PROCEDURAT PENALE

–
padi private - 25 €
–	
propozim për kthimin në gjendje të

mëparshme - 10 €
–
kërkesë për rigjykim - 10 €
–	
kërkesë për shtyrjen e ekzekutimit të
dënimit - 25 €
VËRTETIMI PËR MOSNDJEKJEN
PENALE - 3 €
KOPJET DHE SHQYRTIMET

–
shqyrtimi i rasteve të përfunduara - 3 €
–	
për raportet e çështjeve të përfunduara -

GJYKATA THEMELORE NË ULQIN
Adresa: rr. Boshko Strugar, Ulqin,
Mali i Zi
Tel. 030/412 026, 412 071,
Faks. 030/421 251
Web faqja e gjykatës:
http://sudovi.me/osul

MALI I ZI

GJYKATA THEMELORE NË
ULQIN

Orari i punës së Gjykatës:
E hënë - E premte
ora 08,00-16,00
Orari i punës së regjistrit të Gjykatës
E hënë - E premte
ora 11,00-14,30

5€
–	
për kërkesa me shkrim ose me gojë për
kopjim të dokumenteve të gjykatës - 1 €
–	
Për kopjim të akteve nga regjistri i
dokumentave - 3 €

Ky doracak është realizuar me mbështetjen e popullit amerikan, nëpërmjet
Agjencisë Amerikane për Zhvillim Ndërkombëtar, Programi i menaxhimit
efikas në Mal të Zi.
E drejta e autorit në imazhet: Studio Mouse, Podgoricë.
Përgatitja dhe printimi: Studio Mouse
Ky doracak ka për qëllim të ofrojë informacione bazë mbi procedurën në
fjalë para gjykatës. Ky nuk mund të shërbejë si një zëvendësim për këshilla
profesionale ligjore. Gjithashtu, shkaku i ndryshimit të legjislativës, mund
të ndodhë, që përmbajtja e broshurës nuk është plotësisht në përputhje
me rregulloren aktualisht në fuqi

UDHËZUES PËR
TAKSAT GJYQËSORE

GJYKATA THEMELORE ULQIN
Për procedurat gjyqësore, paguhet taksa sipas
dispozitave të Ligjit mbi taksat Gjyqësore
(Gazeta Zyrtare nr.76/05 dhe 39/07) dhe
tarifave gjyqësore - si pjesë integrale të këtij
ligji dhe nenit 7 të Ligjit për përmirësimin e
mjedisit të biznesit.
Pagesa e taksave mund të bëhet në godinën e
gjykatës, në sportel, tek nëpunësi i ngarkuar
për pagimin e taksave.
VËRTETIMI

–
nënshkrimi t- 3 €
–
autorizimit - 6 €
–
kontratës- 10 €
–	
nënshkrimit, i kopjes ose të dorëshkrimit
për përdorim jashtë vendit (verifikimi
me vulë APOSTILLE etj) - 12 €

PROCEDURA JOKONTESTIMORE

–	për shqyrtimin e trashëgimisë taksa
paguhet në një vlerë paushale, sipas
vlerës neto të trashëgimisë

–	në shumë deri 1,000 € vlera e taksës
është 20 €;
–	në shumë mbi 1.000 € vlera e taksës
është 20 € plus 1% e vlerës së diferencës
deri në 5.000 €;
–	në shumë mbi 5.000 € vlera e taksës
është 60 € plus 0.5% në diferencën mbi
5000 €, por jo më shumë se 300 €;
–	për propozimin për inicimin e procedurës -10 €;
–	
për përpilimin dhe tërheqjen e testamentit -15 €;
–	për ruajtjen dhe kthimin e testamentit 10 €;
–	për deklarimin e një personi të humbur,
si të vdekur dhe vërtetimi i vdekjes - 10
€;
–	
për vërtetime (verifikim i hipotekës,
regjistrimi, etj.)- 5 €;
SHËNIM:

Gjatë përcaktimit të vlerës neto të trashëgimisë për
përcaktimin e taksës paushale nga shuma do të zbriten borxhet e trashëgimlënësit, shpenzimet e varrimit
të trashëgimlënësit, legët dhe barrat tjera, shpenzimet e
inventarit dhe vlerësimi i trashëgimisë dhe shpenzimet
tjera.

PROCEDURAT CIVILE
– për padi dhe kundërpadi, taksa paguhet
sipas vlerës së objektit të kontestit;

–	për vlerën e objektit të kontestit deri
në 500 € taksa është 20 €;
–	për vlerën e objektit të kontestit mbi
500 € taksa është 20 € plus 1% e diferencës deri në 5.000 €;
–	për vlerën e objektit të kontestit mbi
5000 € taksa është 140 € plus 1%
e diferencës mbi 5000 €, por jo më
shumë se 750 €;
–
Padi për divorc - 30 €;
–
Padi për pengimin e posedimit - 30 €;
–	Padi për përcaktimin e së drejtës së
servitudave vetjake dhe reale - 30 €;
–	Padi për një vlerë të paparacaktuar 40 €;

PROCEDURAT EKZEKUTIVE
–	Për përcaktimin e vlerës së taksave në
procedurat e ekzekutimit përdoren
dispozitat e këtij ligji për përcaktimin
e taksave në procedurat civile
–	për një vlerë të paparacaktuar paguhet
taksa prej 40 €

