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Parathënie

 

 

Reforma në drejtësi është një nga reformat më të thella ligjore dhe institucionale që ka prekur sistemin 

e drejtësisë në vend në dy dekadat e fundit. Synimi i saj ishte krijimi i një sistemi drejtësie të 

besueshëm, të drejtë, të pavarur, të përgjegjshëm, efektiv dhe profesional. Miratimi i paketës së 

ndryshimeve ligjore dhe kushtetuese u shoqërua me pritshmëri të larta nga qytetarët në lidhje me 

forcimin e shtetit të së drejtës dhe respektimin e lirive dhe të drejtave të individit. Për shkak të 

ndërhyrjes rrënjësore në organet e drejtësisë, reforma mori vëmendjen dhe ngjalli diskutime 

veçanërisht në rradhët e gjyqtarëve, prokurorëve, përfaqësuesve të organeve të sistemit të drejtësisë, 

avokatëve, noterëve, akademikëve dhe aktorëve të shoqërisë civile.  

Pas miratimit të saj, studiuesit dhe organizatat vendase dhe të huaja u përqendruan kryesisht në sfidat 

për ngritjen e strukturave të reja të drejtësisë dhe në procesin e rivlerësimit kalimtar të prokurorëve 

dhe gjyqtarëve. Ndikimi real i reformës tek aksesi në drejtësi i qytetarëve, mbrojtja e të drejtave dhe 

lirive të tyre, apo besimi i qytetarëve mbi funksionimin e rendit ligjor dhe organeve të drejtësisë nuk 

ka qenë objekt vlerësimi. Për pasojë, Fakulteti i Drejtësisë, Universiteti i Tiranës (FDUT), në rolin e 

tij si formues i dijeve të juristëve të ardhshëm dhe si qendër e kërkimit shkencor, përcaktoi si objektiv 

të tij monitorimin periodik të zbatimit të reformës, në ato dimensione që prekin aksesin e qytetarit në 

sistemin e drejtësisë. Për realizimin e këtij objektivi, FDUT u mbështet nga Fondacioni Shoqëria e 

Hapur për Shqipërinë, në kuadër të Projektit “Monitorimi i Zbatimit të Reformës në Drejtësi”. 

Projekti kishte si objektiv vlerësimin në mënyrë periodike të ndryshimeve ligjore dhe kushtetuese me 

ndikim tek aksesi në drejtësi i qytetarëve, në mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të tyre, si edhe rritjen e 

ndërgjegjësimit qytetar mbi reformën. Për këtë qëllim, u organizuan disa aktivitete, si leksione të 

hapura me studentë, dhe workshop-e me pedagogë dhe profesionistë të së drejtës, përfaqësues të 

strukturave të reja të drejtësisë, të gjyqësorit dhe prokurorisë, si edhe përfaqësues të shoqërisë civile, 

të institucioneve vendase dhe të huaja të përfshira në hartimin, zbatimin apo monitorimin e reformës. 

Aktivitetet, shërbyen jo vetëm për ndarjen e gjetjeve nga monitorimet, por edhe për nxitjen e debatit 

akademik mbi reformën dhe zbatimin e saj. Në kuadër të projektit, u botuan pesë raporte që 

pasqyrojnë aspektet e kryesore të reformës që u monitoruan në mënyrë periodike si:  

1. Ngritja dhe funksionimi i strukturave të reja të drejtësisë;  

2. Zbatimi i Ligjit “Për Ndihmën Juridike të Garantuar nga Shteti”;  

3. Zbatimi i Reformës në lidhje me edukimin ligjor të publikut dhe arsimin juridik në institucionet 

e arsimit të lartë dhe ato për formimin profesional të magjistratëve;  

4. Zbatimi i ndryshimeve të Kodit të Procedurës Civile në lidhje me afatin e arsyeshëm dhe 

aksesin e individit për paditë e vogla; 

5. Zbatimi i ndryshimeve të Kodit të Procedurës Penale në lidhje me aksesin në drejtësi të 

viktimës së veprës penale dhe të të pandehurit.  

Ky Raport pasqyron gjetjet mbi zbatimin e reformës në drejtësi lidhur me ndihmën juridike të 

garantuar nga shteti, risitë dhe ndryshimet që ka sjellë ligji nr. 111/2017 “Për Ndihmën Juridike të 

Garantuar nga Shteti”. Raporti analizon sfidat dhe pengesat e hasura në praktikë në zbatimin e 

parashikimeve të reja ligjore, ecurinë e ngritjes së organeve kompetente të parashikuara nga ligji, si 
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edhe praktikën gjyqësore për ofrimin e ndihmës juridike dytësore dhe përjashtimin nga tarifat 

gjyqësore.  

Për të analizuar situatën ekzistuese dhe për të pasur një informacion më të detajuar mbi zbatimin e 

ligjit të ri të ndihmës juridike u zhvilluan intervista dhe u kontaktuan përfaqësues të disa institucioneve 

publike si edhe OJF vendase, të cilat ofrojnë ndihmë juridike, për të marrë këndvështrimin e tyre mbi 

kuadrin e ri ligjor dhe si ai ka ndikuar në ofrimin e ndihmës juridike prej tyre. Paralelisht, është 

analizuar praktika e gjykatave në vend në lidhje me kërkesat për përfitim të ndihmës juridike dytësore 

dhe përjashtim nga tarifat e shpenzimet gjyqësore, për peridhën pas hyrjes në fuqi të ligjit nr. 

111/2017 deri në shkurt 2020. Gjetjet paraprake të raportit u ndanë për mendim dhe u konsultuan me 

aktorët që punojnë në këtë fushë, nëpërmjet një takimi pune realizuar nga Fakulteti i Drejtësisë, në 25 

shkurt 2020. 

Për realizimin e punës së tyre, ekspertja e këtij raporti dhe studentët e përfshirë u kujdesën të 

respektonin etikën në kërkimin shkencor dhe konfidencialitetin. Ata u mbështetën në kuadrin ligjor për 

arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në Shqipëri, si dhe udhëzimet e donatorit për standardet më të 

larta të etikës në kërkimin, përpunimin e të dhënave, dhe publikimin e rezultateve për qëllime të 

studimit. Gjithashtu, ekspertët dhe studentët mbajtën në konsideratë detyrimin për mbrojtjen e të 

dhënave personale si dhe rregulloret specifike të institucioneve ku patën akses në dokumentacion për 

qëllime të këtij studimi, për sa i përket mbledhjes, ruajtjes, përdorimit dhe publikimit të të dhënave. 

Rezultatet e studimit janë raportuar në respekt të parimit të paanësisë, duke synuar pasqyrimin e 

gjetjeve në mënyrë objektive dhe të pandikuar nga subjekte të tjerë të tretë.  

Fakulteti i Drejtësisë, UT shpreh mirënjohjen ndaj Fondacionit Shoqëria e Hapur për Shqipërinë, për 

mbështetjen në realizimin e Projektit “Monitorimi i Reformës në Drejtësi”. Falënderojmë për 

bashkëpunimin dhe ndarjen e informacionit Ministrinë e Drejtësisë, Dhomën e Avokatisë së Shqipërisë 

dhe Shkollën e Magjistraturës. Gjithashtu, falënderojmë për realizimin e intervistave apo shkëmbimin 

e informacionit organizatat jo fitimprurëse që veprojnë në këtë fushë (Komiteti Shqiptar i Helsinkit, 

Qendra për Nisma Ligjore dhe Qytetare, Shërbimi Ligjor Falas TLAS dhe Qendra për Mbrojtjen e të 

Drejtave të Fëmijëve në Shqipëri).  

Një falënderim shkon edhe për studentët e Fakultetit të Drejtësisë, UT, për interesin dhe angazhimin e 

tyre në të gjitha aktivitetet e organizuara në kuadër të projektit “Monitorimi i Zbatimit të Reformës në 

Drejtësi”. 
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Ky raport është përqendruar në analizën e risive dhe ndryshimeve që ka sjellë ligji nr. 111/2017 “Për 

Ndihmën Juridike të Garantuar nga Shteti”, monitorimin e zbatimit në praktikë të tij, përfshirë 

ecurinë e praktikës gjyqësore për shqyrtimin e kërkesave për ndihmë juridike dytësore ose për 

përjashtimin nga pagesa e tarifave/shpenzimeve gjyqësore. Monitorimi është shtrirë në një periudhë 

kohore një vjeçare nga muaji mars i vitit 2019 deri në muajin shkurt të vitit 2020. Gjetjet fillestare 

nga monitorimi i pjesshëm 6 mujor u publikuan në korrik të vitit 2019, ndërsa ky raport pasqyron 

analizën dhe gjetjet e përditësuara mbi zbatimin e reformës në drejtësi deri në shkurt 2020.  

Reforma në drejtësi, me anë të Ligjit nr. 111/2017 solli ndryshime thelbësore në skemën e ofrimit  të 

ndihmës juridike falas. Ndër to mund të përmendim: decentralizimi i skemës së ndihmës juridike dhe 

ofrimi i ndihmës juridike dytësore pas një vendimi gjyqësor; shkrirja e Komisionit Shtetëror të 

Ndihmës Juridike (KSHNJ) dhe krijimi i Drejtorisë së Ndihmës Juridike Falas (DNJF); zgjerimi i 

kategorive shoqërore që përfitojnë nga ndihma juridike; thjeshtimi i procedurave për përfitimin e 

ndihmës juridike parësore etj.  

Në kuadër të këtij ligji janë miratuar 10 (dhjetë) akte nënligjore nga organet e ngarkuara si: Këshilli i 

Ministrave, Ministri i Drejtësisë dhe Këshilli i Lartë i Prokurorisë. Këto akte janë miratuar në 

tejkalim të afateve ligjore, ndërkohë 2 (dy) akte që janë përgjegjësi e Ministrit të Drejtësisë, 

Drejtorisë së Ndihmës Juridike Falas dhe Dhomës së Avokatisë së Shqipërisë mbeten ende pa 

miratuar. Gjithashtu, janë miratuar 6 (gjashtë) formularë tip për përfitimin e ndihmës juridike 

parësore, të ndihmës juridike dytësore, përjashtimin nga pagesa e tarifave dhe shpenzimeve gjyqësore 

si edhe vetëdeklarimin e të ardhurave dhe pasurisë.    

Drejtoria e Ndihmës Juridike Falas (DNJF), si organ i ri që krijohet nga ligji nr. 111/2017, ende nuk 

funksion me kapacitet të plotë. Nga 25 persona që janë të parashikuar në strukturën e kësaj drejtorie, 

aktualisht 12 nëpunës ushtrojnë detyrën pranë saj.  

Ndihma juridike parësore për periudhën e monitorimit është ofruar nga OJF-të, me mbështetjen e 

donatorëve të ndryshëm dhe nga Zyra e Ndihmës Juridike që funksionon pranë Ministrisë së 

Drejtësisë, me mbështetjen e Fondacionit Shoqëria e Hapur për Shqipërinë (OSFA). Pranë Bashkisë 

së Elbasanit, është ngritur Qendra e Shërbimit të Ndihmës Juridike Parësore me mbështetjen e OSFA-

s dhe pritet të ngrihen qendra të tjera pranë bashkive dhe gjykatave, në bashkëpunim me donatorë të 

tjerë. DNJF nuk ka ende një program trajnimi për punonjësit e parashikuar pranë qendrave të 

shërbimit të ndihmës juridike parësore, të cilët sipas ligjit duhet të jenë me trajnim të posaçëm.  

Klinikat ligjore pranë institucioneve të arsimit të lartë (IAL) kanë funksinuar mbi bazën e projekteve 

dhe kanë problematika të organizimit të brendshëm. Studentëve nuk u konvertohen në kredite orët 

praktike të punës  dhe për stafin pedagogjik të angazhuar në këto klinika, angazhimi nuk llogaritet si 

orë pune në normën mësimore. Ministria e Drejtësisë është në proces të lidhjes së marrëveshjeve të 

bashkëpunimit me klinikat ligjore pranë IAL-ve.  

Në përputhje me detyrimin ligjor, Dhoma e Avokatisë së Shqipërisë dhe MD-ja kanë publikuar listën 

e avokatëve që do të ofrojnë ndihmën juridike dytësore për vitin 2020 (në listën e MD-së për ndihmën 

juridike dytësore për vitin 2020 janë 123 avokatë).  
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Për periudhën e monitorimit, nuk ka të dhëna publike nga MD apo DNJF se sa ka qënë numri i 

vendimeve të dhëna nga gjykatat për pranim/rrëzim kërkesash për ndihmën juridike dytësore, 

përjashtimin nga pagesa e tarifave/shpenzimeve gjyqësore dhe sa vendime janë ekzekutuar. Por, me 

qëllim analizimin e praktikës gjyqësore dhe ecurisë së zbatimit të ligjit në gjykata, u analizuan 47 

vendime të gjykatave të dhëna nga hyrja në fuqi e ligjit nr. 111/2017 deri në shkurt 2020.  

Nga analiza e vendimeve rezulton se gjykatat e rretheve gjyqësore Tiranë, Elbasan, Lezhë kanë pasur 

më shumë kërkesa për ndihmë juridike dytësore dhe përjashtim nga tarifat/shpenzimet gjyqësore. 

Shumica e çështjeve për të cilat është kërkuar ndihmë jurdike dytësore kanë natyrë civile (41 raste 

nga 47 të analizuara). Vihet re, se kërkuese të gjinisë femërore u kanë drejtuar më së shumti kërkesa 

gjykatave (30 femra dhe 17 meshkuj). Natyra e çështjeve është e ndryshme, por kryesisht kërkesat 

janë për konflikte pronësie, zgjidhje martese, pjesëtim pasurie, kujdestari për fëmijët ose kundërshtim 

atësie; përllogaritje ose përfitim  pensioni. Gjykatat kanë miratuar kërkesat në 45 raste, ndërsa në 2 

raste i kanë rrëzuar ato. Monitorimi i praktikës gjyqësore në vijimësi është i rëndësishëm, pasi 

përfshirja e gjykatave në skemën e ndihmës juridike falas shoqërohet me sfida për aksesin e 

qytetarëve dhe informimin e tyre.  

Ky raport evidenton disa sfida për garantimin efikas të ndihmës juridike të garantuar nga shteti, të 

cilat lidhen me: 

 ofrimin e ndihmës juridike parësore: ngritja e qendrave të ndihmës juridike parësore në gjithë 

Shqipërinë dhe trajnimi i punonjësve; mbështetja financiare për OJF-të që do të autorizohen 

nga MD-ja për të ofruar këtë shërbim; forcimi i kapaciteteve të klinikave ligjore; 

 ofrimin e ndihmës juridike dytësore: informimi i qytetarëve se si mund të aksesojnë gjykatën 

për të kërkuar ndihmë juridike dytësore; motivimi financiar i avokatëve për të qenë pjesë e 

listave për ofrimin e ndihmës juridike dytësore; monitorimi i plotë i praktikës gjyqësore  për të 

gjitha gjykatat në shkallë vendi për të kuptuar ecurinë e skemës se re të ndihmës juridike 

dytësore, buxheti në dispozicion të mbulimit të nevojave për ndihmë juridike dytësore;  

 aksesin e grupeve të margjinalizuara: rritja e besimit për t’iu drejtuar gjykatave për përfitimin 

e ndihmës juridike dytësore dhe për përjashtimin e pagesës së tarifave/shpenzimeve 

gjyqësore; asistenca ligjore për grupet në nevojë të cilët nuk përfitojnë në bazë të ligjit, për 

shkak të kritereve financiare strikte dhe nuk janë as subjekte përfituese si kategori e veçantë; 

informimi në vazhdimësi me mjete të ndryshme të komunikimit masiv dhe drejtpërdrejt në 

zonat ku jetojnë grupe të margjinalizuara.  
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Hyrje  

 

Aksesi në drejtësi është një nga elementët kyç të procesit të rregullt ligjor dhe i lidhur ngushtësisht 

me respektimin e të drejtave të njeriut. Ai është një koncept që përdoret shpesh si akses pranë 

gjykatave, por edhe në kuptim më të gjerë si akses në të gjitha organet që mund të zgjidhin 

mosmarrëveshje ose të garantojnë të drejtat dhe liritë e njeriut. Aksesi në drejtësi përfshin të drejtën 

që kanë individët për të pasur akses në gjykata të pavarura dhe të paanshme; për t’iu drejtuar 

gjykatave edhe nëse nuk kanë mundësi ekonomike; të drejtën për proces të rregullt ligjor; kohëzgjatje 

e arsyeshme e proceseve gjyqësore; zbatimin dhe ekzekutimin e vendimeve të formës së prerë.
1
 

 

E drejta për t’iu drejtuar gjykatave edhe nëse qytetarët nuk kanë mundësi ekonomike është thelbësore 

për të garantuar barazinë dhe gëzimin e të drejtave për grupet vulnerabël. Në shumë raste, individët 

nuk u drejtohen organeve administrative ose gjykatave për shkak të pamundësisë ekonomike, duke 

mos pasur mundësi për të përfituar nga të drejtat e tyre të garantuara nga ligji ose duke mos 

rivendosur në vend të drejtat e shkelura. Përveç aksesit në gjykata, është i rëndësishëm edhe 

informimi i qytetarëve për sistemin ligjor dhe vënia në lëvizje e organeve administrative, shpesh si 

parakusht dhe domosdoshmëri për të vënë më pas në lëvizje gjykatat. Veçanërisht grupet e 

margjinalizuara kanë mungesë informacioni duke vështirësuar edhe më shumë aksesin në drejtësi. 

Pamundësia për të aksesuar drejtësinë mund të jetë njëkohësisht shkak dhe pasojë për varfërinë.
2
 

Përjashtimi nga sistemi i drejtësisë për grupet vulnerabël është problem global. Sipas një studimi të 

botuar në vitin 2016, rreth 4 miliardë njerëz në botë jetojnë pa mbrojtje ligjore, më së shumti për 

shkak se janë të varfër ose të margjinalizuar në shoqëri.
3
 Ndihma juridike nga shteti është një nga 

mekanizmat lehtësues që përdoret për të rritur aksesin në drejtësi për grupet që nuk kanë mundësi 

financiare për të paguar tarifat ligjore pranë organeve/gjykatave dhe njëkohësisht për të mundësuar 

këshillim ligjor ose mbrojtje ligjore. 

Ky raport parashtron gjetjet kryesore në lidhje me ndikimin në praktikë të reformës në drejtësi mbi 

ndihmën juridike, që nga hyrja në fuqi e ligjit të ri nr. 111/2017 “Për Ndihmën Juridike të Garantuar 

nga Shteti”. Ai është ndarë në katër pjesë dhe mbulon disa nga çështjet kryesore të lidhura më 

parashikimet ligjore dhe funksionimin në praktikë të skemës së ndihmës juridike të garantuar nga 

shteti. Në pjesën e parë, analizohen ndryshimet ligjore për ndihmën juridike, pse lindi nevoja për 

ndërhyrje legjislative në kuadër të reformës në drejtësi, risitë dhe pritshmëritë për ofrimin e ndihmës 

juridike të garantuar nga shteti pas miratimit të Ligjit nr. 111/2017. Në pjesën e dytë, pasqyrohet  

                                                           

 Doc. Klesta Hysi është lektore në Fakultetin e Drejtësisë, UT. Për hartimin e këtij raportit ndihmuan studentët Luis 

Kasneci, Marash Logu, Mario Gjoni. 
1
  Lexo për më shumë informacion mbi efektivitetin e aksesit në drejtësi në Bashkimin Evropian: Effective Access to 

Justice, Directorate General for Internal Policies, 2017, në faqen: http://www.europarl.europa.eu/supporting-analyses  
2
  Leveraging the SDGs for Inclusive Growth. Delivering Access to Justice to All, OECD & Open Society Foundations, 

2016, f. 7.  
3
  Ibid., f. 2.  

http://www.europarl.europa.eu/supporting-analyses
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ecuaria e plotësimit të kuadrit nënligjor dhe ngritja e organeve të reja si Drejtoria e Ndihmës Juridike 

Falas (DNJF). Në pjesën e tretë trajtohen disa nga pengesat që hasin grupet e margjinalizuara për të 

aksesuar drejtësinë dhe në veçanti sfidat që po ndeshen në ngritjen dhe funksionimin e skemës për 

ndihmën juridike parësore. Pjesa e katërt ka në foksus ndihmën juridike dytësore, si dhe monitorimin 

e praktikës gjyqësore për vendimmarrjet lidhur me ndihmën juridike dytësore dhe përjashtimin nga 

pagesa e tarifave/shpenzimeve gjyqësore.  

Gjetjet janë rezultat i metodave të gërshetuara të kërkimit, për të pasur një pasqyrë më të plotë të 

situatës aktuale. Analiza ligjore krahasimore është përdorur për të vënë në pah risitë e legjislacionit 

pas reformës në drejtësi, ndërkohë paralelisht janë mbledhur dhe raportet/studimet e organizatave të 

ndryshme vendase dhe të huaja. Për të analizuar situatën ekzistuese dhe për të pasur një informacion 

më të detajuar mbi zbatimin e ligjit të ri të ndihmës juridike u zhvilluan intervista gjysmë të 

strukturuara dhe u kontaktuan përfaqësues të disa institucioneve publike. Gjithashtu, u realizuan 

intervista te hapura me OJF vendase, të cilat ofrojnë ndihmë juridike, për të marrë këndvështrimin e 

tyre mbi kuadrin e ri ligjor dhe si ai ka ndikuar në ofrimin e ndihmës juridike. Paralelisht, janë 

analizuar 47 vendime të gjykatave në vend në lidhje me kërkesat për përfitim të ndihmës juridike 

dytësore dhe përjashtim nga tarifat e shpenzimet gjyqësore, nga hyrja në fuqi të ligjit nr. 111/2017 

deri në shkurt 2020. Raporti përfundon me rekomandime për zbatimin më efikas të legjislacionit dhe 

garantimin e aksesit në drejtësi të kategorive të margjinalizuara. 
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I. ANALIZË E NDRYSHIMEVE LIGJORE PËR NDIHMËN JURIDIKE 

 

1.1.   Pse lindi nevoja për reformimin e ndihmës juridike falas? 

 

Një sërë aktesh ndërkombëtare të ratifikuara nga Shqipëria kanë vendosur detyrime ligjore dhe 

standarde për t’u përmbushur nga shtetet, për të rritur aksesin në drejtësi, 
4
 si e drejta për mbrojtje 

ligjore, barazia para ligjit dhe për mjete juridike efektive. Por, aksesi në drejtësi për disa qytetarë, 

veçanërisht kategoritë e margjinalizuara, mund të realizohet efektivisht vetëm nëpërmjet ndihmës 

juridike. Ndihma juridike parashikohet në instrumenta ndërkombëtarë si Rekomandimet e Komitetit 

të Ministrave të Këshillit të Evropës R(81)7
5
 dhe R(93)1

6
 dhe rezoluta 67/187 e miratuar nga 

Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara në 2012, të cilat kanë vendosur standarde të 

rëndësishme për masat që duhet të marrin shtetet për ofrimin e ndihmës juridike.
7
 Në legjislacionin e 

BE-së, Karta e të Drejtave Themelore të Bashkimit Evropian parashikon të drejtën për ndihmë 

juridike si mekanizëm që duhet të vihet në dispozicion për personat, të cilëve u mungojnë burimet e 

mjaftueshme, për aq sa një ndihmë e tillë është e domosdoshme për të siguruar aksesin efektiv në 

drejtësi.
8
 Edhe pse ende jo i detyrueshëm për Shqipërinë, legjislacioni i BE-së, sikurse edhe aktet e 

tjera të përmendura më sipër, përbëjnë orientim për përmirësimin e kuadrit të brendshëm ligjor.  

Në Shqipëri, deri në vitin 2008, ndihma juridike parashikohej në legjislacionin penal, në kuadër të 

mbrojtjes së detyruar. Një ligj specifik për ndihmën juridike u miratua për herë të parë në vitin 2008.
9
 

Por në praktikë, aksesi në drejtësi për disa grupe shoqërore ka hasur vështirësi edhe pas miratimit të 

këtij ligji, që ka diktuar nevojën për ndryshime dhe përmirësime të legjislacionit. Ligji “Për Ndihmën 

                                                           
4
  Deklarata Universale e të Drejtave të Njeriut, Pakti Ndërkombëtar për të Drejtat Civile dhe Politike dhe Konventa 

Evropiane e të Drejtave të Njeriut. 
5
  Rekomandimi R(81)7 i Komitetit të Ministrave për Shtetet Anëtare mbi Masat për Lehtësimin e Aksesit në Drejtësi, 

Këshilli i Evropës. Gjendet në faqen: https://rm.coe.int/168050e7e4. 
6
  Rekomandimi R(93)1 i Komitetit të Ministrave për Shtetet Anëtare mbi Aksesin Efektiv në Ligj dhe në Sistemin e 

Drejtësisë për të Varfrit, Këshilli i Evropës. Gjendet në faqen: 

https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016804df0ee  
7
 Në aktet e Këshillit të Evropës që prej vitit 1978 (Rezoluta 78(8) “Mbi ndihmën dhe këshillimin ligjor”) është vendosur 

standardi se ndihma juridike duhet të mundësohet jo vetëm për mbrojtjen ligjore në proceset gjyqësore, por edhe për 

këshillim ligjor, për të gjithë qytetarët që nuk kanë mundësi ekonomike. Këshilli i Evropës, me rekomandimet e Komitetit 

të Ministrave R(81)7  dhe R(93)1 ka rekomanduar shtetet të zgjerojnë ndihmën juridike falas në të gjitha fazat e proceseve 

civile, administrative, penale, përfshirjen e organizatave jo qeveritare në ofrimin e këshillimit dhe ndihmës juridike, 

marrjen e masave për reduktimin e tarifave gjyqësore dhe thjeshtimin e procedurave para gjykatës etj. Ndërsa, rezoluta  

67/187 e miratuar nga Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara në 2012, përmban parime dhe udhëzime për 

ndihmën juridike në proceset penale. Rezoluta kërkon nga shtetet të parashikojnë të drejtën për ndihmë juridike në 

kuadrin e brendshëm ligjor, të ofrojnë ndihmë juridike për personat e ndaluar/dyshuar/arrestuar ose të dënuar për një 

vepër penale, të ofrojnë ndihmë juridike për viktimat e krimit dhe dëshmitarët, të mundësojnë ndihmë juridike efektive 

dhe profesionale si dhe të parashikojnë mjete efektive të ankimit nëse ndihma juridike nuk jepet në kohë apo refuzohet. 
8
  Neni 47, Karta e të Drejtave Themelore të Bashkimit Evropian, në https://eurlex.europa.eu/eli/treaty/char_2012/oj  

9
  Ky ligj u miratua në përputhje me nenin 42 të Kushtetutës pika 2 “Kushdo, për mbrojtjen e të drejtave, të lirive dhe të 

interesave të tij kushtetues dhe ligjorë, ose në rastin e akuzave të ngritura kundër tij, ka të drejtën e një gjykimi të drejtë 

dhe publik brenda një afati të arsyeshëm nga një gjykatë e pavarur dhe e paanshme e caktuar me ligj”; nenin 31 të 

Kushtetutës: “Gjatë procesit penal kushdo ka të drejtë: …ç) të mbrohet vetë ose me ndihmën e një mbrojtësi ligjor të 

zgjedhur prej tij; të komunikojë lirisht dhe privatisht me të, si dhe t’i sigurohet mbrojtja falas, kur nuk ka mjete të 

mjaftueshme”; dhe nenin 18 të Kushtetutës “1. Të gjithë janë të barabartë përpara ligjit. 2. Askush nuk mund të 

diskriminohet padrejtësisht për shkaqe të tilla si gjinia, raca, feja, etnia, gjuha, bindjet politike, fetare a filozofike, gjendja 

ekonomike, arsimore, sociale ose përkatësia prindërore…”. 

https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016804df0ee
https://eurlex.europa.eu/eli/treaty/char_2012/oj
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Juridike” u ndryshua në vitin 2013
10

 dhe në vitin 2014
11

,
 
duke zgjeruar kategoritë përfituese nga 

ndihma juridike. Ndryshimet prekën edhe përjashtimin e kategorive specifike nga detyrimi për 

pagimin e taksës në proceset gjyqësore civile dhe administrative dhe i shpenzimeve të nevojshme për 

njoftimet ose shërbimet e tjera gjyqësore; si edhe u parashikua krijimi i klinikave ligjore vendore. 

Pavarësisht ndryshimeve, ligji nuk ishte efektiv, dhe pas afërsisht 10 vjetësh u miratua një ligj i ri 

(Ligji nr. 111/2017 “Për Ndihmën Juridike të Garantuar nga Shteti”). Ky ligj u miratua si pjesë e 

paketës së reformës në drejtësi dhe solli ndryshime strukturore dhe procedurale për përfitimin e 

ndihmës juridike. Për të analizuar nëse ligji i ri i përgjigjet nevojave të kohës, në vijim janë 

përmendur shkurtimisht pengesat që hasi në praktikë ligji i shfuqizuar dhe më pas analizohen risitë e 

legjislacionit të ri të miratuar. 

Ligji nr. 10039/2008, “Për Ndihmën Juridike” parashikonte format e dhënies së ndihmës juridike dhe 

përcaktonte organet kompetente për administrimin e skemës së ndihmës juridike, konkretisht 

Komisionin Shtetëror për Ndihmën Juridike (KSHNJ)
12

, Ministrinë e Drejtësisë dhe Dhomën 

Kombëtare të Avokatisë.
13

 Pavarësisht se ligji u miratua në vitin 2008, u deshën disa vjet për ngritjen 

e strukturës së KSHNJ-së dhe deri në vitin 2012, sipas disa raporteve në këtë fushë, nuk pati asnjë 

rast të ofrimit të ndihmës juridike. Në raportin e vitit 2012 për ndihmën juridike të Komitetit Shqiptar 

të Helsinkit thuhet se “…deri më sot, asnjë individ nuk ka përfituar ende nga ndihma juridike 

shtetërore. Nevojat e qytetarëve për shërbime ligjore falas kanë vazhduar të mbulohen vetëm nga 

OJF-të e specializuara në këtë fushë, nëpërmjet burimeve të tyre të kufizuara njerëzore dhe 

materiale”.
14

 

Edhe pas ngritjes dhe fillimit të punës së KSHNJ-së veprimtaria e këtij organi u shoqërua me kritika 

për transparencën
15

, mosmarrjen e masave për ofrimin e ndihmës juridike në zonat e largëta
16

, 

probleme me mbivendosjen e skemës së ndihmës juridike në fushën penale midis KSHNJ-së dhe 

gjykatave e prokurorisë etj.
17

 

Pavarësisht amendimeve të ligjit, skema e ndihmës juridike u konsiderua jo efikase. Në Analizën e 

Sistemit të Drejtësisë, që i parapriu ndryshimeve kushtetuese dhe paketës së ligjeve, përmenden disa 

nga problemet për zbatimin me efikasitet të skemës së ndihmës juridike falas. Në këtë dokument 

                                                           
10

  Ligji nr. 143/2013 “Për disa shtesa në ligjin nr. 10 039, datë 22.12.2008 “Për ndihmën juridike”.   
11

  Ligji  nr. 77/2014 “Për disa shtesa në ligjin nr. 10 039, datë 22.12.2008 “Për ndihmën juridike”.  Ky ligj gjendet i 

botuar në adresën zyrtare të QPZ-së: https://qbz.gov.al/eli/ligj/2014/07/10/77/f3fa2449-dc71-4e5d-a214-

364495fb5774;q=ligji%20per%20ndihmen%20%20juridike%20falas%202014     
12

 Neni 6, Ligji nr. 10039/2008, “Për Ndihmën Juridike” (i ndryshuar): “Komisioni përbëhet nga 5 anëtarë, nga të cilët 

njëri zgjidhet nga Ministri i Drejtësisë, njëri nga Ministri i Financave, njëri nga Dhoma Kombëtare e Avokatisë, i katërti 

nga Këshilli i Lartë i Drejtësisë dhe i pesti nga organizatat jofitimprurëse, që veprojnë në fushën e ndihmës ligjore”. 
13

  Neni 3, Ligji nr. 10039/2008, “Për Ndihmën Juridike” (i ndryshuar).  
14

    Raport mbi Ofrimin e Ndihmës Juridike Shtetërore në Shqipëri, Komiteti Shqiptar i Helsinkit, Tiranë, 2012, f. 2.  
15

 Raport Mbi Ndihmën Juridike në Shqipëri, Shërbimi Ligjor Falas Tiranë (TLAS), Civil Rights Defenders, 

EDERSTUDIO, 2013, f. 23. Pjesë e shkëputur nga raporti, lexon si vijon: “Të dhënat e deritanishme nga KSHNJ-ja flasin 

për mungesë transparence të publikimit të numrit të aplikantëve, të llojit të çështjeve të paraqitura, të shqyrtimit të 

vendimit të pranimit dhe refuzimit”. 
16

  Grup autorësh, (Red.) Dorian Matlija, “Efektiviteti i Ndihmës Juridike në Procesin Penal në Shqipëri. Sa Larg Jemi 

prej Standardeve Ndërkombëtare?” Res Publica, Open Society Foundations, 2016, EXPO VISION ALBANIA, f. 77. 
17

 Raport mbi Ofrimin e Ndihmës Juridike Shtetërore në Shqipëri, Komiteti Shqiptar i Helsinkit, Tiranë, 2012, f. 2. Pjesë e 

shkëputur nga raporti, lexon si vijon: “Nuk është efektive mbivendosja e skemës, pra ofrimi i ndihmës juridike në fushën 

penale pjesërisht nga avokatë që caktohen dhe paguhen nga organet e prokurorisë dhe gjykatës dhe pjesërisht nga 

avokatë që kontraktohen nga KSHNJ-ja. Kjo mbivendosje krijon konfuzion në funksionimin e skemës së ndihmës juridike, 

ndërkohë që çështjet civile janë pothuaj të pambuluara nga KSHNJ-ja në raport me kërkesat reale”. 

