

KAPITULLI II  

NORMA E PUNËS NË GJYKATA DHE DEPARTAMENTE 

 

Neni 4 

Norma e punës së gjyqtarëve të  Dhomës së Posaçme të Gjykatës Supreme në Shkallë të 

Dytë 

1. Norma e punës dhe vlerat përkatëse të pikëve për lëndët që shqyrtohen dhe zgjidhën në 

procedurë gjyqësore nga gjyqtarët e Dhomës së Posaçme në shkallë të dytë përcaktohet sipas 

kategorive të lëndëve me sa vijon: 

1.1. Lënda padi e privatizimit, vlerësohet me 150 (njëqind e pesëdhjetë) pikë; 

1.2. Lënda padi e listave të punëtorëve, për secilin ankues, vlerësohet me 15 

(pesëmbëdhjetë) pikë; 

1.3. Lënda padi e listave të punëtorëve për paga, kontributet, lëndimet, borxhet, vlerësohet 

me 70 (shtatëdhjetë) pikë; 

1.4. Lënda padi për të drejtën banesore dhe listat e punëtorëve, vlerësohen me nga 100 

(njëqind) pikë; 

1.5. Lënda padi të likuidimit përkatësisht paditë kreditore, vlerësohet me 100 (njëqind) 

pikë; 

1.6. Lënda padi të likuidimit përkatësisht paditë pronësore, vlerësohet me 100 (njëqind) 

pikë; 

1.7. Lënda padi të likuidimit përkatësisht paditë/raportet përfundimtare, vlerësohet me 70 

(shtatëdhjetë) pikë; 
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1.8. Lënda padi të riorganizimit të cilat vendosën nga gjyqtari individual, vlerësohen me 

50 (pesëdhjetë) pikë; 

1.9. Lënda padi e riorganizimit e cila vendoset në  kolegj, vlerësohet me 100 (njëqind) pikë, 

ndërsa pjesëmarrja si anëtar i kolegjit vlerësohet me 10% të pikëve të cilat i llogariten 

kryetarit të kolegjit. 

1.10. Lënda masa e sigurimit përkatësisht civile e ndryshme, vlerësohet me 20 (njëzetë) 

pikë; 

1.11. Lënda masa e sigurimit përkatësisht pengim posedimi, vlerësohet me 20 (tridhjetë) 

pikë; 

1.12 Lënda kontestet tjera që përfundojnë me: tërheqje të padisë, ndërprerje të procedurës, 

të zgjidhura në procedurë të ndërmjetësimit, si dhe me marrëveshje gjyqësore, vlerësohen 

me nga 20 (njëzetë) pikë; 

1.13. Lënda që kryhet me hapje të seancës, për secilën lëndë të kryer, kryetarit të kolegjit i 

shtohen edhe 30 % të pikëve shtesë varësisht nga natyra e lëndës dhe poentimit sipas këtij 

neni, ndërsa anëtarëve të kolegjit 10% të totalit të pikëve të kryetarit të kolegjit. 

 

Neni 5 

Norma e punës së gjyqtarëve të  Dhomës së Posaçme të Gjykatës Supreme në Shkallë të 

Parë 

1. Norma e punës dhe vlerat përkatëse të pikëve për lëndët që shqyrtohen dhe zgjidhën në 

procedurë gjyqësore nga gjyqtarët e Dhomës së Posaçme në shkallë të parë, përcaktohet sipas 

kategorive të lëndëve me sa vijon: 

1.1. Lënda padi e privatizimit vlerësohet me 150 (njëqind e pesëdhjetë) pikë; 

1.2. Lënda padi e listave të punëtorëve për secilin ankues vlerësohet me nga 15 

(pesëmbëdhjetë)  pikë; 

1.3 Lënda padi e listave të punëtorëve për: paga, kontributet, lëndimet, borxhet, vlerësohet 

me nga 70 (shtatëdhjetë) pikë; 

1.4 Lënda padi për të drejtën banesore dhe listat e punëtorëve, vlerësohen me nga 100 

(njëqind)  pikë; 

1.5. Lënda padi e likuidimit përkatësisht padi kreditore vlerësohet me 100 (njëqind) pikë; 

1.6. Lënda padi e likuidimit përkatësisht padi pronësore vlerësohet me 100 (njëqind)  pikë; 

1.7. Lënda padi e likuidimit përkatësisht padia/raporti përfundimtar vlerësohet me 70 

(shtatëdhjetë) pikë; 

1.8. Lënda padi e riorganizimit e cila vendoset nga gjyqtari individual vlerësohet me 50 

(pesëdhjetë) pikë; 
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1.9. Lënda padi e riorganizimit e cila vendoset nga kolegji vlerësohet me 100 (njëqind) 

pikë, ndërsa pjesëmarrja si anëtar i kolegjit vlerësohet me 10% të pikëve të cilat i llogariten 

kryetarit të kolegjit; 

1.10. Lënda masa e sigurimit përkatësisht civile e ndryshme, vlerësohet me 20 (njëzet)  

pikë; 

1.11. Lënda masë e sigurimit përkatësisht pengim posedimi, vlerësohet me 20 (njëzet) pikë; 

1.12. Lënda kontestet tjera që përfundojnë me: tërheqje të padisë, ndërprerje të procedurës, 

të zgjidhura në procedurë të ndërmjetësimit si dhe me marrëveshje gjyqësore, vlerësohen 

me nga 20 (njëzetë) pikë. 

Neni 6 

Norma e punës së gjyqtarëve në Gjykatën e Apelit – Departamenti Special 

1. Norma e punës dhe vlerat përkatëse të pikëve për lëndët që shqyrtohen dhe zgjidhën në 

procedurë gjyqësore nga gjyqtarët e Gjykatës së Apelit – Departamenti Special, përcaktohet sipas 

kategorive të lëndëve me sa vijon: 

1.1. Lëndët që janë në kompetencë të këtij departamenti, vlerësohen me nga 333 (treqind e 

tridhjetë e tri) pikë, përveq nëse ndryshe parashihet me këtë rregullore; 

1.2. Lënda e kryer me hapjen e seancës së shqyrtimit gjyqësor, vlerësohet me 500 

(pesëqind) pikë për gjyqtarin raportues të kolegjit gjykues, ndërsa për anëtarët e kolegjit  

gjykues llogaritet 10% e pikëve të cilat i llogariten gjyqtarit raportues të kolegjit gjykues; 

1.3. Lënda penale të ndryshme, vlerësohet me 60 (gjashtëdhjetë) pikë, për kryetarin e 

kolegjit gjykues, ndërsa për anëtarët e kolegjit gjykues llogaritet 10% e pikëve të cilat i 

llogariten krytarit të kolegjit gjykues; 

1.4. Lënda vendimi përkitazi me ankesë për masën e sigurimit të të pandehurit në 

procedurë, vlerësohet me 50 (pesëdhjetë) pikë; 

1.5. Lënda e zgjidhur në procedurë penale, përfshirë marrjen e aktvendimit për parashkrim, 

vlerësohet me 40 (katërdhjetë) pikë për kryetarin e kolegjit gjykues, ndërsa për anëtarët e 

kolegjit gjykues llogaritet 10% e pikëve të cilat i llogariten kryetarit të kolegjit gjykues. 

 

Neni 7 

Norma e punës së gjyqtarëve në Gjykatën e Apelit – Departamenti për Krime të Rënda  

1. Norma e punës dhe vlerat përkatëse të pikëve për lëndët që shqyrtohen dhe zgjidhën në 

procedurë gjyqësore nga gjyqtarët e Gjykatës së Apelit - Departamenti për Krime të Rënda, 

përcaktohet sipas kategorive të lëndëve me sa vijon: 

1.1 Lëndët që janë në kompetencë të këtij departamenti, vlerësohen me nga 100 (njëqind) 

pikë, përveq nëse ndryshe parashihet me këtë rregullore;  

1.2. Lënda e kryer me hapjen e seancës së  shqyrtim gjyqësor, për veprën penale të 

dënueshme me burgim të përjetshëm, vlerësohet me 300 (treqind) pikë, për gjyqtarin 
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raportues të kolegjit gjykues, ndërsa për anëtarët e kolegjit gjykues llogaritet 10% e pikëve 

të cilat i llogariten gjyqtarit raportues të kolegjit gjykues;  

1.3. Lënda e kryer me hapjen e seancës së shqyrtimit gjyqësor, për veprën penale ku janë 

të përfshirë 10 (dhjetë) e më tepër të akuzuar, vlerësohet me 200 (dyqind) pikë, për 

kryetarin e kolegjit gjykues, ndërsa për anëtarët e kolegjit gjykues llogaritet 10% e pikëve 

të cilat i llogariten kryetarit të kolegjit gjykues;  

1.4. Lënda e kryer me hapjen e seancës së shqyrtimit gjyqësor, për veprën penale të 

ndëshkueshme deri në 25 (njëzetë e pesë) vite, vlerësohet me 200 (dyqind) pikë, për 

gjyqtarin raportues të kolegjit gjykues, ndërsa për anëtarët e kolegjit gjykues llogaritet 10% 

e totalit të pikëve të cilat i llogariten gjyqtarit raportues të kolegjit gjykues;  

1.5. Lënda e kryer me hapjen e seancës së shqyrtimit, për veprën penale nga kapitulli 33 

(tridhjetë e tre) i Kodit Penal të Republikës së Kosovës, vlerësohet me 200 (dyqind) pikë, 

për gjyqtarin raportues të kolegjit gjykues, ndërsa për anëtarët e kolegjit gjykues llogaritet 

10% e pikëve të cilat i llogariten gjyqtarit raportues të kolegjit gjykues; 

1.6. Lënda e kryer me hapjen e seancës së shqyrtimit, për veprën penale tjetër të përcaktuar 

me Kodin Penal të Republikës së Kosovës, vlerësohet me 150 (njëqind e pesëdhjetë) pikë, 

për gjyqtarin raportues të kolegjit gjykues, ndërsa për anëtarët e kolegjit gjykues llogaritet 

10% e pikëve të cilat i llogariten gjyqtarit raportues të kolegjit gjykues. 

1.6. Lënda penale të ndryshme për të cilën vendoset në kolegj, përfshirë fshirjen nga 

evidenca, bashkëpunimin juridik ndërkombëtar, bashkimin e dënimeve, vlerësohet me nga 

30 (tridhjetë) pikë, për kryetarin e kolegjit gjykues, ndërsa për anëtarët e kolegjit gjykues 

llogaritet 10% e pikëve të cilat i llogariten kryetarit të kolegjit gjykues;  

1.7. Lënda e zgjidhur në procedurë penale, përfshirë marrjen e aktvendimit për parashkrim, 

vlerësohet me 20 (njëzetë) pikë për kryetarin e kolegjit gjykues, ndërsa për anëtarët e 

kolegjit gjykues llogaritet 10% e pikëve të cilat i llogariten kryetarit të kolegjit gjykues;  

1.8. Lënda e zgjidhur në procedurë paraprake, vlerësohet me 20 (njëzetë) pikë për kryetarin 

e kolegjit gjykues, ndërsa për anëtarët e kolegjit gjykues llogaritet 10% e pikëve të cilat i 

llogariten kryetarit të kolegjit gjykues.  

 

Neni 8 

Norma e punës së gjyqtarëve në Gjykatën e Apelit – Departamenti për të Mitur 

1. Norma e punës dhe vlerat përkatëse të pikëve për lëndët që shqyrtohen dhe zgjidhën në 

procedurë gjyqësore nga gjyqtarët e Gjykatës së Apelit - Departamenti për të Mitur përcaktohet 

sipas kategorive të lëndëve me sa vijon: 

1.1 Lëndët që janë në kompetencë të këtij departamenti, vlerësohen me nga 100 (njëqind) 

pikë, përveq nëse ndryshe parashihet me këtë rregullore;  

1.2. Lënda e kryer me hapjen e seancës së shqyrtim gjyqësor, për veprën penale të 

dënueshme deri në 10 (dhjetë) vite, vlerësohet me 200 (dyqind) pikë, për gjyqtarin 
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raportues të kolegjit gjykues për të mitur, ndërsa për anëtarët e kolegjit gjykues për të mitur 

llogaritet 10% e pikëve të cilat i llogariten gjyqtarit raportues të kolegjit. 

1.3. Lënda e kryer me shqyrtim gjyqësor për veprën penale të dënueshme me burgim mbi 

10 (dhjetë) vite, vlerësohet me 300 (treqind) pikë për kryetarin e kolegjit gjykues për të 

mitur, ndërsa për anëtarët e kolegjit gjykues llogaritet 10% e pikëve të cilat i llogariten 

kryetarit të kolegjit gjykues;  

1.4. Lënda e kryer me shqyrtim gjyqësor për veprën penale të dënueshme me burgim deri 

në 5 (pesë) vite, vlerësohet me 150 (njëqind e pesëdhjetë) pikë; 

1.5. Lënda e kryer me hapjen e seancës së shqyrtimit gjyqësor, për veprën penale ku janë 

të përfshirë 10 (dhjetë) e më tepër të mitur vlerësohet me 150 (njëqind e pesëdhjetë) pikë, 

për gjyqtarin raportues të kolegjit gjykues për të mitur, ndërsa për anëtarët e kolegjit 

gjykues për të mitur llogaritet 10% e pikëve të cilat i llogariten gjyqtarit raportues të 

kolegjit. 

1.6. Lënda e zgjidhur në procedurë paraprake, vlerësohet me 20 (njëzetë) pikë për kryetarin 

e kolegjit gjykues për të mitur, ndërsa për anëtarët e kolegjit gjykues për të mitur llogaritet 

10% e pikëve të cilat i llogariten kryetarit të kolegjit. 

 

Neni 9 

Norma e punës së gjyqtarëve në Gjykatën e Apelit – Departamenti i Përgjithshëm – 

Divizioni Penal 

1. Norma e punës dhe vlerat përkatëse të pikëve për lëndët që shqyrtohen dhe zgjidhën në 

procedurë gjyqësore nga gjyqtarët e Gjykatës së Apelit - Departamenti i Përgjithshëm – Divizioni 

Penal përcaktohet sipas kategorive të lëndëve me sa vijon: 

1.1. Lëndët të cilat bien në kompetencë të këtij departamenti, vlerësohen me nga 33 

(tridhjetë e tri) pikë, përveq nëse është paraparë ndryshe me këtë rregullore; 

1.2. Lënda e kryer me hapjen e seancës së shqyrtimit gjyqësor, për veprën penale për të 

cilën parashihet dënim me burgim me 5 (pesë) vjet, deri në 10 (dhjetë) vite, vlerësohet me 

100 (njëqind) pikë, për gjyqtarin raportues të kolegjit gjykues, ndërsa për anëtarët e kolegjit 

gjykues llogaritet 10% e pikëve të cilat i llogariten gjyqtarit raportues të kolegjit gjykues;  

1.3. Lënda e kryer me shqyrtim gjyqësor ku janë të përfshirë 5 (pesë) e më tepër të akuzuar, 

vlerësohet me 100 (njëqind) pikë, për gjyqtarin raportues të kolegjit gjykues, ndërsa për 

anëtarët e kolegjit gjykues llogaritet 10% e pikëve të cilat i llogariten gjyqtarit raportues të 

kolegjit gjykues;  

1.4. Lënda e kryer me shqyrtim gjyqësor e cila me rregulloren përkatëse për vlerësim te 

përformancës është e natyrës komplekse, vlerësohet me 100 (njëqind) pikë, për gjyqtarin 

raportues të kolegjit gjykues, ndërsa për anëtarët e kolegjit gjykues llogaritet 10% e pikëve 

të cilat i llogariten gjyqtarit raportues të kolegjit gjykues;  

1.5. Lënda për veprën tjetër penale e cila bie në kompetencë të këtij departamenti, e kryer 

me hapjen e seancës së shqyrtimit gjyqësor në Gjykatën e Apelit, vlerësohet me 50 
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(pesëdhjetë) pikë për gjyqtarin raportues të kolegjit gjykues, ndërsa për anëtarët e kolegjit 

gjykues llogaritet 10% e pikëve të cilat i llogariten gjyqtarit raportues të kolegjit gjykues;  

1.6. Lënda e zgjidhur në procedurë penale, përfshirë marrjen e aktvendimit për parashkrim, 

vlerësohet me 20 (njëzetë) pikë për kryetarin e kolegjit gjykues, ndërsa për anëtarët e 

kolegjit gjykues llogaritet 10% e pikëve të cilat i llogariten kryetarit të kolegjit gjykues;  

1.7. Lënda e zgjidhur në procedurë paraprake sipas ankesës, vlerësohet me 20 (njëzetë) 

pikë për kryetarin e kolegjit gjykues, ndërsa për anëtarët e kolegjit gjykues llogaritet 10% 

e pikëve të cilat i llogariten kryetarit të kolegjit gjykues. 

 

Neni 10 

Norma e punës së gjyqtarëve në Gjykatën e Apelit – Departamenti i Përgjithshëm – 

Divizioni Civil 

1. Norma e punës dhe vlerat përkatëse të pikëve për lëndët që shqyrtohen dhe zgjidhen në 

procedurë gjyqësore nga gjyqtarët e Gjykatës së Apelit - Departamenti i Përgjithshëm – Divizioni 

Civil përcaktohet sipas kategorive të lëndëve me sa vijon: 

1.1. Lënda vërtetim pronësie, vlerësohet me 100 (njëqind) pikë; 

1.2. Lënda e drejta banesore, vlerësohet me 70 (shtatëdhjetë) pikë; 

1.3. Lënda anulimi dhe shkëputja e kontratës, vlerësohet me 100 (njëqind) pikë; 

1.4. Lënda servitutet, vlerësohet me 70 (shtatëdhjetë) pikë; 

1.5. Lënda dorëzimi i paluajtshmërisë, vlerësohet me 50 (pesëdhjetë) pikë; 

1.6. Lënda shpifjet dhe fyrjet, vlerësohet me 70 (shtatëdhjetë) pikë; 

1.7. Lënda ndarja e pasurisë së përbashkët, vlerësohet me 80 (tetëdhjetë) pikë; 

1.8. Lënda pengim  posedimi, vlerësohet me 40 (katërdhjetë)  pikë; 

1.9. Lënda shkurorëzim, vlerësohet me 40 (katërdhjetë) pikë; 

1.10. Lënda adoptimi, vlerësohet me 40 (katërdhjetë) pikë; 

1.11. Lënda vërtetimi i amësisë/atësisë si dhe kundërshtimi i amësisë/atësisë, vlerësohen 

me nga 40 (katërdhjetë) pikë; 

1.12. Lënda besimi i fëmijëve, alimentacioni, caktimi i kontaktit personal, vlerësohen me 

nga 40 (katërdhjetë) pikë; 

1.13. Lënda trashëgimore, vlerësohet me 30 (tridhjetë) pikë; 

1.14. Lënda kompensim i dëmit, vlerësohet me 50 (pesëdhjetë) pikë; 

1.15. Lënda pasurimi i pa bazë, vlerësohet me 50 (pesëdhjetë) pikë; 

1.16. Lënda ndërprerja e marrdhënies së punës, vlerësohet me 50 (pesëdhjetë) pikë; 
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1.17. Lënda shpronësim, vlerësohet me 50 (pesëdhjetë) pikë; 

