
DËRGESA E SHKRESAVE 
DERI TE GJYKATA

Për t’i kursyer shpenzimet dhe kohën Tuaj shfrytëzoni 
shërbimin e pranimit dhe dërgesës së gjykatës përmes 

rrugës elektronike.

TAKSA 
GJYQËSORE

INFORMACIONE PËR PALËT 
NË PROCEDURAT GJYQËSORE

Nëse jeni palë në procedurën që zhvillohet para gjykatës, 
nëpunësi gjyqësor i sekretarisë gjyqësore do t’ua japë 

informacionet themelore për gjendjen e lëndës Tuaj (numrin e 
regjistrimit, në cilën fazë të procedurës është para gjykatës, 

datën e seancës së caktuara gjyqësore dhe ngjashëm). 

Nëpunësi gjyqësor i sekretarisë së gjykatës për pranim do 
T’ua bëjë me dije nëse shkresa Juaj ka mangësi formale 

(nuk është nënshkruar, nuk ka bashkëngjitje të cekura në 
tekst, nuk është paguar taksa gjyqësore dhe ngjashëm). 

Me qëllim të procedimit më të shpejtë dhe më efikas të 
gjykatës, në interesin Tuaj është në kohë të duhur t’i 

shmangni mangësitë e konstatuara. 

Në përputhje me Ligjin për taksa gjyqësore dhe Tarifën 
e taksës, për veprimet në gjykatë arkëtohet taksë gjyqësore.

Informohuni në gjykatë për mundësinë që taksën gjyqësore ta 
paguani në mënyrë elektronike-përmes POS terminalit në gjykatë 

ose përdoreni ueb faqen e gjykatës që të merrni të dhëna për 
llogarinë pagesore nëse pagesën do ta bëni me mandatpagesë.

Një ekzemplar të mandatpagesës dërgojeni në gjykatë.

Pagesa në kohë të duhur të taksës gjyqësore do të mundësojë 
procedim pa pengesa të gjykatës ndërsa Ju do ta evitoni 

ekspozimin Tuaj në shpenzime plotësuese për arkëtimin e  
detyrueshëm të taksës të rritur për 50% në emër të taksës 

ndëshkuese para organit kompetent.

Parashtroni kërkesë ose regjistrohuni 
në portalin gjyqësor - edostava.sud.mk

Përdorni shërbimet e Portalit gjyqësor (vsrm.mk) në 
mënyrë që të informoheni për punën dhe organizimin e 

gjykatave, vendimet e tyre, kalendarin e gjykimeve, raportet 
dhe statistikat, shkarkoni formularin për procedurën para 

gjykatës dhe siguroni informacione për kontakt.

Këto informacione mund t’i merrni edhe në mënyrë 
elektronike përmes përdorimit të adresës elektronike 

të gjykatës apo përmes telefonit.



Angazhim i përbashkët 
për arritje më të mira 

në gjyqësor

Më tepër rreth projektit dhe hulumimit 
për punën e shërbimit gjyqësor mund të gjeni në: 

www.ihr.org.mk   www.cpia.mk

Projekti “Angazhim i përbashkët për arritje më të mira në gjyqësor” implementohet nga Instituti 
për të Drejtat e Njeriut dhe Qendra për Hulumtimet Juridike dhe Analiza me mbështetje 
financiare nga BE-ja nëpërmjet Sektorit për Financim Qendror dhe Lidhje të Marrëveshjeve, 
pranë Ministrisë së Financave dhe i bashkë financuar nga  Ambasada e Britanisë në Shkup. 
Projekti është mbështetur nga Shoqatat profesionale Shoqata e Gjykatësve dhe Shoqata e 
Administratës Gjyqësore në rolin e bashkëpunëtorëve.

QASJA NË GJYKATË

Në hyrje të ndërtesës së gjykatës është vendosur tabelë 
orientuese për vendndodhjen e sekretarive gjyqësore, 

sallave të gjyqit dhe hapësirave të gjyqtarëve dhe 
nëpunësve gjyqësorë.

Nëpunësit gjyqësorë do T’ju ofrojnë ndihmë nëse keni nevojë 
për ndihmë plotësuese.

Instituti për të Drejtat e Njeriut  
Rr. Kiro Krstevski Platnik nr. 11 / 2-17, 1000 Shkup

Web: www.ihr.org.mk
E-mail: ihr@ihr.org.mk

Telefon: +389 2 3243 331

Qendra për Kërkime dhe Analiza Ligjore  
Rr. Blagoj Davkov 2-2 / 13, 1000 Shkup

Web: www.cpia.mk
E-mail:  contact@cpia.mk 
Telefon: +389 2 3201 845

Shoqata e Gjyqtarëve  
Rr. Krste Misirkov bb (Pallati i Gjykatës), 1000 Shkup

Web: www.mja.org.mk
E-mail:  mja@mja.org.mk 

Telefon: +389 02 3120-912, 3109-943

Shoqata e Administratës së Gjykatës
Rr. Krste Misirkov bb (Gjykata Supreme), 1000 Shkup

Web: www.zsarm.com
E-mail:  sudskainfo@yahoo.com  

Telefon: +38975 460 160, +38975 395 001

TË DHËNAT E KONTAKTIT TË PARTNERËVE:


