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 1. HYRJE

Udhëzuesi për ushtrimin e të drejtës për përkthyes gjyqësor – përkthyes është për palët 
(paditësin dhe të paditurin) dhe pjesëmarrësit e tjerë në procesin kontestimor në mënyrë që t’u 
mundësohet të gjithëve që të marrin pjesë aktivisht në procesin gjyqësor.

Fondi Multidonator i Mirëbesimit për përkrajen e sektorit të gjyqësorit në Serbi, gjatë hartimit 
të analizës Funksionale të gjyqësorit në Serbi nga viti 2014, vuri në dukje, ndër të tjera, qasjen e 
pamjaftueshme në informacione mbi ofruesit e shërbimeve të përkthimeve, përkatësisht përk-
thyesve gjyqësor, si dhe nevojën që çmimi i këtij shërbimi të jetë i arsyeshëm për qasje efektive 
në drejtësi, përkatësisht gjyqësi.

Udhëzuesi për ushtrimin e të drejtës për përkthyes gjyqësor (përkthyes) duhet të shërbejë për 
të rritur ndërgjegjësimin për rolin dhe të drejtën për një përkthyes gjyqësor, duke siguruar një 
mënyrë të lehtë për të treguar informacionet bazë për përkthyesit e gjykatave, mënyrën e an-
gazhimit të tyre si dhe shpenzimet që ka pala ose pjesëmarrësi tjetër nëse përdor këtë të drejtë. 
Në këtë mënyrë, pala dhe pjesëmarrësit e tjerë në procesin kontestimor mund të udhëzohen në 
mënyrën e ushtrimit të kësaj të drejte.

Qëllimi kryesor i Udhëzuesit është t’u sigurojë qasje në drejtësi edhe atyre personave që nuk 
e përdorin gjuhën serbe, përkatësisht gjuhën e pakicës kombëtare në gjykatat ku kjo gjuhë 
është në përdorim zyrtar, si dhe personave të shurdhër, memec dhe të verbër, duke u dhënë 
udhëzime se si të shfrytëzojnë të drejtën për përkthyes gjyqësor në procedurën kontestimore.

Udhëzuesi për ushtrimin e të drejtës për përkthyes gjyqësor – përkthyes është përgatitur 
nga Komiteti i juristëve për të drejtat e njeriut – YUCOM, me udhëzime nga zonja Xhorxhe Har-
ley (eksperte për reformën e gjyqësorit), zotëri Sërgjan Svirçev (ekspert për sektorin publik) dhe 
zonjës Marina Matiq Boshkoviq (këshilltare për reformën e gjyqësorit).
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 2. GJUHA NË PROCEDURËN GJYQËSORE

„Të gjithë në një moment të jetës tonë mund të takohemi me sistemin gjyqësor, duam apo jo. 
Në këto situata, është e rëndësishme të dimë cilat të drejta dhe detyrime kemi për të siguruar në 
mënyrën sa më të mirë të mundshme rrjedhën e drejtë të procedurave dhe reagimin e shtetit në 
mbrojtjen e të drejtave tona.”

Udhëzues për vetëpërfaqësimin e qytetarëve,
Komiteti i juristëve për të drejtat e njeriut, 2017

Gjuha serbe dhe alfabeti cirilik janë në përdorim zyrtar në gjykatat e Republikës së Serbisë, ndërsa 
në vendet ku jetojnë përfaqësues të pakicave kombëtare në përdorim zyrtar dhe gjuha e pakicave 
kombëtare.

Është e rëndësishme të dihet se çdokush ka të drejtë të përdorë gjuhën që kupton, dmth. 
pala dhe pjesëmarrësi tjetër në procedurën gjyqësore kanë të drejtën e përkthyesit gjyqësor.