1.18. Lënda borxh, vlerësohet me 40 (katërdhjetë) pikë; 

1.19. Lënda rimbursim i dëmit, vlerësohet me 30 (tridhjetë) pikë; 

1.20. Lënda dhëniet materiale nga mardhënia e punës, vlerësohet me 30 (tridhjetë) pikë; 

1.21. Lënda dhëniet materiale të tjera: shujta, paga jubilare, paga përcjellëse për pensione, 

vlerësohen me nga 10 (dhjetë) pikë; 

1.22. Lëndët tjera statusore, vlerësohen me 30 (tridhjetë) pikë; 

1.23. Lënda, dhunë në familje, vlerësohet me 30 (tridhjetë) pikë; 

1.24. Lënda e zgjidhur në rastet kur: tërhiqet ankesa, hudhet si e palejuar jashtë afatit ligjor, 

e parashtruar nga personi i paautorizuar, vlerësohet me nga 15 (pesëmbëdhjetë) pikë; 

1.25. Lënda masë e sigurimit, vlerësohet me 20 (njëzetë) pikë; 

1.26. Lënda përsëritja e procedurës, vlerësohet me 30 (tridhjetë) pikë; 

1.27. Lënda konflikt  kompetence, vlerësohet me 20 (njëzetë) pikë; 

1.28. Lënda përmbarimore, vlerësohet me 20 (njëzetë) pikë; 

1.29. Lënda rregullim mexhe, vlerësohet me 40 (katërdhjetë) pikë; 

1.30. Lëndët tjera jo kontestimore dhe pasurore tjera, vlerësohen me nga 30 (tridhjetë) pikë;  

1.31. Lënda e kryer me hapje të seancës për secilën lëndë të kryer, kryetarit të kolegjit i 

shtohen edhe 30% të pikëve shtesë varësisht nga natyra e lëndës dhe poentimit sipas këtij 

neni, ndërsa anëtarëve të kolegjit gjykues 10% të totalit të pikëve të kryetarit. 

 

Neni 11 

Norma e punës së gjyqtarëve në Gjykatën e Apelit – Departamenti Administrativ 

1. Norma e punës dhe vlerat përkatëse të pikëve për lëndët që shqyrtohen dhe zgjidhen në 

procedurë gjyqësore nga gjyqtarët e Gjykatës së Apelit - Departamenti Administrativ përcaktohet 

sipas kategorive të lëndëve me sa vijon: 

1.1. Lënda kthimi në rishqyrtim dhe rivendosje, vlerësohet me 20 (njëzetë) pikë; 

1.2. Lënda kontesti i natyrës sociale/pensionet vlerësohet me 30 (tridhjetë) pikë; 

1.3. Lënda kontratë e punës vlerësohet me 50 (pesëdhjetë) pikë; 

1.4. Lënda kontesti i prokurimit i cili ndërlidhet me vendimet e Organit Shqyrtues të 

Prokurimit (OSHP), vlerësohet me 100 (njëqind) pikë; 

1.5. Lënda kontesti pronësor i cili ndërlidhet me Agjencinë Kadastrale të Kosovës (AKK), 

vlerësohet me 50 (pesëdhjetë) pikë; 

1.6. Lënda kontesti me agjencitë e pavaruar, vlerësohet me 50 (pesëdhjetë) pikë; 
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1.7. Lënda kontesti nga regjistrimi civil, vlerësohet me 50 (pesëdhjetë) pikë; 

1.8. Lënda kontesti për leje ndërtimore, vlerësohet me 70 (shtatëdhjetë) pikë; 

1.9. Lënda kontesti për shtyrje të ekzekutimit, vlerësohet me 15 (pesëmbëdhjetë) pikë; 

1.10. Lënda kontestet procedurale, vlerësohet me nga 15 (pesëmbëdhjetë) pikë; 

1.11. Lënda kontestet doganore, vlerësohet me nga 50 (pesëdhjetë) pikë; 

1.12. Lënda kontest me Agjencinë Tatimore të Kosovës (ATK), vlerësohet me 50 

(pesëdhjetë) pikë; 

1.13. Lënda kontest për tatimin në pronë dhe taksat tjera, vlerësohet me 30 (tridhjetë) pikë; 

1.14. Lënda e kryer me hapje të seancës për secilën lëndë të kryer, kryetarit të kolegjit 

gjykues i shtohen edhe 30 % të pikëve shtesë varësisht nga natyra e lëndëve dhe poentimit 

sipas këtij neni, ndërsa anëtarëve të kolegjit gjykues 10% të totalit të pikëve të kryetarit. 

 

Neni 12 

Norma e punës së gjyqtarëve në Gjykatën Komerciale – Dhomat e Shkallës së Dytë 

1. Norma e punës dhe vlerat përkatëse të pikëve për lëndët që shqyrtohen dhe zgjidhen në 

procedurë gjyqësore nga gjyqtarët e Gjykatës Komerciale – Dhomat e shkallës së dytë përcaktohet 

sipas kategorive të lëndëve me sa vijon: 

1.1. Lëndët nga kontestet e përgjithshme, vlerësohen me nga 40 (katërdhjetë) pikë; 

1.2. Lënda falimentimi, vlerësohet me 200 (dyqind) pikë; 

1.3. Lënda investim i huaj, vlerësohet me 150 (njëqind e pesedhjetë) pikë; 

1.4. Lënda kontest brenda shoqërisë tregtare, vlerësohet me 100 (njëqind) pikë; 

1.5. Lënda të drejtat e autorit dhe të drejtat tjera nga pronësia industriale, vlerësohen me 

nga 100 (njëqind) pikë; 

1.6. Lënda kontratë ndërtimore, vlerësohet me 100 (njëqind) pikë; 

1.7. Lënda arbitrazh, vlerësohet me 100 (njëqind) pikë; 

1.8. Lënda masë e sigurisë, vlerësohet me 20 (njëzetë) pikë; 

1.9. Lënda kontest që përfundonë me: tërheqje të padisë, ndëprerje të procedurës, të 

zgjidhura në procedurë të ndërmjetësimi, marrëveshje gjyqësore, vlerësohen me nga 15 

(pesëmbëdhjetë) pikë;  

1.10. Lënda e kryer me hapje të seancës, kryetarit të kolegjit, për secilën lëndë të kryer 

varësisht nga natyra e lëndëve sipas këtij neni, pikëve të llogaritura i shtohet edhe 30 % të 

pikëve shtesë, ndërsa anëtarëve të kolegjit gjykues 10% të pikëve të kryetarit. 
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Neni 13 

Norma e punës së gjyqtarëve në Gjykatën e Apelit – Departamenti i Përgjithshëm – 

Divizioni i Kundërvajtjeve  

Norma e punës dhe vlerat përkatëse të pikëve për lëndët që shqyrtohen dhe zgjidhen në procedurë 

gjyqësore nga gjyqtarët e Gjykatës së Apelit - Departamenti i Përgjithshëm – Divizioni i 

Kundërvajtjeve, secila lëndë e kryer llogaritet me 20 (njëzetë) pikë.  