https://qbz.gov.al/eli/ligj/2014/07/10/77/f3fa2449-dc71-4e5d-a214-364495fb5774;q=ligji%20per%20ndihmen%20%20juridike%20falas%202014
https://qbz.gov.al/eli/ligj/2014/07/10/77/f3fa2449-dc71-4e5d-a214-364495fb5774;q=ligji%20per%20ndihmen%20%20juridike%20falas%202014
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theksohet “Ka mangësi në funksionimin e sistemit të ndihmës juridike dhe dispozitat ligjore që 

parashikojnë krijimin e zyrave rajonale për ndihmë juridike nuk janë zbatuar. Tarifat gjyqësore dhe 

procedurat e aplikimit të tyre pengojnë aksesin në sistemin gjyqësor të qytetarëve që ndodhen në 

pamundësi financiare për t’i paguar ato. Ka paqartësi në legjislacion për sa i përket: dhënies së 

ndihmës juridike falas nga ana e Komisionit Shtetëror të Ndihmës Juridike; mënyrës së kërkimit të 

fondeve dhe planifikimit të tyre nga ana e Komisionit; si dhe mungesë së publicitetit të ofrimit të 

ndihmës juridike”.
18

 

Në relacionin që ka shoqëruar ligjin në fazën e diskutimit të projektit në Kuvendin e Shqipërisë 

përmenden disa argumente për nevojën e një ligji të ri për ndihmën juridike falas, si harmonizimi i 

ligjit me ndryshimet në Kodin e Procedurës Civile, Kodin e Procedurës Penale, Kodin e Drejtësisë 

Penale për të Mitur; adresimin e problematikave të evidentuara në Analizën e Sistemit të Drejtësisë; 

qartësimin e kompetencave dhe përgjegjësive të institucioneve përgjegjëse për menaxhimin e skemës 

së shërbimeve të ndihmës juridike; ristrukturimin e sistemit të ndihmës juridike nëpërmjet 

transferimit të shqyrtimit të kërkesave për ndihmë juridike nga Komisioni Shtetëror për Ndihmë 

Juridike tek gjykatat kompetente etj.
19

   

 

1.2.  Ligji nr. 111/2017 “Për Ndihmën Juridike të Garantuar nga Shteti” dhe risitë e tij 

 

Reforma në drejtësi, solli risi strukturore dhe procedurale që lidhen me mënyrën e përfitimit të 

ndihmës juridike, organet kompetente për të ofruar ndihmën dhe për të marrë vendime, procesin dhe 

dokumentet e kërkuara etj. Në vijim, parashtrohen disa nga risitë e ligjit nr. 111/2017, i cili ka hyrë në 

fuqi më 1 qershor 2018:   

1. Ligji nr. 111/2017 “Për Ndihmën Juridike të Garantuar nga Shteti” ka ndryshuar 

administrimin e skemës së ndihmës juridike, duke përfshirë edhe gjykatat si aktorë kryesorë 

në procesin e ofrimit të ndihmës juridike dytësore, përveç Ministrit të Drejtësisë, Drejtorisë së 

Ndihmës Juridike Falas dhe Dhomës së Avokatisë së Shqipërisë. Gjykatat kompetente për 

shqyrtimin e çështjes në themel kanë kompetencën për të dhënë një vendim të arsyetuar, për të 

pranuar ose rrëzuar kërkesën për ndihmë juridike dytësore.
20

 Kundër vendimit të gjykatës për 

rrëzimin e kërkesës për ndihmën juridike dytësore mund të bëhet ankim i veçantë në Gjykatën 

e Apelit dhe ndaj këtij vendimi nuk lejohet rekurs në Gjykatën e Lartë.   

Në ligjin e mëparshëm kërkesa për dhënien e ndihmës juridike në formën e përfaqësimit në 

gjykatë bëhej pranë Komisionit Shtetëror të Ndihmës Juridike (KSHNJ), ndërkohë të drejtën 

për refuzimin e ndihmës juridike e kishte Kryetari i KSHNJ-së. Vendimi i tij për refuzimin e 

ndihmës mund të ankimohej pranë KSHNJ-së.
21

 Në këtë mënyrë, Ligji nr. 111/2017 ka 

zhveshur nga përgjegjësitë për ofrimin e ndihmës juridike dytësore organet e varësisë së MD-

së, duke synuar të ofrojë këtë ndihmë nëpërmjet rolit përcaktues të gjykatave, si organe të 

pavarura.  

 

                                                           
18

 Analizë e Sistemit në Drejtësi në Shqipëri, Komisioni i Posaçëm Parlamentar për Reformën në Sistemin e Drejtësisë, 

Grupi i Ekspertëve të Nivelit të Lartë, Kuvendi i Shqipërisë, 2015, f. 326.  
19

 Relatim për projektligjin “Për Ndihmën Juridike”, datë 18.10.2017, Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën 

Publike dhe të Drejtat e Njeriut, Kuvendi i Republikës së Shqipërisë.  
20

  Nenet 19 dhe 20, Ligji nr .111/2017 “Për Ndihmën Juridike të Garantuar nga Shteti”. 
21

  Neni 16, Ligji nr. 10039/2008, “Për Ndihmën Juridike” (i ndryshuar). 
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2. Ligji i ri suprimoi Komisionin Shtetëror për ndihmën juridike si organ kolegjial dhe krijoi 

Drejtorinë e Ndihmës Juridike Falas, në varësi të Ministrit të Drejtësisë. Drejtoria e Ndihmës 

Juridike ka kompetenca të rëndësishme si: zbatimi i politikës shtetërore në fushën e ndihmës 

juridike; menaxhimi i fondeve buxhetore për dhënien e ndihmës juridike; hartimi i  kontratës 

tip me organizatat jofitimprurëse për shërbimet e ndihmës juridike parësore; lidhja e 

kontratave me organizatat jofitimprurëse për shërbimet e ndihmës juridike parësore; 

administrimi i qendrave të shërbimit të ndihmës juridike parësore në ambientet e gjykatave të 

rretheve gjyqësore ose në ambiente të tjera të përshtatshme; zbatimi i sistemit të vlerësimit të 

cilësisë së dhënies së ndihmës juridike; kryerja e pagesave, bazuar në tarifat përkatëse të 

shpërblimit të avokatëve për shërbimet e ndihmës juridike dytësore etj.
22

 

3. Ligji nr. 111/2017 zgjeron
23

 rrethin e subjekteve të cilët përfitojnë ndihmë juridike të 

garantuar nga shteti, duke parashikuar si përfitues disa kategori të veçanta (pavarësisht kriterit 

ekonomik) si viktimat e dhunës në familje; viktimat e abuzuara seksualisht dhe viktimat e 

trafikimit të qenieve njerëzore; personat që përfitojnë nga pagesa për aftësinë e kufizuar; 

viktimat e mitur dhe të miturit në konflikt me ligjin; fëmijët, të cilët jetojnë në institucionet e 

përkujdesjes shoqërore; personat, të cilët janë përfitues të skemave të mbrojtjes sociale; 

personat, të cilëve u është cenuar e drejta nëpërmjet një veprimi ose mosveprimi që përbën 

diskriminim, bazuar në vendimin e organit kompetent etj.
24

 
 

Për ata persona që nuk janë kategori e veçantë përfituese nga ligji, është parashikuar mundësia 

e përfitimit të ndihmës juridike nëse të ardhurat dhe pasuria e tyre janë të pamjaftueshme. Në 

krahasim me ligjin e mëparshëm të 2008s, në ligjin nr. 111/2017 vendosen kritere formale se 

kur kjo pasuri quhet e pamjaftueshme, por siç do të analizohet në vijim vendosja e kritereve të 

forta për cilësimin e pasurisë si të pamjaftueshme mund të kufizojë aksesin në drejtësi për 

kategori që janë në pamundësi reale për të vënë në lëvizje sistemin e drejtësisë apo organet 

administrative.  
 

Përfitues të ndihmës juridike të garantuar nga shteti sipas ligjit nr. 111/2017 nuk janë vetëm 

shtetasit shqiptarë me vendbanim ose vendqëndrim në RSH, por edhe: 

- Shtetasit e huaj ose personat pa shtetësi, të cilët qëndrojnë në territorin e Republikës së 

Shqipërisë për një periudhë të përkohshme ose të përhershme dhe janë të pajisur me leje 

qëndrimi, në përputhje me legjislacionin në fuqi për të huajt;  

- Shtetasit e huaj, ose personat pa shtetësi, që hyjnë në mënyrë të rregullt në territorin e 

Republikës së Shqipërisë dhe që përfitojnë mbi bazën e marrëveshjeve ndërkombëtare të 

ratifikuara nga Republika e Shqipërisë ose bazuar në parimin e reciprocitetit; 

- Azilkërkuesit, personat që gëzojnë statusin e refugjatit dhe personat që janë në proces 

ankimi të vendimeve administrative dhe/ose gjyqësore për refuzimin e aplikimit për azil 

ose revokimin e vendimit të statusit të refugjatit, sipas legjislacionit në fuqi për azilin në 

Republikën e Shqipërisë.
25

 

                                                           
22

  Neni 8, Ligji nr. 111/2017 “Për Ndihmën Juridike të Garantuar nga Shteti”. 
23

 Në Ligjin nr. 10039/2008, përfitimi nga ndihma juridike ishte kryesisht i lidhur me pamundësinë financiare, me 

përjashtim të disa kategorive si: të miturit në procesin penal dhe në proceset administrative dhe civile;  personat që ishin 

pjesë e programeve të mbrojtjes sociale ose plotësonin kushtet për t’u përfshirë në to. Ndonëse me ndryshimet e bëra në 

vitet 2013 dhe 2014 rrethi i personave që përfitonin u zgjerua, përsëri, disa kategori nuk përfitonin nga ndihma juridike. 
24

  Neni 11, Ligji nr. 111/2017 “Për Ndihmën Juridike të Garantuar nga Shteti”. 
25

  Neni 10, Ligji nr. 111/2017 “Për Ndihmën Juridike të Garantuar nga Shteti”. 
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4. Procedurat për ndihmën juridike parësore janë thjeshtuar. Njihen me ligj si ofrues të saj 

punonjësit me trajnim të posaçëm, organizatat jofitimprurëse të autorizuara dhe klinikat 

ligjore pranë institucioneve të arsimit të lartë.
26

   

Në ligj janë parashikuar rregullat bazë të ofrimit të ndihmës juridike parësore, procedurat dhe 

kriteret që duhet të përmbushin OJF-të. Në ligjin e shfuqizuar të 2008, parashikohej se ndihma 

juridike si ajo parësore dhe ajo dytësore jepej nga avokatët e autorizuar. Ligji nuk 

parashikonte procedurë specifike dhe kërkesa mund të paraqitej edhe gojarisht te personi i 

autorizuar (ngarkohej Komisioni Shtetëror për Ndihmën Juridike për të përcaktuar rregullat). 

Me akte nënligjore të KSHNJ-së ishin parashikuar kriteret që duhet të plotësonin avokatët, 

zyrat e avokatisë apo OJF-të dhe procedurat e përzgjedhjes, por në çdo rast kjo ndihmë duhet 

të vinte nga avokatë të autorizuar dhe dokumentet që duhet të paraqiteshin nga qytetarët e 

interesuar pranë KSHNJ-së si për ndihmën juridike parësore, si për atë dytësore ishin të njëjta. 

Në bazë të Ligjit të ri, Urdhri i Ministrit të Drejtësisë nr. 225 datë 25.3.2019 “Për miratimin e 

formularëve të ndihmës juridike të garantuar nga shteti”, diferencon formularët dhe 

dokumentet e nevojshme për të kërkuar ndihmën juridike parësore, ndihmën juridike dytësore 

dhe përjashtimin nga tarifat dhe shpenzimet gjyqësore.  

5. Ligji nr. 111/2017 ka parashikuar rregullat dhe procedurën për ofrimin e ndihmës juridike 

dytësore nga avokatët e përfshirë në listën që ofrojnë shërbimet e ndihmës juridike dytësore.  

Një nga problemet e evidentuara shpesh me përcaktimin e avokatëve, në bazë të ligjit të 

mëparshëm, ka qenë profesionalizmi dhe cilësia e mbrojtjes. Këto çështje mbeten sërish të 

parregulluara plotësisht në ligjin nr. 111/2017 dhe ligji e delegon këtë rregullim pjesërisht te 

aktet nënligjore, për çështje si rotacioni i avokatëve, hartimi i listave, përzgjedhja, tarifat e 

avokatëve etj. Ndërsa, disiplina dhe masat ndaj avokatëve kanë gjetur rregullim në ligjin e 

posaçëm në fuqi për profesionin e avokatit.
27

 

 

 Në ligjin nr. 55/2018 “Për Profesionin e Avokatit në Republikën e Shqipërisë” janë 

parashikuar rregullat për procedimin disiplinor të avokatit, rastet kur fillon procedimi
28

, 

subjektet inicues të procedimit, parimet e këtij procedimi, masat disiplinore etj. Mosofrimi i 

shërbimeve të ndihmës juridike të garantuara nga shteti përmendet shprehimisht në nenin 39 

pika (c), si një nga rastet e fillimit të procedimit disiplinor ndaj avokatit.
29

  

6. Detyrimi për ndihmë juridike të garantuar nga shteti është përfshirë edhe në disa akte ligjore 

te tjera. Kështu, Kodi i Procedurës Penale në nenin 49 të tij ka parashikuar një sërë rastesh kur 

organi procedues duhet t’i sigurojë një mbrojtës të paguar nga shteti të pandehurit
30

, duke 

                                                           
26

  Neni 13, Ligji nr. 111/2017 “Për Ndihmën Juridike të Garantuar nga Shteti”. 
27

  Ligji nr. 55/2018 “Për Profesionin e Avokatit në Republikën e Shqipërisë”.  
28

  Neni 39, Ligji nr. 55/2018 “Për Profesionin e Avokatit në Republikën e Shqipërisë”. 
29

  Neni 39 pika (c) lexon: Procedimi disiplinor ndaj një avokati fillon mbi bazën e një ankese të paraqitur nga subjektet e 

parashikuara......dhe klasifikohen në:..c) “Mosofrimi i shërbimeve të ndihmës juridike të garantuara nga shteti”, ku 

përfshihet mosofrimi në mënyrën e duhur i shërbimeve të ndihmës juridike për përfituesit e ndihmës juridike dytësore, 

sipas legjislacionit në fuqi për ndihmën juridike të garantuara nga shteti. 
30

 Në bazë të nenit 49 të Kodit të Procedurës Penale, i pandehuri përfiton nga mbrojtja e detyrueshme kur: a) është nën 

moshën tetëmbëdhjetë vjeç; b) nuk dëgjon dhe nuk flet; c) është me aftësi të kufizuara, që e pengojnë për të realizuar vetë 

të drejtën e mbrojtjes; ç) është akuzuar për një vepër penale, për të cilën ligji parashikon dënim në maksimum jo më pak 

se 15 vjet me burgim; d) është deklaruar i ikur ose në mungesë, me vendim gjykate; e) merret në pyetje personi i arrestuar 
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zgjedhur nga lista e vënë në dispozicion nga Dhoma e Avokatisë.  Për të shmangur problemet 

e hasura shpesh në praktikë me mosparaqitjen e mbrojtësit, Kodi ka parashikuar se nëse nuk 

realizohet mbrojtja sipas nenit 49, do të garantohet sipas legjislacionit për ndihmën juridike 

falas.
31

 Paralelisht, Kodi ka parashikuar masat për zëvendësimin e mbrojtësit të caktuar në rast 

të mos paraqitjes apo lënies së mbrojtjes
32

 dhe masat që merren në këto raste.
33

 

 

            Në përputhje me Kodin e Procedurës Penale (neni 49/a), ligji nr. 111/2017 parashikon dhënien 

e ndihmës juridike dytësore të pandehurit pa mjete të mjaftueshme financiare. Kërkesa për 

ndihmë juridike dytësore nga i pandehuri pa mjete të mjaftueshme financiare shqyrtohet 

menjëherë nga organi procedues dhe caktohet menjëherë një mbrojtës i përkohshëm nga lista 

e avokatëve që ofrojnë shërbimet e ndihmës juridike dytësore. Ndërkohë, për viktimat e 

veprave penale, Kodi parashikon të drejtën e mbrojtjes dhe përfitimin nga ndihma juridike 

falas referuar në rregullat e ligjit nr. 111/2017. 
34

  

Një mbrojtje të veçantë në ligj gëzojnë të miturit në konflikt me ligjin apo viktimat e mitura, 

të cilët bëjnë pjesë në kategorinë e përfituesve të ndihmës juridike të garantuar nga shteti, 

pavarësisht situatës ekonomike. Në Kodin e Drejtësisë Penale për të Mitur parashikohet se: 

“Në çdo fazë të drejtësisë penale për të mitur çdo i mitur në konflikt me ligjin ose viktimë ka të 

drejtë për ndihmë ligjore dhe psikologjike, pa pagesë, të garantuar nga shteti, sipas 

legjislacionit përkatës”.
35

  

