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ODA E AVOKATËVE TË KOSOVËS
ADVOKATSKA KOMORA KOSOVA

KOSOVA BAR ASSOCIATION

E K S T R A T  T A B E L A R E
nga  Tarifa e avokatëve të Kosovës

Nr. tarifor 1. dhe 2. - Mbrojtja dhe përfaqësimi në çështjet penale:
Mbrojtja e të dyshuarit,  të pandehurit dhe përfaqësimi i  të dëmtuarit Baza 30 %  për çdo orë të

filluar
Paushalli 30% Gjithsejtë:

Për vepër penale  nga kompetenca e Departamentit të përgjithshëm të
Gjykatës/Prokurorisë.

120,00 € 36,00 € 46,80 € 202,80 €

Për vepër penale  nga kompetenca e Departamentit të për krime të rënda të
Gjykatës/Prokurorisë për v.p.  për të cilat parashihet dënimi deri në dhjet  vjet burg

150,00 € 45,00 € 58,50 € 253,50 €

Për vepër penale  për të cilat parashihet dënimi dhjet e më shumë vjet burg dhe krimet
e rënda, neni 22 i KPPK

200,00 € 60,00 € 78,00 € 338,00 €

Nr. tarifor 3., 4. dhe 5. – Përpilimi i parashtresave në procedurën penale:
Lloji i parashtresave penale Baza Paushalli 30% Gjithsejtë:

Përpilimi i kallëzimit penal, ankesës për caktim dhe vazhdim të paraburgimit, aktvendimit për refuzim të kërkesës për rishikim të procedurës.
Për vepër penale  nga kompetenca e Departamentit të përgjithshëm të Gjykatës /Prokurorisë. 120,00 € 36,0o € 156,00 €

Për vepër penale  nga kompetenca e Departamentit të krimeve të rënda  të Gjykatës /Prokurorisë,
për vepër penale për të cilat parashihet dënimi deri në dhjet  vjet burg

150,00 € 45,00 € 195,00 €

Për vepër penale  për të cilat parashihet dënimi dhjet e më shumë vjet burg dhe krimet e rënda –
neni 22 i KPPK.

200,00 € 60,00 € 260,00 €
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Nr. tarifor 6. – Përpilimi i parashtresave në procedurën  civile dhe procedurat tjera:
Lloji i parashtresave Vlera e çështjes Baza Klauz..për

mb. 50 %
Paushalli 30% Gjithsejtë:

Padi – kërkesa
Kontest i vlerës së vogël 60,00 € 18,00 € 78,00 €
Kontest me vlerë mbi kontestin e vlerës  së vogël e deri ne 10.000 € 80,00 € 24,00 € 104,00 €
Kontesti me vlerë prej 10.000 € e më lartë 160,00 € 48,00 € 208,00€

Përmbarim në bazë të titullit përmbarimor me vlerë deri në lartësinë  e kontestit të vlerës
së vogël

60,00 € 30,00 € 27,00 € 117,00 €

Përmbarim në bazë të titullit përmbarimor me vlerë mbi  lartësinë  e kontestit të vlerës së
vogël

80,00 € 40,00 € 36,00 € 156,00 €

Përmbarim në bazë të titullit përmbarimor me vlerë 10.000, € e më lartë 160,00 € 80,00 € 72,00 € 312,00 €
Përmbarim në bazë të dokumentit të besueshëm me vlerë deri në lartësinë  e kontestit të
vlerës së vogël

60,00 € 18,00 € 78,00 €

Përmbarim në bazë të dokumentit të besueshëm me vlerë mbi në lartësinë  e kontestit të
vlerës së vogël

80,00 € 24,00 € 104,00 €

Përmbarim në bazë të dokumentit të besueshëm me vlerë  10.000,00 € e më lartë. 160,00 € 48,00 € 208,00 €

Nr. tarifor 7. – Përfaqësimi në seancat  për çështje civile dhe të tjera:
Lloji i çështjes juridike dhe vlera Baza 30 % ora Paushalli 30% Gjithsejtë:
Përfaqësimi  në konteste të vlerës së vogël 60,00 € 18,00 € 23,40 € 101,40 €

Përfaqësimi në konteste që vlera e kontestit kalon vlerën e kontestit te vogël e deri ne 10.000€ 80,00 € 24,00 € 31,20 € 135,20 €
Përfaqësimi në kontestet me vlerë mbi 10.000 € e më lartë. 160,00 € 48,00 € 62,40 € 270,40 €

Shpërblimet tjera:
1. Për përfaqësim  të  palës dytë, etj. shpërblimi  rritet për nga 50 % për secilën palë, por me së shumti deri 300 % i kësaj tarife, - nr. tarifor 10.
2. Për përpilimin e parashtresave dhe përfaqësim në seanca për çështje civile te arbitrazhes si dhe kontesteve me element te huaj, zbatohet rritje

për 100% e numrit tarifor 6 dhe 7.
3. Në bazë të nenit 4. të TA avokati me klientin e tij mundet që të kontraktoj shpërblimin për punën e tij sipas marrëveshjes së lirë me klientin.
4. Për veprimet e avokatit në procedurën kundërvajtëse apo disiplinore, shpërblimi llogaritet ne mënyrë analogjike si për veprimet me bazë tarifore prej 60 €.
5. Për përpilimin e kontratave, ujdive,  testamentit avokatit i takon shpërblimi sipas nr. tarifor 6.  apo deri në 1 % të vlerës së tregut të pasurisë që është objekt i

punës juridike përkatëse - nr. tar. 11.
6. Për azhurnim në çështje penale aplikohet nr. tar. 1. dhe në çështje civile nr. tar. 7.

Kjo tarifë është në fuqi nga data 1. janar 2015
Prishtinë, 20.12.2014 Kryetari i OAK

Ibrahim Dobruna