 

Neni 14 

Norma e punës së gjyqtarëve në Gjykatën Themelore – Departamenti Special 

1. Norma e punës dhe vlerat përkatëse të pikëve për lëndët që shqyrtohen dhe zgjidhen në 

procedurë gjyqësore nga gjyqtarët e Gjykatës Themelore – Departamenti Special përcaktohet sipas 

kategorive të lëndëve me sa vijon: 

1.1. Lëndët të cilat janë në kompetencë të këtij departamenti, vlerësohen me nga 333 

(treqind e tridhjetë e tri) pikë, përveq nëse ndryshe parashihet me këtë rregullore; 

1.2. Lënda e kryer me shqyrtim gjyqësor, vlerësohet me 500 (pesëqind) pikë, për kryetarin 

e trupit gjykues, ndërsa për anëtarët e trupit gjykues llogaritet 20% e pikëve të cilat i 

llogariten kryetarit të trupit gjykues; 

1.3. Lënda e kryer me pranim të fajësisë gjatë shqyrtimit fillestar, vlerësohet me 143 

(njëqind e katërdhjetë e tri) pikë;  

1.4. Lënda e kryer me pranim të fajësisë gjatë shqyrtimit gjyqësor, vlerësohet me 167 

(njëqind e gjashtëdhjetë e shtatë) pikë për kryetarin e trupit gjykues, ndërsa për anëtarët e 

trupit gjykues llogaritet 10% e pikëve të cilat i llogariten kryetarit të trupit gjykues;  

1.5. Lënda e kryer me marrëveshje për pranimin e fajësisisë, vlerësohet me 143 (njëqind e 

katërdhjetë e tri) pikë;  

1.6 Lënda e kryer me aktvendim për hudhjen e aktakuzës pas shqyrtimit fillestar, vlerësohet 

me 150 (njëqind e pesëdhjetë) pikë;  

1.7. Lënda e zgjidhur në procedurë penale, përfshirë marrjen e aktvendimit për parashkrim, 

vlerësohet me 20 (njëzetë) pikë për kryetarin e trupit gjykues. 

1.8. Lëndët për masat e sigurimit të të pandehurit në procedurë paraprake, vlerësohen me 

nga 30 (tridhjetë) pikë. 

 

Neni 15 

Norma e punës së gjyqtarëve në Gjykatën Themelore – Departamenti për Krime të Rënda  

1. Norma e punës dhe vlerat përkatëse të pikëve për lëndët që shqyrtohen dhe zgjidhen në 

procedurë gjyqësore nga gjyqtarët e Gjykatës Themelore - Departamenti për Krime të Rënda, 

përcaktohet sipas kategorive të lëndëve me sa vijon: 
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1.1 Lëndët të cilat janë në kompetencë të këtij departamenti vlerësohen me nga 100 

(njëqind) pikë, përveq nëse ndryshe parashihet me këtë rregullore;  

1.2. Lënda e kryer me shqyrtim gjyqësor për veprën penale të dënueshme me burgim të 

përjetshëm, vlerësohet me 300 (treqind) pikë, për kryetarin e trupit Gjykues, ndërsa për 

anëtarët e trupit Gjykues llogaritet 10% e pikëve të cilat i llogariten kryetarit të trupit 

gjykues;  

1.3. Lënda e kryer me shqyrtim gjyqësor për veprën penale të dënueshme me burgim deri 

në 25 (njëzetë e pesë) vite, vlerësohet me 200 (dyqind) pikë, për kryetarin e trupit gjykues, 

ndërsa për anëtarët e trupit gjykues llogaritet 10% e pikëve të cilat i llogariten kryetarit të 

trupit gjykues; 

1.4. Lënda e kryer me shqyrtim gjyqësor për veprën penale ku janë të përfshirë 10 (dhjetë) 

e më tepër të akuzuar, vlerësohet me 200 (dyqind) pikë, për kryetarin e trupit gjykues, 

ndërsa për anëtarët e trupit gjykues llogaritet 10% e pikëve të cilat i llogariten kryetarit të 

trupit gjykues;  

1.5. Lënda e kryere me shqyrtim gjyqësor për veprën penale nga kapitulli 33 (tridhjetë e 

tre) i Kodit Penal të Republikës së Kosovës, vlerësohet me 200 (dyqind) pikë, për kryetarin 

e trupit gjykues, ndërsa për anëtarët e trupit gjykues llogaritet 10% e pikëve të cilat i 

llogariten kryetarit të trupit gjykues; 

1.6. Lënda e kryer me pranim të fajësisë gjatë shqyrtimit fillestar, vlerësohet me 143 

(njëqind e katërdhjetë e tri) pikë;  

1.7. Lënda e kryer me pranim të fajësisë gjatë shqyrtimit gjyqësor, vlerësohet me 167 

(njëqind e gjashtëdhjetë e shtatë) pikë për kryetarin e trupit gjykues, ndërsa për anëtarët e 

trupit gjykues llogaritet 10% e pikëve të cilat i llogariten kryetarit të trupit gjykues;  

1.8. Lënda e kryer me marrëveshje për pranimin e fajësisisë, vlerësohet me 143 (njëqind e 

katërdhjetë e tri) pikë;  

1.9. Lënda e kryer me aktvendim për hudhjen e aktakuzës pas shqyrtimit fillestar, 

vlerësohet me 150 (njëqind e pesëdhjetë) pikë; 

1.10. Lëndët penale të ndryshme për të cilat vendoset në kolegje, përfshirë fshirjen nga 

evidenca, bashkëpunimi juridik ndërkombëtar, bashkimin e dënimeve, vlerësohen me nga 

40 (katërdhjetë) pikë, për kryetarin e trupit gjykues, ndërsa për anëtarët e trupit gjykues 

llogaritet 10% e pikëve të cilat i llogariten kryetarit të trupit gjykues;  

1.11. Lëndët të zgjidhura në procedurë penale, përfshirë marrjen e aktvendimit për 

parashkrim, vlerësohen me nga 30 (tridhjetë) pikë për kryetarin e trupit gjykues, ndërsa për 

anëtarët e trupit gjykues llogaritet 10% e pikëve të cilat i llogariten kryetarit të trupit 

gjykues;  