7. Një nga format e ndihmës juridike, parashikuar nga ligji nr. 111/2017, është përjashtimi nga 

pagimi i tarifave dhe shpenzimeve gjyqësore të tjera, nga personat të cilët gëzojnë të drejtën 

për ndihmë juridike dytësore.
36

 Kjo dispozitë vjen në përputhje me ndryshimet e fundit në 

Kodin e Procedurës Civile
37

, duke harmonizuar terminologjinë e përdorur. Në vitin 2017, 

Kuvendi miratoi ligjin nr. 98/2017 “Për Tarifat Gjyqësore në Republikën e  Shqipërisë”. Sipas 

këtij ligji, tarifat gjyqësore janë:  

a)  tarifa gjyqësore të përgjithshme, për paraqitjen e çështjeve në gjykata;  

b) tarifa gjyqësore të veçanta, për kryerjen e veprimeve procedurale në gjykata dhe  

shërbimet e administratës gjyqësore; dhe  

c)  tarifa gjyqësore shtesë, në funksion të administrimit korrekt të procesit gjyqësor.
38

 

 

Sipas këtij ligji, palët ndërgjyqëse mund të përjashtohen nga detyrimi për të paguar tarifë 

gjyqësore ose shpenzime gjyqësore të tjera kur është bërë kërkesë prej tyre, sipas kritereve 

dhe procedurave të përcaktuara nga legjislacioni në fuqi për ndihmën juridike.
39

  
                                                                                                                                                                                                    

ose i ndaluar; ë) në rastet e parashikuara nga paragrafi 5, i nenit 205, ose paragrafi 1, i nenit 296, të këtij Kodi; f) në çdo 

rast tjetër të parashikuar nga ligji. 
31

 Neni 49, pika 7, Kodi i Procedurës Penale.  
32

 Neni 49, pika 5, Kodi i Procedurës Penale. 
33

 Neni 350, pika 4 “Kur mbrojtësi i njoftuar rregullisht nuk paraqitet në seancë dhe nuk ka pengesa që e përjashtojnë 

nga përgjegjësia për t’u paraqitur ose nëse mbrojtësi ikën nga seanca pa leje, gjykata mund të caktojë ndaj tij gjobë nga 

5 000 deri në 100 000 lekë dhe mund ta urdhërojë të paguajë shpenzimet e seancës”. 
34

  Neni 58, gërma (ç), Kodi i Procedurës Penale. 
35

  Neni 20, pika 1, Ligji nr. 37/2017 “Kodi i Drejtësisë Penale për të Mitur”. 
36

  Neni 25, Ligji nr. 111/2017 “Për Ndihmën Juridike të Garantuar nga Shteti”. 
37

 Ligj nr. 38/2017 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 8116, datë 29.3.1996, “Kodi i Procedurës Civile i 

Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar. 
38

  Neni 1, pika 2, Ligj nr. 98/2017 “Për Tarifat Gjyqësore në Republikën e  Shqipërisë”. 
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II. PLOTËSIMI I KUADRIT LIGJOR DHE NGRITJA E DREJTORISË SË NDIHMËS 

JURIDIKE FALAS 

 

2.1. Miratimi i akteve nënligjore  

  
Zbatimi efektiv i ligjit për ndihmën juridike kushtëzohet nga miratimi i nje sërë aktesh nënligjore. 

Ligji nr. 111/2017 parashikon detyrimin e organeve si: Këshilli i Ministrave, Ministri i Drejtësisë, 

Dhoma e Avokatisë së Shqipërisë, Këshilli i Lartë i Prokurorisë për miratimin e akteve nënligjore.   

Deri në shkurt të vitit 2020, ishin miratuar 10 akte nënligjore dhe 6 formularë
40

, në bazë të 

parashikimeve ligjore.
41

 Ligji nr. 111/2017 parashikon miratimin e akteve nënligjore brenda tre 

muajve nga hyrja në fuqi e tij. Ligji hyri në fuqi në 1 qershor 2018 dhe asnjë nga aktet nuk u miratua 

brenda afatit të parashikuar. Këshilli i Ministrave dhe Ministri i Drejtësisë kanë miratuar aktet e 

ngarkuara nga ligji në muajt shkurt/mars 2019, ndërsa KLP miratoi në nëntor të 2019 rregulloren për 

mbrojtjen e detyruar dhe rotacionin e avokatit mbrojtës.  

Vonesa në miratimin e akteve, sipas përfaqësuesve të Ministrisë së Drejtësisë
42

 ka ardhur për shkak të 

detyrimit për realizimin e procesit të konsultimit të projekt akteve me grupet e interesit, me organet e 

parashikuara nga ligji për të nxjerrë udhëzime të përbashkëta me Ministrin e Drejtësisë, si Dhoma e 

Avokatisë së Shqipërisë apo ngritja me vonesë e organeve të reja të drejtësisë, si Këshilli i Lartë i 

Prokurorisë (Këshilli i Lartë i Prokurorisë mbajti takimin e parë më datë 19 dhjetor 2018).
43

  

Përveç shkaqeve të mësipërme të përmendura nga MD, në shkeljen e afateve ligjore ka ndikuar edhe 

moskoordinimi në kohë mes institucioneve dhe qasjet e ndryshme që ato kanë për përmbajtjen e 

akteve të përbashkëta, siç është rasti me aktet nënligjore detyrim i përbashkët i DHASH me MD dhe 

DNJF. Këto organe duhet të miratojnë me udhëzim të përbashkët kriteret dhe procedurat për 

përzgjedhjen e avokatëve që ofrojnë shërbimet e ndihmës juridike dytësore. Njëkohësisht, Dhoma e 

Avokatisë së Shqipërisë duhet të miratojë, në bashkëpunim me Ministrinë e Drejtësisë, udhëzimin për 

zbatimin e parimit të rotacionit në caktimin e avokatëve. Deri në shkurt 2020, këto dy udhëzime nuk 

ishin miratuar. Me miratimin edhe të këtyre dy projekt akteve të fundit, plotësohet kuadri nënligjor 

dhe pritet zbatimi i harmonizar i kuadrit të ri ligjor. Në intervistën e realizuar me përfaqësues së 

Dhomës e Avokatisë së Shqipërisë, këta të fundit kanë shfaqur rezerva për përmbajtjen e projekt 

akteve ende në proces diskutimi, që lidhen kryesisht me pagesat e propozuara nga Ministria për 

avokatët, për sistemin e rotacionit në caktimin e çështjeve dhe komplikimin e procedurave.
44

 

Gjithashtu, gjatë intervistës u ngrit shqetësimi i motivimit të ulët të avokatëve për të ofruar shërbimin 

e tyre, në çështje që mbulohen nga ndihma juridike.  

                                                                                                                                                                                                    
39

  Neni 9, Ligj nr. 98/2017 “Për Tarifat Gjyqësore në Republikën e  Shqipërisë”. 
40

  Formularët gjenden në faqen: http://www.drejtesia.gov.al/ndihma-juridike-e-garantuar-nga-shteti/ 
41

  Lista e akteve nënligjore dhe e formularëve gjendet në Aneksin 1 të këtij raporti. 
42

 Informacion i dhënë në intervistën e hapur, realizuar me Znj. Katrin Treska, Sekretare e Përgjithshme e Komanduar dhe 

Znj. Elona Bylykbashi, Përgjegjëse sektori, Drejtoria e Kodifikimit, Ministria e Drejtësisë, datë 23.5.2019. 
43

 Raport monitorimi janardhjetor 2018, Strategjia Ndërsektoriale e Drejtësisë 2017-2020, Ministria e Drejtësisë, f. 8. 

Raporti gjendet në faqen: https://www.drejtesia.gov.al/wwp-content/uploads/2019/04/Raporti-Vjetor-i-Monitorimit-

t%C3%AB-SND-p%C3%ABr-periudh%C3%ABn-janar-dhjetor-2018.pdf  
44

  Intervistë e realizuar me Z. Edmond Konini, Sekretar i Përgjithshëm, Dhoma e Avokatisë së Shqipërisë, datë 

20.6.2019.  

http://www.drejtesia.gov.al/ndihma-juridike-e-garantuar-nga-shteti/
https://www.drejtesia.gov.al/wwp-content/uploads/2019/04/Raporti-Vjetor-i-Monitorimit-t%C3%AB-SND-p%C3%ABr-periudh%C3%ABn-janar-dhjetor-2018.pdf
https://www.drejtesia.gov.al/wwp-content/uploads/2019/04/Raporti-Vjetor-i-Monitorimit-t%C3%AB-SND-p%C3%ABr-periudh%C3%ABn-janar-dhjetor-2018.pdf
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Edhe në tryezën e organizuar nga FD, UT në shkurt 2020
45

, me aktorët kryesorë në këtë fushë, u ngrit 

sërish shqetësimi për motivimin financiar të avokatëve, procedurat e ndërlikuara të rotacionit, 

interesimin e ulët të avokatëve për të qenë pjesë e listave për ofrimin e ndihmës juridike, si dhe 

mënyrën e shpërblimit financiar. Gjithsesi, si përfaqësuesi i MD-së ashtu edhe ai i DHASH-it në 

tryezë konfirmuan se dy projekt aktet janë drejt përfundimit të hartimit. Duhet theksuar se, ndihma 

juridike dytësore ofrohet nga avokatët dhe për rrjedhojë cilësia e mbrojtjes është e lidhur ngushtësisht 

me motivimin e tyre. Organe si Drejtoria e Ndihmës Juridike Falas ose gjykatat janë pjesë e procesit 

për akordimin e ndihmës dytësore, por mbrojtja ligjore e të drejtave dhe lirive të qytetarëve dhe 

profesionalizmi i mbrojtjes varet nga puna e avokatëve.  

Për vitin 2019, ishin 110 avokatë në listën e ndihmës juridike, por në dhoma avokatie si Dibra ose 

Kukësi nuk kishte shprehur interesin asnjë avokat për të qenë pjesë e kësaj liste.
46

 Në bazë të ligjit, 

DHASH-i miraton listën e avokatëve që ofrojnë shërbimet e ndihmës juridike dytësore dhe ia përcjell 

këtë listë Ministrisë së Drejtësisë, Drejtorisë së Ndihmës Juridike Falas dhe dhomave vendore të 

avokatisë. Për vitin 2020, MD ka publikuar listën e avokatëve për ndihmën juridike dytësore dhe 

konkretisht pjesë e kësaj liste janë: 90 avokatë në Tiranë, 7 avokatë në Durrës, 4 avokatë në Elbasan, 

2 avokatë në Fier, 3 avokatë në Korçë, 3 avokatë në Vlorë, 1 avokat në Berat, 2 avokatë në Dibër, 6 

avokatë në Lezhë, 1 avokat në Lushnje, 1 avokat në Sarandë, 2 avokatë në Shkodër dhe 1 avokat në 

Kukës (në total 123 avokatë).
47

 Në përputhje më gërmën “ç” të nenit 9 të Ligjit nr. 111/2017, 

paralelisht edhe DHASH-i ka publikuar në web, listën e avokatëve për mbrojtjen juridike të garantuar 

nga shteti.
48

 

Në aspektin praktik, vonesat në miratimin e akteve nënligjore sollën vështirësi në muajt e parë të 

zbatimit të ligjit, për shembull mungesa e formularëve për të kërkuar ndihmë juridike dhe forma se si 

do të kërkohej ndihma apo dokumentet shoqëruese që duhet të paraqiteshin. Në intervistën me 

përfaqësues të Ministrisë së Drejtësisë, u theksua se gjykatat mund të aplikonin drejtpërdrejt ligjin 

dhe sipas tyre, përveç gjykatave në Tiranë ku janë hasur problematika, gjykatat e tjera në vend nuk 

kanë refuzuar zbatimin e ligjit.
49

  

 

2.2. Ngritja dhe funksionimi i Drejtorisë së Ndihmës Juridike Falas 

 

Drejtoria e Ndimës Juridike Falas krijohet si organ varësie i Ministrit të Drejtësisë me Ligjin nr. 

111/2017 dhe struktura e saj miratohet nga Kryeministri. Me Urdhrin nr. 59, datë 25.3.2019 të 

Kryeministrit “Për miratimin e strukturës dhe të organikës së Drejtorisë së Ndihmës Juridike Falas” u 

miratua struktura e re e Drejtorisë me 25 punonjës. Procedurat e ristrukturimit, transferimit, emërimit 

të stafit në këtë Drejtori i nënshtrohen rregullave të shërbimit civil (ligji nr. 152/2013 “Për Nëpunësin 

Civil”). Struktura e Komisionit Shtetëror të Ndihmës Juridike ka qenë e përbërë nga 9 punonjës, 4 

prej të cilëve me status nëpunësi civil, ndërkohë në strukturën e re ka një rritje të stafit të Drejtorisë 

(17 punonjës do të jenë pjesë e Drejtorisë dhe 8 punonjës specialistë pranë qendrave të shërbimit të 

                                                           
45

  Tryezë pune (workshop), organizuar nga Fakulteti i Drejtësisë, UT me mbështjetjen e OSFA, datë 25.2.2020, me temë 

“Monitorimi i Zbatimit të Reformës në Drejtësi: Zhvillimet në lidhje me ndihmën juridike, arsimin juridik dhe edukimin 

ligjor të publikut”.  
46

  Ibid. 
47

  Publikuar në  http://www.drejtesia.gov.al/ndihma-juridike-e-garantuar-nga-shteti/  
48

  Publikuar në: http://www.dhka.org.al/index.php/hyrje/njoftime/170-lista-e-avokateve-te-ndihmes-juridike-te-garantuar-

nga-shteti  
49

  Op. Cit. Ref. (42).  

http://www.drejtesia.gov.al/ndihma-juridike-e-garantuar-nga-shteti/
http://www.dhka.org.al/index.php/hyrje/njoftime/170-lista-e-avokateve-te-ndihmes-juridike-te-garantuar-nga-shteti
http://www.dhka.org.al/index.php/hyrje/njoftime/170-lista-e-avokateve-te-ndihmes-juridike-te-garantuar-nga-shteti
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ndihmës juridike parësore).
50

 Aktualisht, DNJF ka 12 persona të punësuar dhe është vakant pozicioni 

i Drejtorit, në pritje të shpalljes së pozicionit të lirë për konkurrim nga Departamenti i Administratës 

Publike (procedurat e mëparshme të konkurrimit janë mbyllur pa fitues).
51

  

Ngritja e Drejtorisë së Ndihmës Juridike Falas, sipas ligjit nr. 111/2017, duhej të realizohej brenda 3 

muajve nga hyrja në fuqi e ligjit,
52

 pra brenda muajit shtator 2018, sepse ligji hyri në fuqi më 1 

qershor 2018. Vonesa prej më shume se një viti e ngritjes së Drejtorisë vihet në dukje edhe në 

raportin e Komisionit Evropian për vitin 2019 për Shqipërinë. Në këtë raport, krahas vlerësimit të 

ndryshimeve pozitive në fushën e ndihmës juridike dhe legjislacionin penal në këtë drejtim, theksohet 

se pjesa më e madhe e rasteve që prekin grupet e margjinalizuara si: romët, egjiptianët, personat me 

aftësi të kufizuara, personat me probleme ekonomike, vazhdojnë të trajtohen nga shoqëria civile me 

mbështetjen financiare të donatorëve. 
53

 

Mosrespektimi i afateve ligjore në ngritjen e Drejtorisë së Ndihmës Juridike solli konfuzion në 

praktikë muajt e parë pas hyrjes në fuqi të ligjit, për shkak edhe të suprimimit të Komisionit Shtetëror 

të Ndihmës Juridike. Sipas ligjit nr. 111/2017, Komisioni Shtetëror për Ndihmën Juridike pushon së 

ekzistuari me ngritjen e Drejtorisë së Ndihmës Juridike Falas
54

, duke synuar në këtë mënyrë 

vazhdimësinë e ofrimit të ndihmës juridike.  

Në qëndrimin e përfaqësuesve të Ministrisë së Drejtësisë, gjatë intervistës për qëllim të këtij raporti 

në 6 mujorin e parë, u mbajt e njëjta linjë argumenti, se Komisioni ka ushtruar kompetencat deri në 

ditën e përfundimit të procesit të ristrukturimit dhe aktualisht Drejtoria është funksionale me një 

kapacitet të vogël prej 4 anëtarësh.
55

 Si shkak i vonesës për ngritjen e Drejtorisë tej afatit ligjor, MD 

përmend vonesën në alokimin e fondeve nga Ministria e Financave dhe procesin e ristrukturimit sipas 

rregullave të shërbimit civil nga Departamenti i Administratës Publike.  

Komiteti Shqiptar i Helsinkit, në një raport të publikuar në vitin 2019 për këtë çështje, bën një 

konstatim të ndryshëm duke nënvizuar se: “Nuk rezulton të jetë ngritur kjo Drejtori, dhe ndërkohë ka 

pushuar së ekzistuari KSHNJ-ja, duke u vepruar kështu në kundërshtim me afatet e vendosura nga 

ligji, por edhe duke shpërfillur detyrimet ligjore, në kundërshtim me frymën e ligjit, në dispozitat 

kalimtare, i cili për të garantuar aksesin dhe për të mos pasur periudhë boshllëku e ka lidhur 

suprimimin e KSHNJ-së, me dy elementë të njëkohshëm: a) suprimimin pas ngritjes së Drejtorisë dhe 

b) ngritjen e Drejtorisë brenda 3-muajve”.
56

 Paqartësi në lidhje me funksionimin e Drejtorisë për 

vitin 2019 shfaqën gjatë intervistave dhe kontakteve të drejtpërdrejta edhe OJF-të e tjera që veprojnë 

në këtë fushë.
57

 Në përfundim, themi se DNJF-ja ka filluar nga funksionimi edhe pse jo me kapacitet 

të plotë administrativ.  

                                                           
50

 Informacion i dhënë në intervistën e hapur, realizuar me Znj. Katrin Treska, Sekretare e Përgjithshme e Komanduar dhe 

Znj. Elona Bylykbashi, Përgjegjëse sektori, Drejtoria e Kodifikimit, Ministria e Drejtësisë, datë 23.5.2019. 
51

  Informacioni i fundit është marrë në datë 13.2.2020 në takim me Znj. Iris Aliaj, Këshilltare e Ministres së Drejtësisë.  
52

  Neni 36 pika 2, Ligji nr. 111/2017 “Për Ndihmën Juridike të Garantuar nga Shteti”. 
53

  Lexo për shumë: Raporti i Komisionit Evropian për Shqipërinë, 2019, f. 30. Raporti gjendet në: 

https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/20190529-albania-report.pdf   
54

  Neni 36, pika 1,  Ligji nr. 111/2017 “Për Ndihmën Juridike të Garantuar nga Shteti”. 
55

  Informacion i dhënë në intervistën e hapur, realizuar me Znj. Katrin Treska, Sekretare e Përgjithshme e Komanduar 

dhe Znj. Elona Bylykbashi, Përgjegjëse sektori, Drejtoria e Kodifikimit, Ministria e Drejtësisë, datë 23.5.2019. 
56

  Raport Studimor Për Aksesin në Drejtësi të Grupeve Vulnerabël, Komiteti Shqiptar i Helsinkit, 2019, f. 19. Raporti 

gjendet në faqen: https://ahc.org.al/wp-content/uploads/2019/02/Studimi-legal-aid-KShH_Shkurt-2018.pdf 
57

  KSHH, TLAS, QNL, Qendra Streha.  

https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/20190529-albania-report.pdf
https://ahc.org.al/wp-content/uploads/2019/02/Studimi-legal-aid-KShH_Shkurt-2018.pdf
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III. PROBLEMET NË PRAKTIKË TË GRUPEVE TË MARGJINALIZUARA PËR TË 

AKSESUAR DREJTËSINË. SFIDAT PËR OFRIMIN E NDIHMËS PARËSORE 

 

3.1. Aksesi në drejtësi i grupeve të margjinalizuara dhe ndihma juridike parësore 

Grupet e margjinalizuara kanë mungesë të informacionit dhe shpesh mungesë besimi në sistemin e 

drejtësisë. Aksesi i tyre në drejtësi në shumë raste është bërë i mundur falë konstatimit nga OJF-të në 

terren të shkeljeve të të drejtave dhe evidentimit të rasteve nëpërmjet edukimit ligjor apo fushatave 

ndërgjegjësuese. Në Shqipëri veprojnë një sërë organizatash si TLAS, QNL, KSHH, Res Publica, 

CRCA, ADRF, Qendra Streha, VATRA, Të Ndryshëm & të Barabartë etj., të cilat  ofrojnë ndihmë 

juridike dhe kanë mbuluar ndër vite, nëpërmjet donatorëve, pjesën më të madhe të rasteve të 

këshillimit ligjor dhe përfaqësimin me avokatë për grupet e margjinalizuara. 

Aksesi në drejtësi i grupeve të margjinalizura mund të ndikohet nga disa faktorë si: mungesa e 

besimit tek organet e drejtësisë e shoqërisë shqiptare në përgjithsësi dhe në veçanti për grupe si 

LGBTI
58

; vështirësitë fizike për të aksesuar organet ose për të njohur përmbajtjen e akteve ligjore, 

formularëve etj., për personat me aftësi të kufizuara
59

; informacioni i pakët i të miturve, i romëve; 

ndërgjegjësimi i grave për të drejtat e tyre
60

, vështirësitë financiare etj.  

Informimi dhe marrja e ndihmës juridike parësore për këto grupe është thelbësore,  për t’u informuar 

se si mund të përfitojnë nga sistemi ligjor, si mund të përfaqësohen para organeve administrative dhe 

si mund të përfitojnë më tej ndihmën juridike dytësore. Ndihma juridike parësore përkufizohet nga 

ligji si dhënia e informacioneve në lidhje me sistemin ligjor, dhënie këshillimi, dhënia e ndihmës në 

hartimin dhe përpilimin e dokumenteve të nevojshme për të vënë në lëvizje administratën shtetërore 

ose për të kërkuar ndihmë juridike dytësore, përfaqësimi përpara organeve administrative etj. 
61

 

Duke qenë se ligji ka më pak se dy vjet që ka  hyrë në fuqi, është e pritshme që qytetarët të mos kenë 

informacion dhe të mos njohin strukturat se ku duhet të drejtohen për ndihmën juridike të garantuar 

nga shteti. Për shembull, në raportin vjetor të Avokatit të Popullit për vitin 2018 vihet në dukje se, 54 

qytetarë kanë kërkuar asistencë ligjore për të përfituar nga ndihma juridike falas. Ky raport ndër të 

tjera thekson se “...pavarësisht impenjimit institucional të ekspertëve të Avokatit të Popullit për të 

sqaruar qytetarët mbi rrugën ligjore që ata duhet të ndjekin për të përfituar ndihmën juridike falas 

dhe të garantuar nga shteti, është vënë re se vazhdimisht ka pasur paqartësi mbi formën se si do të 

aplikohet ky ligj, dhe procedurën që duhet të ndiqet nga qytetarët, të cilët shpesh përcillen nga një 

derë institucioni në tjetrën, mes Ministrisë së Drejtësisë, Gjykatave dhe Dhomës Kombëtare të 

Avokatisë”.
62

  

 

                                                           
58

 Lexo për më shumë “Pengesat e Hasura nga Komuniteti LGBTI në marrjen e Shërbimeve dhe Aksesit në Drejtësi”, 

Qendra Streha, Qendra e Shërbimeve dhe Praktikave Ligjore të Integruara, Save the Children, tetor 2018.  
59

  Lexo për më shumë “Garantimi i Aksesit në Drejtësi për Personat me Aftësi të Kufizuara në Kuadrin Ligjor Shqiptar”, 

Qendra e Shërbimeve dhe Praktikave Ligjore të Integruara, Save the Children, dhjetor 2018.  
60

 Lexo për më shumë “Studim mbi aksesin në drejtësi në Shqipëri, UNDP, 2017. Studimi gjendet në faqen:  

https://www.al.undp.org/content/dam/albania/docs/FINAL_DRAFT_SURVEY_SQ.pdf  
61

  Neni 3, gërma (b), Ligji nr. 111/2017 “Për Ndihmën Juridike të Garantuar nga Shteti”. 
62

  Raporti vjetor për veprimtarinë e Avokatit të Popullit, 2018, f. 38. Raporti gjendet në faqen: 

https://www.avokatipopullit.gov.al/media/manager/website/reports/Raport%20Vjetor%202018.pdf 

https://www.al.undp.org/content/dam/albania/docs/FINAL_DRAFT_SURVEY_SQ.pdf
https://www.avokatipopullit.gov.al/media/manager/website/reports/Raport%20Vjetor%202018.pdf
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Organe të tjera që kanë rol në mbrojtjen e lirive dhe të drejtave të njeriut, si Komisioneri për 

Mbrojtjen nga Diskriminimi apo Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave 

Personale, mund të luajnë një rol më aktiv në orientimin qytetarëve për mundësitë e përfitimit të 

ndihmës juridike.  

Një tjetër vështirësi është aksesi dhe përfitimi nga ndihma juridike parësore, për personat që nuk i 

përkasin kategorisë së subjekteve të veçanta sipas ligjit dhe janë të kushtëzuar të justifikojnë 

pamundësinë  financiare (kriteri ekonomik). Ligji nr. 111/2017, në nenin 12 të tij ka përcaktuar rastet 

se kur pasuria quhet e pamjaftueshme.
63

 Pasuria e një personi konsiderohet e pamjaftueshme nëse 

vlera e saj në total nuk kalon vlerën e 36 pagave minimale mujore, që do të thotë me referencë në 

pagën aktuale minimale 26.000 Lekë, kjo pasuri nuk mund të jetë më shumë se 936,000 Lekë. Të 

ardhurat e një personi, i cili jeton në një familje, konsiderohen të pamjaftueshme, nëse të ardhurat në 

total të të gjithë pjesëtarëve të familjes, të pjesëtuara për numrin e anëtarëve të familjes, janë më të 

ulëta se 50 për qind e pagës minimale mujore. Ndërsa, të ardhurat e një personi, i cili nuk jeton në një 

familje, konsiderohen të pamjaftueshme, nëse janë më të ulëta se niveli i pagës minimale mujore të 

përcaktuar sipas legjislacionit në fuqi, pra me referencën aktuale më pak se 26,000 Lekë në muaj.  

Në bazë të këtij parashikimi ligjor, mund të mbeten jashtë skemës së ndihmës juridike shumë 

persona, të cilët nuk përmbushin kriteret për të përfituar nga ligji si subjekte të veçanta, kanë të 

ardhura financiare më të larta se kriteret e përcaktuara në ligj, por në fakt nuk kanë mundësi 

ekonomike reale të paguajnë një avokat ose tarifat gjyqësore, ekspertët në proces, përkthyes etj. Një 

pjesë e qytetarëve edhe pse në nevojë reale për ndihmë ligjore falas, mund të mbeten jashtë skemës së 

ndihmës juridike dhe do vazhdojnë të mbështeten te OJF-të në kuadër të projekteve, për të pasur 

mundësi këshillimi ligjor, për sa kohë nuk ka një amendim ligjor për të lehtësuar kriterin ekonomik.  

Ndërkohë, organizatat jofitimprurëse gjatë intervistave (KSHH, TLAS, CRCA) kanë ngritur edhe 

shqetësimin për burimet financiare që do të jenë në dispozicion të mbulimit të ndihmës juridike të 

garantuar nga shteti, në kushtet kur fondet e donatorëve në këtë fushë po tkurren. Gjatë periudhës së 

hartimit të këtij raporti nga të gjitha kontaktet me OJF-të dhe qëndrimet e mbajtura në takimin e 

punës pranë FD-së, në shkurt 2020, shqetësimi kryesor ka qenë mbulimi financiar me fondet e 

donatorëve dhe buxheti i vogël në dispozicion për ndihmën juridike parësore i akorduar nga buxheti i 

shtetit. Gjithashtu, theksi është vënë edhe te nevoja për transparencë në të ardhmen për OJF-të, që do 

të marrin fonde nga buxheti i shtetit për ofrimin e ndihmës juridike parësore. Buxheti i parashikuar 

për ndihmën juridike për vitin 2020 është 77 milion lekë, për vitin 2021 është 80 milionë lekë dhe për 

vitin 2022 është 80.5 milion lekë
64

, buxhet ky i konsideruar i pamjaftueshëm nga OJF-të për të 

mbuluar nevojat në vend për ndihmë juridike. Një nga sfidat e mundshme që mund të hasë efektiviteti 

i skemës së ndihmës juridike është mos arritja e informacionit në kohën e duhur pranë qytetarëve, në 

kushtet e një vakumi që mund të krijohet prej pakësimit të fondeve për organizatat dhe buxhetit 

shtetëror që vlerësohet paraprakisht si i pamjaftueshëm.  

 

3.2. Ofruesit e ndihmës juridike parësore 

 

Në nenin 13 të ligjit nr. 111/2017, njihen si ofrues të ndihmës juridike parësore punonjësit me trajnim 

të posaçëm  (pranë qendrave të shërbimit të ndihmës juridike parësore), organizatat jofitimprurëse të 

                                                           
63

 Neni 11, Ligji nr. 111/2017 “Për Ndihmën Juridike të Garantuar nga Shteti”. 
64

 Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 177, datë 13.3.2019, “Për miratimin e tavaneve përfundimtare të shpenzimeve të 

Programit Buxhetor Afatmesëm 2020-2022”. 
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autorizuara, klinikat ligjore pranë institucioneve të arsimit të lartë. Zhvillimet për ndihmën juridike 

parësore nuk kanë ecur me ritme të shpejta dhe ky shërbim kryesisht po mbulohet me ndihmën e 

donatorëve. Siç do të analizohet më gjatë në vijim, deri në shkurt 2020, qendrat për shërbimin e 

ndihmës juridike parësore ishin ngritur vetëm në dy qytete, OJF-të nuk kishin marrë ende autorizimin 

nga Ministri i Drejtësisë për të ofruar shërbimin dhe nuk kishin përfituar fonde nga buxheti i shtetit, 

ndërsa klinikat ligjore kishin problematika të organizimit të brendshëm dhe mungesë fondesh.  

 

(i) Organizatat jofitimprurëse të autorizuara  

 

Për të rregulluar raportin e OJF-ve me Drejtorinë e Ndihmës Juridike Falas dhe veprimtarinë e tyre në 

lidhje me ndihmën juridike të garantuar nga shteti, janë miratuar dy akte nënligjore: 

• VKM nr. 110, datë 6.3.2019 “Për përcaktimin e procedurave dhe të rregullave të përzgjedhjes 

së organizatave jofitimprurëse, të autorizuara për ofrimin e ndihmës juridike parësore të 

garantuar nga shteti, që përfitojnë financime nga buxheti i shtetit dhe mënyra e financimit të 

tyre”. 

• VKM nr. 55, datë 6.2.2019 “Për përcaktimin e procedurave dhe dokumentacionit për 

autorizimin e organizatave jofitimprurëse, që ofrojnë ndihmë juridike parësore të garantuar 

nga shteti”.  

Pavarësisht se aktet nënligjore janë miratuar në periudhën shkurt/mars 2019, thirrja nga Drejtoria e 

Ndihmës Juridike Falas për OJF-të e interesuara për të të marrë autorizim nga Ministri i Drejtësisë 

për të ofruar ndihmën juridike parësore, u publikua në shkurt 2020, afërsisht 1 vit më vonë.
65

 Nga 

momenti i hyrjes në fuqi të ligjit, të gjitha shërbimet nga OJF-të për ndihmën juridike janë mbuluar 

nga fonde të donatorëve. Në thirrjen e publikuar kërkohen një sërë dokumentesh për të provuar 

regjistrimin sipas legjislacionit në fuqi, eksperiencën në fushë dhe stafet e angazhuara në projekte, në 

përputhje me neni 15 të ligjit nr. 111/2017 dhe VKM nr. 55, datë 6.2.2019. Autorizimi i dhënë nga 

Ministri i Drejtësisë për ofrim të ndihmës juridike parësore është i vlefshëm për dy vjet dhe mund të 

revokohet në rastet e parashikuara nga VKM-ja.  

Në VKM-në e sipërcituar, në pikën 10 parashikohet: “Drejtoria e Ndihmës Juridike Falas verifikon 

dokumentacionin e paraqitur nga aplikuesit për marrjen e autorizimit dhe, në përfundim, përgatit një 

relacion vlerësues për secilën organizatë jofitimprurëse që ka aplikuar. Relacioni përmban të dhënat e 

dokumentacionit të paraqitur, vlerësimin mbi përmbushjen ose jo të kritereve ligjore dhe propozimin 

përkatës”. Gjithashtu, në VKM është parashikuar ankimi pranë Ministrit të Drejtësisë në rast 

skualifikimesh dhe pretendimesh për mbushje kriteresh ligjore. Tranparenca në komunikimin e 

vendimmarrjes dhe kriteret e qarta të përzgjedhjes në këtë proces, janë të domosdoshme për të rritur 

besimin, bashkëpunimin dhe për të koordinuar punën në të ardhmen mes OJF-ve dhe MD-së. Pas 

autorizimit të OJF-ve, DNJF-ja duhet të publikojë një tjetër thirrje publike për aplikime në bazë të 

VKM-së nr. 110, datë 6.3.2019, nisur nga nevojat që mund të kenë për ofrim të ndihmës juridike 

parësore dhe buxhetit në dispozicion. Ky proces, për shkak edhe të afateve të parashikuara në akte 

nënligjore, pritet të marrë kohë dhe ndihma juridike parësore do të vazhdojë edhe për disa muaj të 

mbulohet nga donacione vendase ose të huaja. 

 

                                                           
65

  Njoftimi në faqen: http://www.drejtesia.gov.al/newsroom/njoftime/hapen-procedurat-e-aplikimit-per-autorizimin-e-

organizatave-jofitimprurese-qe-do-te-ofrojne-ndihme-juridike-paresore-te-garantuar-nga-shteti/  

http://www.drejtesia.gov.al/newsroom/njoftime/hapen-procedurat-e-aplikimit-per-autorizimin-e-organizatave-jofitimprurese-qe-do-te-ofrojne-ndihme-juridike-paresore-te-garantuar-nga-shteti/
http://www.drejtesia.gov.al/newsroom/njoftime/hapen-procedurat-e-aplikimit-per-autorizimin-e-organizatave-jofitimprurese-qe-do-te-ofrojne-ndihme-juridike-paresore-te-garantuar-nga-shteti/
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(ii) Punonjësit me trajnim të posaçëm 

Përsa i përket punonjësve me trajnim të posaçëm, sipas parashikimeve ligjore, këta punonjës do të 

ofrojnë ndihmën juridike pranë qendrave të shërbimit të ndihmës juridike parësore. Ligji e ka 

përkufizuar qendrën e shërbimit të ndihmës juridike parësore si njësi e specializuar për dhënien e 

ndihmës juridike parësore, e organizuar si “njësi e drejtpërdrejtë e ofrimit të shërbimeve”, sipas 

legjislacionit në fuqi për organizimin dhe funksionimin e administratës shtetërore.
66

 Me mbështetjen e 

OSFA-s është ngritur Qendra e Shërbimit të Ndihmës Juridike Parësore pranë Bashkisë Elbasan 

(ngritur në tetor 2019) dhe pritet të ngrihen qendra të tjera me mbështetjen e UNDP-së në Fier dhe 

Durrës.
67

 Që nga hyrja në fuqi e ligjit në qershor 2018, këto janë qendrat e para që po ngrihen dhe 

duket se ligji ka një faturë financiare të lartë, që kërkon mbështetjen e donatorëve, pa të cilat MD nuk 

ka mundësiti për ti ngritur këto qendra.  

Punonjësit, të cilët mund të ofrojnë shërbimin pranë këtyre qendrave, në bazë të ligjit duhet të jenë të 

diplomuar nga një program i ciklit të dytë të studimeve në drejtësi dhe t’i jenë nënshtruar një trajnimi 

të posaçëm. Ligji nuk ka përcaktuar se kush do e ofrojë këtë trajnim të posaçëm dhe ku do 

certifikohen njohuritë. Për të zgjidhur këtë problem, MD po vlerëson mundësinë e bashkëpunimit me 

Shkollën Shqiptare të Administratës Publike.
68

 Nga ana tjetër, në bazë të ligjit, DNJF duhet të 

bashkëpunojë me Departamentin e Administratës Publike, për miratimin e programeve të trajnimit 

fillestar dhe të vazhdueshëm për punonjësit me trajnim të posaçëm. Edhe pse kanë kaluar afërsisht 2 

vjet nga hyrja në fuqi e ligjit, nuk ka ende programe trajnimi apo një kurrikul të përgatitur në këtë 

drejtim.  

Pranë Ministrisë së Drejtësisë funksionon prej muajit dhjetor 2017 Zyra e Ndihmës Juridike me 

mbështetjen financiare të OSFAs dhe pritet që kjo zyrë do të funksionojë si qendër e Shërbimit të 

Ndihmës Juridike Parësore për Tiranën.
69

 Në raportet zyrtare të MDsë për vitin 2019 nuk ka të dhëna 

për numrin e shërbimeve të dhëna pranë kësaj zyre, por në kuadër të hartimit të këtij raporti nga MD 

jemi informuar se për periudhën dy vjeçare, dhjetor 2017-dhjetor 2019, janë zgjidhur 2925 raste.  

(iii) Klinikat ligjore  

Një tjetër mekanizëm, që njeh ligji për ofrimin e ndihmës parësore, janë klinikat ligjore të ngritura 

pranë institucioneve të arsimit të lartë, të cilat mund të luajnë një rol të rëndësishëm në ofrimin e 

ndihmës juridike për grupet e margjinalizuara. Gjatë kohës së hartimit të këtij raporti, në universitetet 

publike, janë ngritur dhe veprojnë të mbështetura nga donatorët tre klinika, përkatësisht ajo e 

Fakultetit të Drejtësisë së Universitetit Tiranës, Universitetit “Ismail Qemali”, Vlorë dhe Universitetit 

“Aleksandër Moisiu”, Durrës
70

. Forcimi i klinikave të ligjit do të lehtësonte informimin, këshillimin 

dhe plotësimin e dokumentacionit, duke ndihmuar në rritjen e rasteve të përfitimit nga ndihma 

juridike dytësore.  

                                                           
66

  Neni 3, pika d, Ligji nr. 111/2017 “Për Ndihmën Juridike të Garantuar nga Shteti”. 
67

  Informacioni i fundit është marrë në datë 13.2.2020, në takim me Znj. Iris Aliaj, Këshilltare e Ministres së Drejtësisë. 
68

  Ibid. 
69

  Ibid.  
70

 Lexo për më shumë për ndihmën juridike parësore, Raport monitorimi i zbatimit të ligjit për ndihmën juridike të 

garantuar nga shteti, në kuadër të ofrimit të ndihmës juridike parësore, Komiteti Shqiptar i Helsinkit, Fondacioni 

Shoqëria e Hapur për Shqipërinë, nëntor 2019, Tiranë. Raporti gjendet në faqen: https://ahc.org.al/wp-

content/uploads/2019/12/Raport-Ndihma-Juridike-per-publikim-_-Komiteti-Shqiptar-i-Helsinkit.pdf 

 

https://ahc.org.al/wp-content/uploads/2019/12/Raport-Ndihma-Juridike-per-publikim-_-Komiteti-Shqiptar-i-Helsinkit.pdf
https://ahc.org.al/wp-content/uploads/2019/12/Raport-Ndihma-Juridike-per-publikim-_-Komiteti-Shqiptar-i-Helsinkit.pdf
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Nga ana tjetër, bazuar në kurrikulat e arsimit juridik në Shqipëri, studentët/et e regjistruar në 

programe të ndryshme përbëjnë një potencial të madh në ofrimin e ndihmës juridike parësore, duke 

lehtësuar jo vetëm kostot, por duke rritur aksesin e grupeve shoqërore dhe forcuar kapacitetet e 

juristëve të rinj. Angazhimi i studentëve në ofrimin e ndihmës juridike parësore duhet të 

institucionalizohet nëpërmjet njohjes së krediteve për angazhimin në punë praktike.  

Përfshirja e klinikave ligjore në ligj, si ofruese të ndihmës juridike parësore, krijon mundësi për 

aftësimin praktik të studentëve. Për shkak të përvojës së pakët që kanë klinikat ligjore në Shqipëri, 

është i domosdoshëm forcimi i bashkëpunimit të klinikave ligjore me aktorët e tjerë që punojnë në 

këtë fushë dhe rritja/kualifikimi i burimeve njerëzore pranë klinikave. Një nga shqetësimet e ngritura 

nga Klinika e Ligjit pranë Fakultetit të Drejtësisë së Universitetit të Tiranës është mungesa e 

qëndrueshmërisë financiare dhe e stafit të përhershëm, pasi aktualisht financohen vetëm nga 

donatorët.
71

 Ministria e Drejtësisë është drejt finalizimit të marrëveshjeve të bashkëpunimit me IAL-

të, por mbetet për t’u analizuar në vijim se çfarë ndryshimesh do të sjellin në praktikë këto 

marrëveshje.
72

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
71

  Informacion i marrë pranë Klinikës së Ligjit, FDUT në kontakt me Znj. Oriona Muçollari (Departamenti i të Drejtës 

Publike) dhe Z. Alban Koçi (Departamenti i të Drejtës Penale). 
72

  Informacioni i fundit është marrë në datë 13.2.2020, në takim me Znj. Iris Aliaj, Këshilltare e Ministres së Drejtësisë.  
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IV. ROLI DHE PRAKTIKA E DERITANISHME NË GJYKATA PËR NDIHMËN 

JURIDIKE TË GARANTUAR NGA SHTETI. SFIDAT NË OFRIMIN E NDIHMËS 

JURIDIKE DYTËSORE 

 

4.1. Ndihma juridike dytësore 

Ligji ka përcaktur se ndihma juridike dytësore ofrohet për përpilimin e akteve të nevojshme për të 

vënë në lëvizje gjykatën; ofrimin e këshillimit, përfaqësimit dhe mbrojtjes para gjykatës në çështjet 

administrative, civile dhe në çështjet penale, për të cilat nuk zbatohet mbrojtja e detyrueshme.
73

  

Kërkesa për ndihmën juridike dytësore bëhet pranë gjykatës kompetente për shqyrtimin e çështjes në 

themel. Pas vendimit të gjykatës për pranimin e kërkesës, ndihma ofrohet nga avokatët sipas listës së 

përgatitur nga DHASH. Kujtojmë se, gjykata është e ngarkuar nga ligji për të shqyrtuar edhe kërkesat 

për përjashtimin nga pagesa e tarifave dhe shpenzimeve gjyqësore, një tjetër formë e ndihmës juridike 

të garantuar nga shteti.
74

 

Për t’iu drejtuar gjykatës për ndihmë juridike dytësore, qytetarët nuk e kanë të nevojshme t’i jenë 

drejtuar më parë strukturave të njohura nga ligji për ofrimin ndihmës juridike parësore, këto janë dy 

të drejta që gëzohen tërësisht të ndara nga njëra-tjetra. Për të vënë në lëvizje gjykatën dorëzohet 

personalisht apo nëpërmjet shërbimit postar një kërkesë e thjeshtë
75

, për të cilën ka një formular për 

vetëdeklarim të miratuar nga MD, ku sqarohen edhe dokumentet që duhet ta shoqërojnë këtë kërkesë 

(formulari është publik në web-in e MD-së).
76

 

Siç është përmendur më lart, në krahasim me ligjin e mëparshëm ku KSHNJ ishte i vetmi organ që 

vendoste për ndihmën juridike, përfshirja e gjykatave në këtë proces, duke “shpërndarë” 

vendimmarrjen për ndihmën juridike dytësore në organe të pavarura dhe më pranë qendrave të 

banimit të qytetarëve, krijon në parim premisa për rritje të aksesit në drejtësi të qytetarëve. Nga ana 

tjetër, mbart riskun e stepjes së qytetarëve për t’iu drejtuar gjykatës, në mungesë të informacionit deri 

në një moment njohjeje dhe informimi më të mirë mbi ligjin. Gjithashtu, ekziston edhe rreziku i 

praktikave abuzive në gjykata dhe që nuk mund të “gjurmohen” lehtësisht për monitorim nga aktorët 

e interesuar. Kategoritë që përfitojnë më shumë nga ndihma juridike janë grupet e margjinalizuara 

dhe gjasat janë që shkalla e informacionit të jetë e ulët për të referuar praktikat abuzive në organe të 

tjera, si Avokati i Popullit apo Inspektori i Lartë i Drejtësisë.  

Megjithë avantazhet e përfshirjes së gjykatave në ofrimin e ndihmës juridike, risi kjo e ligjit, mund të 

sjellë edhe sfida në të ardhmen. Gjatë hartimit të këtij raporti, me qëllim analizën e plotë se çfarë 

pritet të sjellë në praktikë kjo risi e ligjit, u mor dhe mendimi i disa OJF-ve aktive në këtë fushë, 

nëpërmjet intervistave. Një nga shqetësimet e ngritura nga Qendra për Nisma Ligjore dhe Qytetare 

(QNL) në intervistë është se, disa gjyqtarë nuk i përgjigjen me vendim kërkesave për ndihmë juridike, 

pavarësisht se ligji kërkon vendim të arsyetuar për refuzimin e ndihmës. Për të mos vonuar procesin, 

palët paguajnë tarifat gjyqësore, ekspertët dhe psikologun dhe nuk ankimojnë shkeljen e ligjit nr. 
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  Neni 3, gërma c, Ligji nr. 111/2017 “Për Ndihmën Juridike të Garantuar nga Shteti”. 
74

  Op.Cit. Ref. (36). 
75

  Neni 19, Ligji nr. 111/2017 “Për Ndihmën Juridike të Garantuar nga Shteti”. 
76

  Op.Cit. Ref. (40). 
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111/2017.
77

 Kjo vështirëson pasjen e një pasqyre të plotë se pse gjykata nuk shqyrton kërkesat dhe 

për të analizuar se cilat kategori preken më shumë nga refuzimi i ndihmës juridike.  

Një tjetër çështje, e sjellë në vëmendje, gjatë intervistave me OJF-të ishte shpejtësia me të cilën do të 

përgjigjen gjykatat, mënyra se si do të organizohen për t’iu përgjigjur në kohë kërkesave për ndihmë 

juridike dhe shkalla e informacionit të qytetarëve për t’iu drejtuar gjykatave.
78

 Një shqetësim i 

ngjashëm për aksesin në gjykatë dhe sesi do orientohen qytetarët për t’iu drejtuar gjykatës u ngrit 

edhe nga përfaqësuesi i Dhomës së Avokatisë së Shqipërisë.
79

 Kujtojmë se, ligji ka parashikuar 

procedurën për paraqitjen e kërkesës në gjykatën kompetente për shqyrtimin e çështjes në themel, 

përveç rasteve kur parashikohet ndryshe. Ky parashikim mund të vështirësojë për qytetarët 

identifikimin e gjykatës kompetente dhe mund të shpenzojnë kohë më tepër në identifikim e gjykatës, 

në rast se nuk janë informuar dhe ndihmuar më parë nëpërmjet ndihmës juridike parësore. Gjithsesi, 

gjykatat duhet të vlerësojnë kompetencën e tyre kur shqyrtojnë kërkesën dhe nëse nuk janë gjykatë 

kompetente, duhet ta adresojnë atë pranë kësaj të fundit.  

Përfshirja në skemën e ndihmës juridike të disa organeve paralele, për ofrimin e ndihmës juridike 

parësore dhe dytësore, e bën të domosdoshme informimin e qytetarëve mbi rregullat e reja ligjore. 

Qytetarët duhet të jenë në gjendje të diferencojnë se kur duhet t’i drejtohen gjykatës për ndihmën 

juridike dytësore/përjashtimin nga tarifat dhe shpenzimet gjyqësore dhe kur mund të marrin ndihmë 

juridike parësore me procedurë më të thjeshtuar pranë OJF-ve, klinikave ligjore, punonjësve me 

trajnim të posaçëm. Nga ana tjetër, ligji ka diferencuar procedurën për të pandehurin pa mjete të 

mjaftueshme financiare, duke parashikuar se kërkesa për ndihmë juridike paraqitet pranë organit 

procedues që fillon hetimet.  

Krahas qytetarëve, gjyqtarët, prokurorët dhe avokatët duhet gjithashtu të kenë informacionin e duhur 

si aktorë që kanë rol të drejtëpërdrejtë në funksionim e skemës së ndihmës juridike. Në këtë kuadër, 

shkolla e Magjistraturës ka filluar aktivitetet trajnuese për ndihmën juridike të garantuar nga shteti 

dhe përgjatë vitit akademik 20182019, në bashkëpunim me EURALIUS, janë trajnuar 24 gjyqtarë 

dhe 13 prokurorë, ndërsa gjatë vitit akademik 2019-2020 janë trajnuar 12 gjyqtarë dhe 1 avokat 

shteti.
80

 Paralelisht, Dhoma e Avokatisë e Shqipërisë ka filluar trajnimet për kuadrin e ri ligjor për 

ndihmën juridike falas dhe janë trajnuar në distancë 42 avokatë, nga të cilët janë certifikuar 37 prej 

tyre. 
81

 

Përfshirja e gjykatave drejtpërdrejt si vendimmarrëse në skemën e ndihmës juridike të garantuar nga 

shteti mund të rrisë edhe ngarkesën e tyre në punë dhe mund të ndikojë në cilësinë e vendimeve për 

ndihmën juridike të garantuar nga shteti si pasojë e rritjes së vëllimit të punës. Mbetet për t’u 

analizuar në vijim, se si do të ndikojnë parashikimet e reja ligjore, në rast të shtimit të kërkesave për 

ndihmë juridike dhe nëse do të ndikojnë në cilësinë e arsyetimit të vendimeve.   
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 Intervistë e hapur me Znj. Etleva Zeqiraj, avokate pranë Qendrës për Nisma Ligjore Qytetare, datë 22.7.2019. 
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 Intervistë me përfaqësues të TLAS Znj. Rajmonda Bozo, Drejtore Ekzekutive dhe Znj. Anisa Metalla avokate në kuadër 

të hartimit të këtij raporti, datë 19.6.2019; Intervistë me përfaqësues të KSHH-së Znj. Ardita Mulkurti dhe Znj. Nina 

Pulluqi, staf i një projekti që po zbaton KSHH-ja për monitorimin e ndihmës juridike të garantuar nga shteti. 
79

 Intervistë e hapur, realizuar me Z. Edmond Konini, Sekretar i Përgjithshëm, Dhoma e Avokatisë së Shqipërisë, datë 

20.6.2019. 
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 Përditësimi i fundit i informacionit pranë Shkollës së Magjistraturës është bërë në muajin shkurt 2020.  
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 Intervistë e hapur, realizuar me Z. Edmond Konini, Sekretar i Përgjithshëm, Dhoma e Avokatisë së Shqipërisë, datë 

20.6.2019 
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4.2. Gjetjet kryesore nga analiza e praktikës gjyqësore  

 

Në bazë të nenit 23 të ligjit nr. 111/2017, vendimi i gjykatës mbi kërkesën për ndihmë juridike 

dytësore i njoftohet menjëherë: a) kërkuesit; b) personit që ka dorëzuar kërkesën për ndihmë juridike 

dytësore, në rast se është një person i ndryshëm nga kërkuesi; c) organit procedues, nëse janë kushtet 

e nenit 21; ç) Drejtorisë së Ndihmës Juridike Falas; d) dhomës vendore të avokatisë, në rast se 

kërkesa për ndihmë juridike dytësore është miratuar. Në përputhje me rregullat e nenit 22 të ligjit nr. 

111/2017, vendimi i gjykatës për ndihmën juridike dytësore duhet të jepet i arsyetuar dhe koha e 

dhënies së vendimit varion nga momenti kur është paraqitur kërkesa, para fillimit të procesit gjyqësor 

apo njëherazi me kërkesë padinë.
82

 

Nga momenti i hyrjes në fuqi të ligjit nr. 111/2017 e  deri në  janar 2020, grupi i punës pati akses në 

47 vendime. Vendimet e studiuara janë marrë pranë MD-së, në përputhje me rregullat ligjore në fuqi 

për mbrojtjen e të dhënave personale. Këto vendime janë dhënë nga gjykatat civile, adminitrative, 

penale në shkallë të parë dhe vetëm 1 vendim është i Gjykatës së Apelit, Durrës. Nuk ka një 

informacion publik për numrin total të vendimeve që i janë njoftuar DNJF-së dhe DHASH-së.   

Ndërkohë, përveç 47 vendimeve të analizuara, dy vendime për refuzimin e ndihmës juridike sipas 

ligjit nr. 111/2017 u referuan nga QNL dhe në të dyja këto raste pretendohet nga kjo organizatë se 

gjykatat (Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë dhe Fier) kanë interpretuar gabim ligjin nr. 111/2017.
83

  

Shkurtimisht, problematikat e evidentuara në këto dy raste janë si vijon: 

Rasti 1. Në njërin prej rasteve të referuara (vendim i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor, Tiranë, datë 

30.5.2019), në një proces gjyqësor për zgjidhje martese, paditësja Z.P (viktimë e dhunës për të cilën 

gjykata ka lëshuar urdhër mbrojtjeje) ka kërkuar përjashtim nga tarifat për pagesën e ekspertit për 

shkak të pamundësisë ekonomike. Gjykata ka analizuar të ardhurat, sipas nenit 12 pika 2 të ligjit nr. 

111/2017 dhe duke mbajtur në konsideratë të ardhurat ka urdhëruar pagimin e tarifës për aktin e 

ekspertit në vlerën 7000 lekë. Gjykata në vendim shprehet ndër të tjera “Gjykata pasi mori në 

shqyrtim këtë kërkesë, në mbështetje të ligjit nr. 111/2017…vlerëson se nuk jemi në kushtet kur pala 

paditëse duhet të përjashtohet tërësisht nga shpenzimet për ekspert, për shkak se ky ligj parashikon 

përjashtimin e palës paditëse së dhunuar nga shpenzimet gjyqësore/dhe atë me ekspert në rastin e 

gjykimeve me objekt lëshimin e urdhrit të mbrojtjes dhe jo në çështjen me objekt zgjidhje martese”.  

Në fakt, ligji nr. 111/2017 në nenin 11 “Kategoritë e veçanta të përfituesve të ndihmës juridike”, për 

këto subjekte parashikon përfitimin e ndihmës juridike, pavarësisht situatës financiare dhe për këto 

subjekte nuk  aplikohen  parashikimet e nenit 12 pika 2 për llogaritjen e të ardhurave, mbi të cilin e ka 

bazuar vendimin gjykata. Neni 11 parashikon se viktimat e dhunës, të miturit, personat me aftësi të 

kufizuara etj., janë përfitues nga ky ligj, pa e kushtëzuar ndihmën juridike me të ardhurat ose me 

natyrën e procesit gjyqësor.  

Rasti 2. Dy të mitur përfaqësuar nga kujdestari ligjor dhe avokatja e QNL-së kanë depozituar pranë 

Gjykatës së Rrethit Gjyqësor, Fier një kërkesë padi (datë 11.7.2018) kundër atit të tyre me objekt 
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 Neni 22 pika 2 “Vendimi në lidhje me kërkesën për ndihmë juridike dytësore merret nga gjykata kompetente: a) brenda 

5 ditëve nga data e regjistrimit të kërkesës, kur kërkesa paraqitet përpara fillimit të procesit gjyqësor; b) gjatë veprimeve 

paraprake ose në seancën përgatitore përpara se të caktohet seanca gjyqësore, kur kërkesa për ndihmë juridike është 

paraqitur bashkë me kërkesë-padinë; c) sipas parashikimeve të legjislacionit procedural dhe dispozitave të këtij ligji, kur 

kërkesa paraqitet gjatë shqyrtimit gjyqësor”. 
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 Intervistë e hapur me Znj. Etleva Zeqiraj, avokate pranë Qendrës për Nisma Ligjore Qytetare, datë 22.7.2019.  
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“Detyrimin e të paditurit të na dëmshpërblejë dëmin material (pasuror) dhe dëmin moral (jo pasuror), 

të pësuar si rezultat i vrasjes së të ndjerës nënës sonë XY”. Në po të njëjtën padi, ato kanë kërkuar 

dhe përjashtimin nga tarifat gjyqësore dhe shpenzimet/pagesat e ekspertëve të vlerësimit të dëmit 

pasuror dhe jo pasuror.  

Gjykata nuk është shprehur me vendim për kërkesën për ndihmën juridike, por ka orientuar palët për 

t’iu drejtuar Ministrisë së Drejtësisë lidhur me të. Në një shkresë (datë 5.11.2018), QNL dhe paditësit 

i janë drejtuar gjykatës ku kërkojnë sërish përjashtimin nga tarifat gjyqësore, në të cilën thuhet 

“Mungesa e akteve nënligjore nuk mund t’i cenojë të miturve të drejtat e tyre dhe të pengojë aksesin 

në gjykatë”. Siç u informuam nga stafi i QNL-së, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Fier vendosi kthimin e 

akteve pasi nuk ishin parapaguar tarifat mbi aktet dhe shpenzimet e ekspertit. Ky vendim më pas 

është ankimuar dhe Gjykata e Apelit Vlorë, e cila me të drejtë, në referencë të ligjit nr. 111/2017 dhe 

në respekt të procesit të rregullt ligjor, ka vendosur në favor të paditësve dhe ka rikthyer çështjen në 

gjykatën e shkallës së parë.   

Të dhëna nga analiza e 47 vendimeve të studiura  

Nga analiza e vendimeve rezulton se, gjykatat e rretheve gjyqësore Tiranë, Elbasan, Lezhë kanë pasur 

më shumë kërkesa për ndihmë juridike dytësore dhe për përjashtim nga pagesa e tarifave/ 

shpenzimeve gjyqësore. Në grafikun e mëposhtëm, pasqyrohet numri i çështjeve sipas rrethit 

gjyqësor. Në numrin e kërkesave pranë gjykatave është e pritshme që do të ndikojë numri i 

popullsisë, por mund të ndikojë edhe shkalla e informimit ose puna e OJF-ve lokale, zyrave të 

ndihmës juridike parësore pranë bashkive, besimi i qytetarëve të sistemi i drejtësisë etj.   

 

 

 

Grafiku nr. 1:  Numri i vendimeve sipas rretheve gjyqësore 

 

Nga 47 vendimet e analizuara, në 45 raste gjykatat kanë pranuar kërkesat për ndihmë juridike 

dytësore dhe përjashtim nga pagimi i tarifave/shpenzimeve gjyqësore dhe në 2 raste nuk kanë pranuar 

kërkesat dhe i kanë rrëzuar ato. Në këto dy raste, në mendimin tonë, vendimi i gjykatës ëshë i bazuar 

në ligj, pasi kërkuesit të cilët pretendonin pamundësi financiare, si shkak të përfitimit të ndihmës 

juridike dytësore, nuk kanë arritur të provojnë pamundësinë. Numri i rasteve për të cilat gjykata nuk 

ka pranuar kërkesën mund të jetë më i lartë. Për shembull, nga analiza e vendimeve, rezulton në një 

rast se Gjykata e Rrethit Gjyqësor Elbasan ka refuzuar kërkesën për ndihmë juridike dytësore, 

qëndrim ky i gjetur në shkelje të ligjit nga Gjykata e Apelit, Durrës. Autorët e këtij raporti kanë pasur 

akses në vendimin e Gjykatës së Apelit, por jo në vendimin e shkallë së parë që rrëzon kërkesën në 

fjalë.  



[MONITORIMI I ZBATIMIT TË REFORMËS NË DREJTËSI] 2020 

 

21 

 

Nga analiza e vendimeve të dhëna muajt e parë pas hyrjes në fuqi të ligjit, kur ende nuk ishin miratuar 

nga MD aktet nënligjore dhe formularët për të bërë kërkesat pranë gjykatave, nuk  janë evidentuar 

vendime refuzuese të ndihmës juridike dytësore ose për përjashtimin nga pagimi i tarifave/ 

shpenzimeve gjyqësore (përveç dy rasteve të referuara më lart nga QNL). Në 3 raste, gjyqtarët kanë 

bërë interpretim në favor të qytetarëve, duke pranuar kërkesën për ndihmë juridike dytësore dhe kanë 

zbatuar drejtpërdrejt ligjin. Por, siç kemi analizuar më lart për këtë periudhë të mungesës së akteve 

nënligjore dhe formularëve, OJF-të kanë ngritur shqetësimin se ka pasur kërkesa të cilat nuk janë 

administruar fare nga gjykatat dhe për të cilat nuk mund të ketë as një vendim formal të refuzimit të 

kërkesës. Publikimi i të dhënave periodike nga Drejtoria e Ndihmës Juridike Falas, për vendimet e 

njoftuara pranë saj mbi natyrën e çështjeve, gjykatat me më shumë kërkesa, vendimet e ekzekutuara, 

vendimet e ankimuara nga kjo Drejtori etj., do të ndihmonte në rritjen e tranparencës, por edhe do të 

lehtësonte punën e aktorëve të tjerë, në monitorimin e veprimtarisë së gjykatave. 

Nga 47 rastet e analizuara, 41 qytetarë kanë kërkuar ndihmë juridike dytësore dhe 6 qytetarë kanë 

kërkuar përjashtim nga pagimi i tarifave/shpenzimeve gjyqësore. Duke mbajtur parasysh dy rastet për 

të cilat sollëm në vemendje se gjykatat kanë rrëzuar kërkesën, themi se Drejtorisë së Ndihmës 

Juridike Falas dhe dhomave vendore të avokatisë i janë njoftuar 39 vendime për pranimin e kërkesës 

për ndihmë juridike dytësore dhe 6 vendimeve për përjashtim nga tarifat/shpenzimet gjyqësore. Në 

fazë ekzekutimi deri në shkurt 2020, ka qenë 1 (një) vendim.
84

 

 

(i) Natyra e çështjeve 

Për sa i përket natyrës së procesit gjyqësor, për të cilat është kërkuar ndihmë juridike dytësore apo 

përjashtim nga pagesa e tarifave/shpenzimeve gjyqësore, peshën më të madhe e zënë çështjet civile, 

konkretisht 41 raste. Ky raport dhe grafiku nr. 2 nuk përfshin rastet e mbrojtjes së detyruar në 

procesin penal, koncept ky i ndryshëm nga ndihma juridike falas dhe i rregulluar nga legjislacioni 

procedural penal.   

                      
      

 
 

Grafiku nr. 2:  Natyra e çështjeve 
 

Nga 45 kërkesat e pranuar nga gjykata, nga një vështrim i natyrës së çështjeve, vihet re se kërkesat 

më të shumta janë për konflikte pronësie (13 kërkesa); zgjidhje martese, pjesëtim pasurie, kujdestari 

për fëmijët apo kundërshtim atësie (10 kërkesa); përllogaritje apo përfitim pensioni (7 kërkesa);  

shpërblim dëmi pasuror dhe jo pasuror (3 kërkesa); urdhër mbrojteje për shkak të dhunës në familje 
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  Informacioni i fundit është marrë në datë 13.2.2020, në takim me Znj. Iris Aliaj, Këshilltare e Ministres së Drejtësisë. 
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(3 kërkesa); ankim kundër organit procedues për mosfillim të procedimit penal ose kundështim i 

vendimit të prokurorisë (3 kërkesa); përgatitje rekursi për Gjykatën e Lartë (2 kërkesa).  

Fushat për të cilat ka pasur më shumë kërkesa për ndihmë juridike në gjykatë përputhen me vrojtimet 

e viteve të fundit të organizatave në Shqipëri, mbi problematikat ligjore që hasin më së shumti 

qytetarët. Sipas të dhënave të publikuara në vitin 2017 nga UNDP-i, në Shqipëri, pothuajse gjysma e 

popullatës (48,7%) ka pasur probleme ligjore gjatë pesë vjetëve të fundit. Mosmarrëveshjet shpesh 

kanë në qendër çështje të pronave, truallit ose tokës, si dhe përfitimet sociale.
85

 Në një tjetër studim të 

vitit 2019 të KSHH-së për nevojat për ndihmë juridike parësore në Tiranë, Durrës, Shkodër, Vlorë 

rezulton se çështjet që shqetësonin qytetarët ishin të lidhura me të drejtën e pronës dhe të drejtën për 

strehim, (legalizimet, pjesëtimi i pasurisë, konflikte); me të drejtën familjare (zgjidhje martese, 

kujdestari, interesi më i lartë i fëmijës); me të drejtën për sigurime shoqërore, si dhe të drejtat që 

rrjedhin nga marrëdhëniet e punësimit.
86

   

Për  disa vendime, nuk u arrit të kuptohet natyra e çështjes për të cilën kërkohet ndihmë juridike 

dytësore. Ligji parashikon që, kërkesa për ndihmë juridike dytësore paraqitet në gjykatën kompetente 

për shqyrtimin e çështjes në themel, përveç rasteve kur parashikohet ndryshe nga ligji.
87

 Gjykata, 

duhet në fillim të vlerësojë dhe arsyetojë kompetencën e saj, për të shqyrtuar çështjen nëse 

konsiderohet ose jo gjykatë themeli. Në 4 (katër) vendime, nuk kemi arritur të evidentojmë ose 

analizojmë nga arsyetimi se pse gjykata ka pranuar çështjen si gjykatë kompetente. Në dy raste 

kërkuesit nuk e kanë specifikuar natyrën e çështjes, por pretendimi i tyre ishte i përgjithshëm si 

“çështje civile”. Në dy raste të tjera, gjykata ka referuar numrin e një çështjeje gjyqësore në proces 

shqyrtimi, për të cilën kërkohet avokat nga kërkuesit, pa specifikuar natyrën e çështjes. Në një rast 

tjetër, të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, është pranuar kërkesa për ndihmë juridike dytësore, 

ndërkohë që çështja për të cilën qytetari kërkon mbrojtës ligjor po shqyrtohej nga Gjykata e Apelit 

Administrativ, Tiranë dhe si rregull kërkesa duhej të bëhej pranë kësaj gjykate. Arsyetimi i qartë i 

vendimit është i rëndësishëm, jo thjesht si element formal i procesit të rregullt ligjor, por edhe sepse 

mund të bëhet objekt ankimi.
88

  

 

(ii) Subjektet 

Një aspekt tjetër i analizuar, është rrethi i subjekteve që kanë përfituar nga ligji nr. 111/2017 në 

gjykata. Ligji, në nenin 12 të tij, parashikon si kategori përfituese personat me të ardhura dhe pasuri 

të pamjaftueshme, duke vendosur edhe kriteret se kur të ardhurat quhen të pamjaftueshme (do të 

analizohet në vijim si ndikon formula e parashikuar nga ligji në aksesin në drejtësi). Pavarësisht të 

ardhurave dhe pasurisë, përfitojnë automatikisht nga ligji disa kategori të veçanta si viktimat e 

dhunës, viktimat e abuzimit seksual dhe viktimat e trafikimit të qenieve njerëzore, personat që 
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 Studim mbi aksesin në drejtësi në Shqipëri, UNDP, 2017, f. 7. Studimi gjendet në faqen:  

https://www.al.undp.org/content/dam/albania/docs/FINAL_DRAFT_SURVEY_SQ.pdf  
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 Raport monitorimi i zbatimit të ligjit për ndihmën juridike të garantuar nga shteti, në kuadër të ofrimit të ndihmës 

juridike parësore, Komiteti Shqiptar i Helsinkit, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë, nëntor 2019, Tiranë, f. 17.  
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  Neni 20, Ligji nr. 111/2017 “Për Ndihmën Juridike të Garantuar nga Shteti”. 
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  Neni  22, pika 9,  Ligji nr. 111/2017 “Për Ndihmën Juridike të Garantuar nga Shteti”: “Drejtoria e Ndihmës Juridike 

Falas mund të ankimojë vendimin e gjykatës për pranimin e kërkesës për ndihmë juridike dytësore, nëse pretendon se kjo 

kërkesë është dukshëm abuzive ose haptazi e pabazuar”. 

https://www.al.undp.org/content/dam/albania/docs/FINAL_DRAFT_SURVEY_SQ.pdf
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përfitojnë nga pagesa për aftësinë e kufizuar, të miturit viktima dhe të miturit në konflikt me ligjin 

etj.
89

   

Grafiku i mëposhtëm pasqyron për 47 vendimet e gjykatave të marra në analizë, subjektet që kanë 

kërkuar ndihmë juridike në gjykatë, të grupuara sipas kategorive përfituese që njeh ligji.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

     Grafiku nr. 3: Subjektet që kanë vënë në lëvizje gjykatën 

Duke mbajtur parasysh dy rastet ku gjykata ka rrëzuar kërkesën, në përfundim themi se kemi 45 

përfitues, nga të cilët 26 persona kanë përfituar për shkak të pamundësisë ekonomike, 14 persona që 

përfitojnë nga pagesa për aftësi të kufizuar, 4 persona viktima të dhunës në familje dhe 1 person që 

pretendon se është viktimë e abuzimit seksual.   