Megjithatë, të gjitha komunikimet me shkrim me gjykatën bëhen në gjuhën serbe dhe al-
fabetin cirilik (përkatësisht në gjuhën e pakicës kombëtare që është në përdorim zyrtar), por pala 
ose pjesëmarrësi në procedurë mund të përdorë shërbimet e përkthyesit gjyqësor për përkthimin e 
dokumenteve, shkresave të tjera, si dhe për përkthimin me gojë në seanca dëgjimore.
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INTERPRETER – TRANSLATOR
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 3. PËRKTHYESI GJYQËSOR

Përkthyesi gjyqësor është një person i cili zotëron një nivel të lartë njohjeje të një gjuhe të 
caktuar të huaj, përkatësisht shenjave për personat e verbër, shurdhë ose memecë, dhe si i 
tillë, thirret për t’i përkthyer palës apo pjesëmarrësit tjetër në një procedurë gjyqësore që 
nuk e njeh gjuhën serbe ose gjuhën e një pakice kombëtare që është në përdorim zyrtar, 
përkatësisht personave të shurdhër, memecë dhe të verbër.

Personi i cili plotëson kushtet për përkthyes gjyqësor, paraqet një kërkesë në Ministrinë e Drejtësisë 
për regjistrimin në regjistrin e përkthyesve të përhershëm të gjykatave.

Lista e përkthyesve të përhershëm gjyqësor është në dispozicion në adresën e internetit të Ministrisë 
së Drejtësisë me detajet e kontaktit të tyre.

Dallohen:

  përkthyesit e përhershëm gjyqësorë për gjuhë të caktuara të huaja,

  përkthyesit e përhershëm gjyqësor të shenjave për personat e verbër, të shurdhër ose 
memecë.
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SI TA GJENI PËRKTHYESIN?
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 4. E DREJTA PËR PËRKTHYES GJYQËSOR

Të drejtë për të pasur përkthyes gjyqësor ka pala ose pjesëmarrësi tjetër në procedurë që 
nuk flet gjuhën serbe, përkatësisht gjuhën e pakicës kombëtare që është në përdorim zyrtar 
në atë gjykatë, si dhe personi i shurdhër, memec dhe i verbër.

Kjo e drejtë është njohur si e drejta e çdo personi për qasje në drejtësi, e cila realizohet, ndër të 
tjera, duke i lejuar të gjithë të përdorin në procedurat gjyqësore gjuhën që e kuptojnë.

4.1. Ushtrimi i të drejtës për përkthyes gjyqësor
 në procedurën kontestimore
Në mënyrë që gjykata t’i sigurojë përkthyes gjyqësor palës ose pjesëmarrësit tjetër në procedurën 
kontestimore, është e nevojshme që t’i parashtrohet një KËRKESË gjyqtarit. Kjo do të thotë se është 
e nevojshme të kujdeset për këtë, domethënë se gjykata nuk do të sigurojë përkthimin sipas detyrës 
zyrtare.

Shënim: Pala ose pjesëmarrësi tjetër në procesin kontestimor që kërkon nga gjykata 
angazhimin e përkthyesit gjyqësor do të jetë i detyruar të mbajë shpenzimet e përk-
thyesit gjyqësor, si dhe të paguajë çmimin e punës së përkthyesit gjyqësor.
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Personat e verbër, shurdhë dhe memecë kanë të drejtë për përkthyes falas në proceset para 
gjykatës.

Kërkesa për sigurimin e përkthyesit gjyqësor i parashtrohet gjykatës me shkrim ose me gojë në 
seancën dëgjimore.

Pas parashtrimit të kërkesës, gjykata do të urdhërojë palën ose pjesëmarrësin tjetër në proces, të 
paguajë shumën për t’u paguajtur shpenzimet e përkthimit në llogarinë e gjykatës, përveç nëse 
kërkohet përkthyesi për persona e shurdhër, memecë dhe të verbër që kanë të drejtë për përkthyes 
falas.
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4.1.1. Primer zahteva za obezbeđenje sudskog tumača

ZAHTEV STRANKE DA JOJ SE U POSTUPKU PRED SUDOM

OBEZBEDI TUMAČ ZA RUSKI JEZIK

OSNOVNOM SUDU U NOVOM SADU

TUŽILAC: Petar Petrović, iz Novog Sada, ul. Cara Dušana 35, koga zastupa advokat Ester Domonji, iz 
Novog Sada, ul. Sutjeska 7

TUŽENI: Olga Šipulina, iz Sremskih Karlovaca, ul. Maksima Gorkog 2, koju zastupa advokat Miloš Mi-
lošević iz Novog Sada, ulica Laze Telečkog 5

Radi: utvrđenja

Vrednost spora: 130.000,00 dinara

ZAHTEV TUŽENE DA JOJ SUD OBEZBEDI BESPLATNOG TUMAČA

U postupku P 348/2017

  Pred Osnovnim sudom u Novom Sadu, u toku je postupak koji tužilac vodi protiv tužene radi 
utvrđenja.

  Punomoćnik tužene ističe da je tužena državljanka Rusije, ne govori srpski jezik, te postavlja 
zahtev sudu, shodno članu 95. Zakona o parničnom postupku, da joj sud obezbedi adekvatnog sud-
skog tumača za ruski jezik i to tokom trajanja parničnog postupka, a kako bi mogla da učestvuje 
ravnopravno i aktivno u sudskom postupku.

Dokaz: uverenje o državljanstvu

U Novom Sadu, dana 24.02.2018. godine Punomoćnik tužene

 ______________________________
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4.1.1. Shembull i kërkesës për sigurimin e përkthyesit gjyqësor

KËRKESA E PALËS QË NË PROCEDURËN PARA GJYKATËS

T’I SIGUROHET PËRKTHYESI PËR RUSISHTEN

GJYKATËS THEMELORE NË NOVI SAD

PADITËS: Petar Petroviq, nga Novi Sad, rr. Cara Dushana 35, përfaqësuar nga avokati Ester Domonji, 
nga Novi Sad, rr. Sutjeska 7

I PADITURI: Olga Shipulina, nga Sremski Karlovci, rr. Maksima Gorkog 2, përfaqësuar nga avokati Mi-
losh Milosheviq nga Novi Sadi, rruga Laze Teleçkog 5

Me qëllim të: Vërtetimit

Vlera e kontestit: 130.000,00 dinarë

KËRKESA E TË PADITURËS QË GJYKATA T’I SIGUROJË PËRKTHYESIN FALAS

Në procesin P 348/2017

  Përpara Gjykatës Themelore në Novi Sad, po bëhet procesi i paditësit kundër të paditurës me 
qëllim të vërtetimit.

  Avokati i të paditurës thekson se e paditura është shtetase e Rusisë, nuk e flet gjuhën serbe, 
dhe i parashtron kërkesë gjykatës, në pajtim me nenin 95 të Ligjit për procedurën kontestimore, që 
gjykata t’i sigurojë përkthyes adekuat gjyqësor për gjuhën ruse gjatë zgjatjes së procesit kontesti-
mor, me qëllim që të marrë pjesë në mënyrë të barabartë dhe aktive në procedurat gjyqësore.

Dëshmi: çertifikata e shtetësisë

Në Novi Sad, më 24.02.2018. Avokati i të paditurës

 ______________________________
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4.1.2. Primer zahteva za obezbeđenje sudskog tumača za lice oštećenog sluha

ZAHTEV STRANKE DA JOJ SE U POSTUPKU PRED SUDOM

OBEZBEDI BESPLATAN TUMAČ

OSNOVNOM SUDU U KIKINDI

TUŽILAC: Marko Marković, iz Kikinde, ul. Nikole Tesle 3

TUŽENI: Slavica Slavković, iz Nove Crnje, ul. Petefi Šandora 11

Radi: neosnovnanog obogaćenja

Vrednost spora: 100.000,00 dinara

ZAHTEV TUŽIOCA DA MU SUD OBEZBEDI BESPLATNOG TUMAČA

U postupku P 233/2017

  Pred Osnovnim sudom u Kikindi, u toku je postupak koji tužilac vodi protiv tuženog radi neos-
novanog obogaćenja.

  Tužilac je osoba sa oštećenim sluhom u procentu od 100%, te shodno Zakonu o parničnom 
postupku i to član 95. stav 4. tužilac zahteva da mu sud, obezbedi adekvatnog sudskog tumača 
tokom trajanja parničnog postupka, kako bi mogao da ravnopravno i aktivno učestvuje u postupku.