1.12. Lëndët të zgjidhura penale të ndryshme, vlerësohen me nga 20 (njëzetë) pikë për 

kryetarin e trupit gjykues, ndërsa për anëtarët e trupit gjykues llogaritet 10% e pikëve të 

cilat i llogariten kryetarit të trupit gjykues; 

1.13. Lëndët të zgjidhura në procedurë paraprake, për masat e sigurimit të të pandehurit në 

procedurë vlerësohen me nga 30 (tridhjetë) pikë. 
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Neni 16 

Norma e punës së gjyqtarëve në Gjykatën Themelore – Departamenti për të Mitur 

1. Norma e punës dhe vlerat përkatëse të pikëve për lëndët që shqyrtohen dhe zgjidhen në 

procedurë gjyqësore nga gjyqtarët e Gjykatës Themelore - Departamenti për të Mitur përcaktohet 

sipas kategorive të lëndëve me sa vijon: 

1.1 Lëndët të cilat janë në kompetencë të këtij departamenti vlerësohen me nga 100 

(njëqind) pikë, përveq nëse ndryshe parashihet me këtë rregullore;  

1.2. Lënda e kryer me shqyrtim gjyqësor për veprën penale të dënueshme me burgim deri 

në 10 (dhjetë) vite, vlerësohet me 200 (dyqind) pikë; 

1.3. Lënda e kryer me shqyrtim gjyqësor për veprën penale të dënueshme me burgim mbi 

10 (dhjetë) vite, vlerësohet me 300 (treqind) pikë për kryetarin e trupit gjykues për të mitur, 

ndërsa për anëtarët e trupit gjykues llogaritet 10% e pikëve të cilat i llogariten kryetarit të 

trupit gjykues;  

1.4. Lënda e kryer me shqyrtim gjyqësor për veprën penale të dënueshme me burgim deri 

në 5 (pesë) vite, vlerësohet me 150 (njëqind e pesëdhjetë) pikë; 

1.5. Lënda e kryer me shqyrtim gjyqësor për veprën penale ku janë të përfshirë 10 (dhjetë) 

e më tepër të mitur, vlerësohet me 200 (dyqind) pikë; 

1.6. Lënda e kryer me pranim të fajësisë gjatë shqyrtimit fillestar/gjyqësor, vlerësohet me 

143 (njëqind e katërdhjetë e tri)  pikë;  

1.7. Lënda e kryer me pranim të fajësisë gjatë shqyrtimit gjyqësor, vlerësohet me 167 

(njëqind e gjashtëdhjetë e shtatë) pikë për kryetarin e trupit gjykues për të mitur, ndërsa 

për anëtarët e trupit gjykues llogaritet 10% e pikëve të cilat i llogariten Kryetarit të trupit 

gjykues;  

1.7. Lënda e kryer me marrëveshje për pranimin e fajësisisë, vlerësohet me 143 (njëqind e 

katërdhjetë e tri) pikë;  

1.8. Lënda e kryer pas shqyrtimit fillestar/gjyqësor, vlerësohet me 150 (njëqind e 

pesëdhjetë) pikë;  

1.9. Lëndët të zgjidhura në procedurë penale, përfshirë marrjen e aktvendimit për 

parashkrim, vlerësohet me 30 (tridhjetë) pikë për kryetarin e trupit gjykues për të mitur, 

ndërsa për anëtarët e trupit gjykues për të mitur llogaritet 10% e pikëve të cilat i llogariten 

kryetarit;  

1.11. Lëndët të zgjidhura penale të ndryshme, vlerësohen me 20 (njëzetë) pikë për kryetarin 

e trupit gjykues për të mitur, ndërsa për anëtarët e trupit gjykues llogaritet 10% e pikëve të 

cilat i llogariten kryetarit të trupit gjykues;  

1.12. Lëndët të zgjidhura në procedurë paraprake, për masat e sigurimit ndaj të miturit në 

procedurë vlerësohen me 30 (tridhjetë) pikë. 
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Neni 17 

Norma e punës së gjyqtarëve në Gjykatën Themelore – Departamenti i Përgjithshëm – 

Divizioni Penal 

1. Norma e punës dhe vlerat përkatëse të pikëve për lëndët që shqyrtohen dhe zgjedhen në 

procedurë gjyqësore nga gjyqtarët e Gjykatës Themelore - Departamenti i Përgjithshëm – 

Divizioni Penal përcaktohet sipas kategorive të lëndëve me sa vijon: 

1.1. Lëndët të cilat janë në kompetencë të këtij departamenti vlerësohen me nga 33 

(tridhjetë e tri) pikë, përveq nëse ndryshe parashihet me këtë rregullore; 

1.2. Lënda e kryer me shqyrtim gjyqësor për veprën penale për të cilën parashihet dënim 

me burgim me 5 (pesë) vjet deri në 10 (dhjetë) vite, si dhe veprat penale të cilat me 

rregulloren përkatëse për vlerësim te përformancës janë të natyrës komplekse, vlerësohen 

me 100 (njëqind) pikë, 

1.3. Lënda e kryer me shqyrtim gjyqësor për veprën penale ku janë të përfshirë 5 (pesë) e 

më tepër të akuzuar, vlerësohen me 100 (njëqind) pikë;  

1.4. Lënda e kryer me pranim të fajësisë gjatë shqyrtimit fillestar, vlerësohet me 30 

(tridhjetë) pikë;  

1.6. Lënda e kryer me pranim të fajësisë gjatë shqyrtimit gjyqësor vlerësohet me 45 

(katërdhjetë e pesë) pikë; 

1.7. Lënda e kryer me marrëveshje për pranimin e fajësisisë, vlerësohet me 35 (tridhjetë e 

pesë) pikë;  

1.8. Lënda e kryer me aktvendim për hudhjen e aktakuzës pas shqyrtimit fillestar, 

vlerësohet me 35 (tridhjetë e pesë) pikë; 

1.9. Lëndët të zgjidhura në procedurë penale, përfshirë marrjen e aktgjykimit – urdhërit 

ndëshkimor, vlerësohen me nga 25 (njëzetë e pesë) pikë;  

1.10. Lëndët të zgjidhura në procedurë penale, përfshirë marrjen e aktvendimit lidhur me 

marrëveshjen për ndërmjetësim vlerësohen me nga 25 (njëzetë e pesë) pikë;  

1.11. Lëndët të zgjidhura në procedurë penale, përfshirë marrjen e aktvendimit për 

parashkrim, vlerësohen me 20 (njëzetë) pikë;  

1.12. Lëndët e zgjidhura në procedurë paraprake, lidhur me masat e sigurimit të të 

pandehurit në procedurë, vlerësohen me 20 (njëzetë) pikë.  
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Neni 18 

Norma e punës së gjyqtarëve në Gjykatën Themelore – Departamenti i Përgjithshëm – 

Divizioni Civil 

 

1. Norma e punës dhe vlerat përkatëse të pikëve për lëndët që shqyrtohen dhe zgjidhen në 

procedurë gjyqësore nga gjyqtarët e Gjykatës Themelore - Departamenti i Përgjithshëm – 

Divizioni Civil përcaktohet sipas kategorive të lëndëve me sa vijon: 

1.1. Lënda vërtetim pronësie, vlerësohet me 100 (njëqind) pikë; 

1.2. Lënda e drejta banesore, vlerësohet me 70 (shtatëdhjetë) pikë; 

1.3. Lënda anulimi dhe shkëputja e kontratës, vlerësohet me 100 (njëqind) pikë; 

1.4. Lënda servitut, vlerësohet me (shtatëdhjetë) 70 pikë; 

1.5. Lënda dorëzimi i paluajtshmërisë, vlerësohet me 50 (pesëdhjetë)  pikë; 

1.6. Lënda shpifjet dhe fyrjet, vlerësohet me 70 (shtatëdhjetë) pikë; 

1.7. Lënda ndarja e pasurisë së përbashkët, vlerësohet me 80 (tetëdhjetë)  pikë; 

1.8. Lënda pengim posedimi, vlerësohet me 40 (katërdhjetë) pikë; 

1.9. Lënda shkurorëzim, vlerësohet me 40 (katërdhjetë) pikë; 

1.10. Lënda adoptimi, vlerësohet me 40 (katërdhjetë) pikë; 

1.11. Lënda vërtetimi i amësisë/atësisë si dhe kundërshtimi i amësisë/atësisë, vlerësohet 

me nga 40 (katërdhjetë) pikë; 

1.12. Lënda besimi i fëmijëve, alimentacioni, caktimi i kontaktit personal, vlerësohet me 

nga 40 (katërdhjetë)  pikë; 

1.13. Lënda trashëgimore, vlerësohet me 30 (tridhjetë) pikë; 

1.14. Lënda kompensim i dëmit, vlerësohet me 50 (pesëdhjetë) pikë; 

1.15. Lënda pasurimi i pa bazë, vlerësohet me 50 (pesëdhjetë)  pikë; 

1.16. Lënda ndërprerja e mardhënies së punës, vlerësohet me 50 (pesëdhjetë) pikë; 

1.17. Lënda shpronësimet, vlerësohet me 50 (pesëdhjetë) pikë; 

1.18. Lënda borxh, vlerësohet me 40 (katërdhjetë) pikë; 

1.19. Lënda rimbursim i dëmit, vlerësohet me 30 (tridhjetë) pikë; 

1.20. Lënda dhëniet materiale nga mardhënia e punës, vlerësohet me 30 (tridhjetë) pikë; 

1.21. Lënda dhëniet materiale të tjera, shujtat, pagat jubilare, paga përcjellëse për pensione, 

vlerësohen me 10 (dhjetë) pikë; 

1.22. Lëndët tjera statusore, vlerësohen me nga 30 (tridhjetë) pikë; 



15 
 

1.23. Lënda dhunë në familje, vlerësohet me 30 (tridhjetë) pikë; 

1.24. Lënda e zgjidhur në rastet kur: tërhiqet padia dhe hudhet si e palejuar, vlerësohen me 

nga 15 (pesëmbëdhjetë) pikë; 

1.25. Lënda masë e sigurimit, vlerësohet me 20 (njëzetë) pikë; 

1.26. Lënda përmbarimore, vlerësohet me 20 (njëzetë) pikë; 

1.27. Lënda rregullim mexhe, vlerësohet me 30 (tridhjetë) pikë; 

1.28. Lëndët e tjera jo kontestimore dhe pasurore tjera, vlerësohen me nga 30 (tridhjetë) 

pikë. 

 

Neni 19 

Norma e punës së gjyqtarëve në Gjykatën Themelore  – Departamenti Administrativ 

1. Norma e punës dhe vlerat përkatëse të pikëve për lëndët që shqyrtohen dhe zgjidhen në 

procedurë gjyqësore nga gjyqtarët e Gjykatës Themelore - Departamenti Administrativ 

përcaktohet sipas kategorive të lëndëve me sa vijon: 

1.1. Lënda kontesti i natyrës sociale/pensionet vlerësohet me 30 (tridhjetë) pikë; 

1.2. Lënda kontratë e punës vlerësohet me 50 (pesëdhjetë) pikë; 

1.3. Lënda kontesti i prokurimit të cilat ndërlidhen me vendimet e Organit Shqyrtues të 

Prokurimit (OSHP), vlerësohet me 100 (njëqind)  pikë; 

1.4. Lënda kontesti pronësor i cili ndërlidhet me Agjencinë Kadastrale të Kosovës (AKK), 

secila lëndë llogaritet me 50 (pesëdhjetë) pikë; 

1.5. Lënda kontesti me agjencitë e pavaruara, vlerësohet me 50 (pesëdhjetë) pikë; 

1.6. Lënda kontesti nga regjistrimi civil, vlerësohet me 50 (pesëdhjetë) pikë; 

1.7. Lënda kontesti për leje ndërtimore, vlerësohet me 70 (shtatëdhjetë) pikë; 

1.8. Lënda kontesti për shtyrje të ekzekutimit, vlerësohet me 15 (pesëmbëdhjetë) pikë; 

1.9. Lënda kontestet procedurale, vlerësohen me nga 15 (pesëmbëdhjetë) pikë; 

1.10. Lënda kontest doganor, vlerësohet me 50 (pesëdhjetë) pikë; 

1.11. Lënda kontest me Agjencinë Tatimore të Kosovës (ATK), vlerësohet me 50 

(pesëdhjetë) pikë; 

1.12. Lënda kontest për tatimin në pronë dhe taksat tjera, vlerësohet me 30 (tridhjetë) pikë; 

1.13. Lëndët tjera administrative vlerësohen me nga 30 (tridhjetë) pikë; 
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Neni 20 

Norma e punës së gjyqtarëve në Gjykatën Komerciale – Dhomat e Shkallës së Parë 

1. Norma e punës dhe vlerat përkatëse të pikëve për lëndët që shqyrtohen dhe zgjidhen në 

procedurë gjyqësore nga gjyqtarët e Gjykatës Komerciale – Dhomat e shkallës së parë përcaktohet 

sipas kategorive të lëndëve me sa vijon: 