Dokaz: Nalaz lekara specijaliste i druga potrebna dokumentacija

U Kikindi, dana 10.10.2017. godine TUŽILAC

 ______________________________
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4.1.2. Shembull i kërkesës për sigurimin e përkthyesit gjyqësor
  për një person me dëmtim të dëgjimit

KËRKESA E PALËS QË NË PROCESIN PARA GJYKATËS

T’I SIGUROHET PËRKTHYES FALAS

GJYKATËS THEMELORE NË KIKIND

PADITËS: Marko Markoviq, nga Kikinda, rr. Nikola Tesla 3

I PADITURI: Slavica Slavkoviq, nga Nove Crnje, rr. Petefi Shandora 11

Me qëllim: pasurim i pabazuar

Vlera e kontestit: 100.000,00 dinarë

KËRKESA E PADITËSIT QË GJYKATA T’I SIGUROJË PËRKTHYESIN FALAS

Në procedurën P 233/2017

  Përpara Gjykatës Themelore në Kikindë, po bëhet procesi i paditësit kundër të paditurit për 
pasurim të pabazuar.

  Paditësi është person me dëmtime të dëgjimit në përqindje prej 100% dhe në pajtim me Ligjit 
për procedurën kontestimore dhe pikërisht nenin 95 paragrafin 4, paditësi kërkon që gjykata t’i sig-
urojë përkthyes adekuat gjyqësor gjatë procesit kontestimor, me qëllim që të mund të marrë pjesë 
në mënyrë të barabartë dhe aktive në proces .

Dëshmi: Mendimi i mjekut specialist dhe dokumentat e tjera të nevojshme.

Në Kikindë, më 10.10.2017. PADITËS

 ______________________________
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4.2. Shpenzimet e ushtrimit të së drejtës
 për përkthyes gjyqësor

Përkthyesi gjyqësor ka të drejtë për kompensimin e shpenzimeve të kryera në lidhje me 
përkthimin si dhe të drejtën e shpërblimit për punën e vetë.

Palët dhe pjesëmarrësit e tjerë në proces, të cilët janë të verbër, të shurdhër ose memecë, kanë të 
drejtë për përkthyes falas në procedurat gjyqësore.

Shpenzimet e përkthyesit gjyqësor përcaktohen në nivelin e shpenzimeve aktuale që ka patur per-
soni, dhe mund të përfshijnë shpenzimet e udhëtimit, shpenzimet e ushqimit, strehimin, si dhe për 
fitimin e humbur të personit.

Shembull: Pala që kërkon angazhimin e përkthyesit në një seancë gjyqësore për të përkthyer në se-
ancën dëgjimore që ka zgjatur 3 orë e 25 minuta, do të jetë i detyruar të paguajë shpenzimet e rreg-
ullta që ka pasur përkthyesi i gjykatës (çmimin e biletës së autobusit nëse përkthyesi kërkon dhe tre-
gon kartën që ka përdorur) si dhe shpërblimin për përkthyesin në vlerë prej 4.800,00 din.

Gjykata do ta urdhërojë palën, përkatësisht pjesëmarrësin tjetër në procedurën kontestimore që 
paraprakisht të paguajë shpenzimet e supozuara të përkthimit në llogarinë e gjykatës, ndërsa shuma 
e përgjithshme në emër të kostove dhe shpërblimit për përkthyesin gjyqësor përfundimisht do të 
përcaktohet në fund të procedurës.

Si rregull, të gjitha shpenzimet e bëra në procedurë do t’i paguajë në fund ajo palë e cila humbi 
kontestin.
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Për të vlerësuar shumën e shpenzimeve dhe shpërblimit të përkthyesit gjyqësor, pala ose pjesëmar-
rësi tjetër në proces mund të kontaktojë paraprakisht një nga përkthyesit nga lista e përkthyesve të 
përhershëm gjyqësor pranë Ministrisë së Drejtësisë.

„Personi i cili humbet në kontest do të jetë i detyruar të paguajë shpenzimet e procedurës që i 
ka parapaguajtur pala e kundërt që fitoi në kontest – nën kushte të caktuara.”

Udhëzues për lirimin nga shpenzimet gjyqësore,
Komiteti i juristëve për të drejtat e njeriut, 2018
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