1.1. Lëndët nga kontestet e përgjithshme, vlerësohen me nga 40 (katërdhjetë) pikë; 

1.2. Lënda falimentimi, vlerësohet me 200 (dyqind) pikë; 

1.3. Lënda investim i huaj, vlerësohet me 150 (njëqind e pesedhjetë) pikë; 

1.4. Lënda kontest brenda shoqërisë tregtare, vlerësohet me 100 (njëqind) pikë; 

1.5. Lënda të drejtat e autorit dhe të drejtat tjera nga pronësia industriale, vlerësohen me 

nga 100 (njëqind) pikë; 

1.6. Lënda kontratë ndërtimore, vlerësohet me 100 (njëqind) pikë; 

1.8. Lënda arbitrazh, vlerësohet me 100 (njëqind) pikë; 

1.9. Lënda masë e sigurisë, vlerësohet me 20 (njëzetë) pikë; 

1.10. Lënda kontest që përfundonë me tërheqje të padisë, ndëprerje të procedurës, të 

zgjidhura në procedurë të ndërmjetësimi, marrëveshje gjyqësore, vlerësohet me 15 

(pesëmbëdhjetë) pikë;  

 

Neni 21 

Norma e punës së gjyqtarëve në Gjykatën Themelore – Departamenti i Përgjithshëm – 

Divizioni i Kundërvajtjeve  

Norma e punës dhe vlerat përkatëse të pikëve për lëndët që shqyrtohen nga gjyqtarët e Gjykatës së 

Themelore - Departamenti i Përgjithshëm – Divizioni i Kundërvajtjeve, secila lëndë e kryer 

llogaritet me 15 pikë. 

 

KAPITULLI III - ZBATIMI 

 

Neni 22 

Monitorimi i zbatimit të normës 

1. Kryetarët e gjykatave monitorojnë zbatimin e normës së punës së gjyqtarëve çdo tre muaj.  

2. Në rast se gjyqtari nuk arrin ta realizoj normën, sipas kësaj rregullore, atëherë kryetari i gjykatës 

do te kërkoj raport nga gjyqtari përkitazi me mos realizmin e normës, dhe do të merr masa për t’i 

ndihmuar për realizimin e normës. 
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3. Nëse gjyqtari nuk paraqet raport me shkrim përkitazi me arsyet e mos realizimit të normës, 

atëherë kryetari i gjykatës duhet të inicioj procedurë disiplinore, sipas legjislacionit përkatës.  

 

Neni 23 

Zbatimi i normës në rast të pushimit vjetor dhe mjekësor 

1. Pushimi vjetor është llogaritur në normën vjetore, të punës sipas kësaj rregullore përkatësisht 

llogaritja e normës bëhet  për 11 muaj.  

2. Në rast të pushimit mjekësorë si dhe pushimeve të tjera të parapara sipas legjislacionit në fuqi, 

shkalla e pritshme e plotësimit të normës mujore rregullohet duke e aplikuar përqindjen e ditëve 

të punës (duke zbritur ditët për të cilat ka munguar në punë)  në muaj për 1000 pikë.  

 

Neni 24 

Lëndët të cilat nuk përfshihen në llogaritjen e normën 

Lëndët penale dhe tjera për të cilat nuk është ndërmarr ndonjë veprim në procedurën paraprake 

nuk përfshihen në llogaritjen e normës.  

 

Neni 25 

                                                            Kufizimet në zbatim të normës 

1. Kryesuesi, zëvendës Kryesuesi dhe anëtarët me orar të plotë në Këshillin Gjyqësor të Kosovës 

(Këshilli) janë të liruar nga norma e punës gjatë mandatit të tyre në Këshill.  

2. Gjyqtarët të Gjykatës Supreme të Kosovës janë të liruar nga norma e punës. 

3. Kryetarët e Gjykatës së Apelit si dhe Kryetari i Gjykatës Themelore në Prishtinë janë të liruar 

nga norma e punës. 

4. Norma e punës së Kryetarëve të gjykatave themelore llogaritet nëse të njëjtit kanë arritur 40% 

nga 100% të normës së përcaktuar me këtë Rregullore. 

5. Norma  e punës për gjyqtarët që janë anëtarë të Këshillit llogaritet nëse të njëjtit kanë arritur 

50% nga 100%, varësisht nga niveli i pozites se gjyqtarit që mban, përveç nëse Këshilli vendos 

ndryshe.  

6. Norma e punës së gjyqtarëve mbikëqyrës normohet 70% nga 100% i normës së përcaktuar me 

këtë Rregullore.  

7. Norma e punës së nënkryetarëve të gjykatës normohet 50% nga 100% të normës së përcaktuar 

me këtë Rregullore, vetëm nëse të njëjtit e zëvendësojnë kryetarin e gjykatës për më tepër se një 

muaj e më shumë.  
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KAPITULLI IV  

DISPOZITAT KALIMTARE DHE PËRFUNDIMTARE 

 

Neni 26 

Konflikti me akte tjera 

1. Dispozitat ligjore kanë epërsi dhe zbatohen në rast të konflikteve me dispozitat e kësaj 

Rregullore dhe ligjeve të tjera në fuqi. 

2. Dispozitat e kësaj Rregulloreje kanë epërsi në rast të konfliktit midis dispozitave të kësaj 

Rregulloreje dhe akteve në fuqi të nivelit të njëjtë apo më të ulët.  

 

Neni 27 

Rishikimi i normës së punës  

1. Këshilli formon komisionin për monitorimin e zbatimit të kësaj rregullore i cili përbehet nga 5 

(pesë) anëtar, me mandat 2 vjeçar dhe atë: 1 (një) anëtar i Këshillit, 1 (një) kryetar gjykate, 1 (një) 

gjyqtar i Gjykatës Supreme, 1 (një) gjyqtarë mbikëqyrës, 1 (një) anëtar i Komisionit për vlerësim 

të performances së gjyqtarëve.  

2. Komisioni i raporton Këshillit çdo 3 (tre) muaj, për rezultatet, vështirësitë si dhe rekomandimet 

për ndryshimin  e kësaj rregullore. 

3. Njësia për Inspektim Gjyqësor i ofron komisionit mbështetje profesionale, administrative dhe 

teknike. 

 

Neni 28 

Hyrja në fuqi 

 

Kjo rregullore hyn në fuqi në ditën e miratimit nga Këshilli Gjyqësor i Kosovës. 

 

Albert Zogaj, 

_____________________ 

Kryesues i Këshillit Gjyqësor të Kosovës 

Datë:____._____.__________ 
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