Subjektet përfitues në shumicën e rasteve janë paditës ose synojnë të fillojnë një proces gjyqësor, por 

ka dhe raste kur janë të paditur në procese gjyqësore dhe kanë nevojë për t’u mbrojtur. Ligji nuk ka 

kufizime për pozicionin e subjektit në proces gjyqësor (paditës/i paditur/ viktimë) për të përfituar nga 

ndihma juridike dytësore apo përjashtimi nga pagesa e tarifave/shpenzimeve gjyqësore. Procesi 

gjyqësor mund  të këtë filluar ose synohet të fillohet dhe kërkesa mund të paraqitet përpara fillimit të 

procesit gjyqësor; gjatë veprimeve paraprake ose në seancën përgatitore përpara se të caktohet seanca 

gjyqësore (kur kërkesa për ndihmë juridike është paraqitur bashkë me kërkesë-padinë); gjatë 

shqyrtimit gjyqësor.
90

 

Në një vështrim pak më të thelluar për gjininë e personave që kanë këkuar ndihmë juridike dytësore 

dhe përjashtim nga pagesa e tarifave/shpenzimeve gjyqësore, vëme re se 30 kërkues në gjykata janë 

femra dhe 17 meshkuj. Për shkak të numrit të vogël të vendimeve, këto të dhëna na japin një pasqyrë 

të përgjithshme, por nuk mund të nxjerrim përfundime me perspektivë gjinore në raport me interesin 

për ndihmën juridike ose shkallën e informimit midis femrave dhe meshkujve. Gjithësesi, vihet re që 

femrat janë afërsisht dyfish më shumë në numër se meshkujt, si subjekte që kanë vënë në lëvizje 

gjykatën për ndihmë juridike. 

Ndërsa, si grupmoshë që i është drejtuar më së shumti gjykatës (për disa vendime nuk mund të 

identifikohej mosha e kërkuesit) janë personat e moshës 60-70 vjeç (12 raste). Diferenca është e vogël 

me grupmoshat e tjera 70-80 vjeç (7 raste), 40-50 (7 raste) etj.  Subjekti më i ri në moshë që ka 

përfituar nga ligji është 19 vjeç dhe më i moshuari 83 vjeç. Për shkak se shumë çështje për të cilat 
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  Neni 11, Ligji nr. 111/2017 “Për Ndihmën Juridike të Garantuar nga Shteti”. 
90

  Neni 22, Ligji nr. 111/2017 “Për Ndihmën Juridike të Garantuar nga Shteti”. 
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është kërkuar ndihmë juridike e garantuar nga shteti kishin lidhje me konflikte pronësie ose 

përllogaritje pensioni, është e pritshme që shumica e kërkuesve të jenë në moshën mesatare në vend 

ose mbi këtë moshë. Gjithashtu, mund të ndikojë kriteri ekonomik i vendosur nga ligji, i cili 

mundëson personat në moshën e pensionit të përfitojnë më lehtë nga ligji se sa grupmoshat aktive për 

punë.  

Do të ishte interesante, nëse në arsyetimin e gjykatës ose në formularët për kërkesën e ndihmës 

juridike dytësore do të kishim të dhëna për burimin e informacionit të kërkuesve për Ligjin nr. 

111/2017 dhe si individët iu drejtuan gjykatës. Kjo do të ndihmonte për të kuptuar nëse qytetarët 

informohen më së shumti drejpërdrejt në gjykatë, gjatë proceseve të nisura nga stafi i gjykatës, 

nëpërmjet zyrave të ndihmës juridike parësore, medias etj. Analiza e moshës së kërkuesve duhet 

mbajtur në konsideratë edhe nga Drejtoria e Ndihmës Juridike Falas në vijim. Kjo do të orientonte 

OJF-të, klinikat ligjore dhe zyrat e ndihmës juridike parësore në punën e tyre të përditshme, por edhe 

vetë drejtorinë për informimin e gjerë të publikut. Nëse shumica e informacionit aktualisht për 

ndihmën juridike falas shpërndahet në tryeza pune, auditore, në rrjete sociale, web-et e institucioneve, 

OJF-ve etj., por për ndihmën juridike kanë pasur dhe do të kenë më shumë nevojë grupmosha që nuk 

kanë akses në këto mjete komunikimi, kjo do të kërkonte një ndryshim të strategjive të punës së 

aktorëvë të përfshirë në këtë fushë.  

(iii) Arsyetimi i gjykatave 

Së fundmi, lidhur me cilësinë e arsyetimit të vendimeve nga gjykatat, mund të themi se shumica e 

tyre janë të qarta mbi shkakun e përfitimit të ndihmës dhe me referenca të sakta ligjore. Ka pak raste 

të përmendura edhe më lart, ku gjykatat duhet të ishin treguar më të zgjeruara në arsyetim për 

kategoritë përfituese. Bie në sy se, shumica e vendimeve thuajse 90%, përdorin bazë ligjore në 

arsyetim edhe për dispozita që nuk kanë lidhje me rastin. Në lidhje me analizën fiananciare, në disa 

raste, bie në sy mosllogaritja me shifra e të ardhurave, siç bën referencat ligji me pagën minimale në 

vend. Për shkak të mungesës së llogaritjes dhe moscitimit të plotë të dokumenteve mbështetëse që 

provojnë pamundësinë financiare, nuk mund të nxjerrim një përfundim nëse vendimmarrja e gjykatës 

ka qënë e bazuar në ligj. Për ato vendime ku janë përmendur dokumentet shoqëruese të kërkesës, 

sipas formularëve tip të miratuar nga MD, nuk vihet re tejkalim i kompetencës së gjykatës në 

pranimin e kërkesave.  
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V. PËRFUNDIME DHE REKOMANDIME 

 

Në përfundim të kësaj analize mbi situatën ekzistuese të ofrimit të ndihmës juridike të garantuar nga 

shteti, vijmë në përfundimet si më poshtë: 

 Aktet nënligjore në zbatim të Ligjit nr. 111/2017 “Për Ndihmën Juridike të Garantuar nga 

Shteti” janë miratuar në tejkalim të afateve ligjore (10 akte). Dy prej tyre, të cilat nuk janë 

miratuar ende, janë përgjegjësi e Ministrit të Drejtësisë dhe Dhomës së Avoaktisë së 

Shqipërisë. Aktet e miratuara janë publikuar në faqen e internetit të Ministrisë së Drejtësisë. 

Sikurse kërkon ligji, këto akte duhet të publikohen në faqen e Dhomës së Avokatisë së 

Shqipërisë dhe të Drejtorisë së Ndihmës Juridike Falas; por Drejtoria ende nuk ka një faqe të 

sajën në internet ose një seksion me informacion të posaçëm në faqen e Ministrisë së 

Drejtësisë. Sugjerohet që aktet të publikohen edhe në faqe të tjera të organeve publike që 

mund të ndihmojnë në ndërgjegjësimin e qytetarëve.  

 Suksesi i zbatimit të skemës së re të ndihmës juridike do të varet nga aftësia e qytetarëve dhe 

grupeve të margjinalizuara për t’u orientuar dhe për t’iu drejtuar organeve/aktorëve 

kompetentë. Ndaj, nevojitet një sensibilizim i gjerë i publikut për ndihmën juridike, llojet e saj 

dhe procedurat për të vënë në lëvizje mekanizmat e parashikuar nga ligji. Informimi i publikut 

për ndihmën juridike parësore mund të realizohet nga Ministria e Drejtësisë dhe Drejtoria e 

Ndihmës Juridike Falas, por edhe nga vetë aktorët/strukturat që e ofrojnë këtë ndihmë si OJF-

të, klinikat ligjore dhe qendrat e shërbimit të ndihmës juridike.  

 Procesi i autorizimit të OJF-ve për ofrimin e ndihmës juridike parësore nga Ministri i 

Drejtësisë ka filluar pas publikimit të thirrjes, në shkurt 2020. Ky proces duhet të jetë 

transparent dhe i besueshëm, për të forcuar bashkëpunimin mes Ministrisë së Drejtësisë dhe 

OJF-ve, që veprojnë në këtë fushë. Me përfundimin e këtij procesi, për pjesën e mbetur të vitit 

2020 duhet të publikohet thirrja dhe shpërndarja e fondeve për ofrimin e ndihmës parësore 

nga OJF-të e autorizuara. MD duhet të vlerësojë mundësitë e bashkëpunimit me donatorë të 

huaj për të mbështetur OJF-të lokale dhe klinikat e ligjit pranë IAL-ve në ofrimin e ndihmës 

juridike parësore.  

 Me mbështetjen financiare të OSFA-s, prej muajit dhjetor 2017, pranë Ministrisë së Drejtësisë 

funksionon Zyra e Ndihmës Juridike si dhe është ngritur Qendra e Shërbimi të Ndihmës 

Juridike Parësore pranë Bashkisë Elbasan. Në proces ngritje me mbështetjen e donatorëve të 

huaj janë dhe disa zyra në qytete të tjera. Ky model duhet të shtrihet në sa më shumë bashki, 

për të mbuluar më mirë nevojat e qytetarëve. 

 Drejtoria e Ndihmës Juridike Falas, bazuar në ligj duhet të bashkëpunojë me Departamentin e 

Administratës Publike për miratimin e programeve të trajnimit fillestar dhe të vazhdueshëm 

për punonjësit me trajnim të posaçëm, që do të ofrojnë shërbimin pranë qendrave të ndihmës 

juridike parësore. Akualisht, ky proces nuk ka filluar dhe nuk ka programe trajnimi të 

përgatitura në këtë drejtim. Është e rëndësishme që në përcaktimin e kurrikulave të trajnimit të 

merret mendimi i OJF-ve, që kanë ofruar ndihmë juridike prej vitesh në Shqipëri dhe njohin 

nga afër problematikat e ofrimit të ndihmës juridike parësore. Gjithashtu, është e rëndësishme 

që, trajnimi i punonjësve të jetë i plotë për fushat ku ka më shumë procese ankimi 
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administrativ ose gjyqësor, si edhe të përmbajë informacionet e nevoshme për grupet e 

margjinalizuara.  

 Forcimi i klinikave ligjore pranë universiteteve dhe rritja e bashkëpunimit me Ministrinë e 

Drejtësisë dhe aktorët e tjerë në fushë, do të lehtësonte ofrimin e ndihmës juridike parësore. 

Sfidë mbetet financimi i klinikave të ligjit, si edhe mosllogaritja e orëve të punës për stafin 

akademik të angazhuar në klinika dhe mosreflektimi i orëve praktike të studentëve në kredite. 

Marrëveshjet e bashkëpunimit që priten të lidhen mes MD-së dhe IAL-ve duhet të jenë 

konkrete dhe të synojnë angazhimin praktik të studentëve.  

 Përfshirja e gjykatës në dhënien e vendimeve për ndihmën juridike dytësore dhe përjashtimin 

nga tarifat gjyqësore, kërkon rritjen e informimit të gjyqtarëve në të gjithë vendin. Qytetarët 

që kërkojnë ndihmë juridike dytësore janë të kushtëzuar për të trokitur në dyert e gjykatave, 

për të siguruar mbrojtës ligjorë dhe paralelisht të ndjekin çështjen në gjykatë. Zvarritja e 

vendimeve për dhënien e ndihmës juridike do të dekurajonte vazhdimin e procesit dhe do të 

ulte besimin te gjykatat. Shkolla e Magjistraturës ka një rol kyç në forcimin e njohurive dhe 

organizimin e trajnimeve në vijimësi për gjyqtarët dhe prokurorët mbi ndryshimet ligjore në 

këtë fushë.  

 Në kushtet kur gjykatat nuk përfshihen në fushata sensibilizuese, i takon Ministrisë së 

Drejtësisë dhe strukturave që ofrojnë ndihmë parësore, të rrisin informacionin e qytetarëve në 

këtë drejtim. Edukimi ligjor në shkolla, spotet në media, shpërndarja e informacionit me gjuhë 

të thjeshtë në rrjete sociale etj, bashkëpunimi me organet e qeverisjes vendore (sektorët e 

mbrojtjes sociale) etj., do të përshpejtonin përçimin e informacionit te kategoritë në nevojë.  

 Sugjerojmë që Drejtoria e Ndihmës Juridike Falas të publikojë të dhëna periodike 6 ose 12 

mujore për vendimet që i njoftohen kësaj drejtorie nga gjykatat për ndihmën juridike dytësore 

dhe përjashtimin nga pagimi i tarifave dhe shpenzimeve gjyqësore. Shpërndarja e çështjeve 

sipas qarqeve, natyra e konflikteve gjyqësore për të cilat kërkohet ndihmë juridike, lloji i 

ndihmës së kërkuar më së shumti etj., janë disa nga të dhënat që do të orientonin më mirë 

punën e OJF-ve dhe aktorëve të tjerë për të shkuar më afër grupeve që kanë më shumë nevojë 

për asistim ligjor.   

 Sugjerojmë që, Kuvendi i Shqipërisë në rolin e tij të kontrollit parlamentar në drejtim të 

zbatimit të ligjeve, të vlerësojë aksesin e grupeve të margjinalizuara në skemën e ndihmës 

juridike të garantuar nga shteti. Duke qenë se, subjektet përfituese dhe kriteret përcaktohen me 

ligj, duhet të vlerësohet mes aktorëve kryesorë të angazhuar në fushë dhe Kuvendit nëse ka 

vend për përmirësimin e ligjit në lehtësimin e kriterit ekonomik për personat që nuk kanë 

mundësi financiare. Për ndihmën juridike dytësore, në kushtet kur gjykatat janë të pavarura 

dhe nuk kanë interesa direkt në këto lloj çështjesh, gjyqtarëve mund t’u lihet një rol më aktiv 

për vlerësimin e nevojave rast pas rasti, për të siguruar fleksibilitet në zbatimit e ligjit, nisur 

nga rrethanat specifike të kërkuesve. 

 Avokati i Popullit i kushton një sesion të veçantë ndihmës juridike falas në raportet vjetore të 

veprimtarisë së institucionit. Për monitorimin më të mirë të funksionimit të skemës së 

ndihmës juridike të garantuar nga shteti dhe rritjes së transparencës, sugjerojmë që ky 

monitorim duhet të shtrihet te të gjithë aktorët shtetërorë të ngarkuar me detyra ligjore. Gjetjet 

dhe rekomandime periodike do të ndihmonin punën e institucioneve të ngarkuara nga ligji për 
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zbatimin e tij. Duke qenë se ligji nuk ka mekanizma të qarta ankimi, në rast të refuzimit të 

ndihmës juridike parësore dhe për refuzimin e ndihmës juridike dytësore, ankimi duhet bërë 

në një gjykatë më të lartë. Avokati i Popullit mbetet një institucion që mund të përçojë zërin e 

qytetarëve, të cilëve u është refuzuar ndihma juridike apo nuk kanë mundësi të përfitojnë prej 

saj.  

 Drejtoria e Ndihmës Juridike Falas ka të emëruar 12 punonjës nga 25 të parashikuar në 

strukturë. Departamenti i Administratës Publike, si njësia përgjegjëse për menaxhimin e 

shërbimit civil për organet shtetërore, duhet të shpallë me përparësi vendet e lira, për t’i 

ardhur në ndihmë ushtrimit me efikasitetit të funksioneve të Drejtorisë dhe qendrave të 

shërbimit të ndihmës parësore.  

 Në vijim të punës së nisur nga Dhoma e Avokatisë së Shqipërisë, për trajnimin e avokatëve 

për çështjet e të miturve, do të ishte e vlerësueshme çdo përpjekje për të rritur informacionin 

për ndihmën juridike për avokatët e ardhshëm nëpërmjet Shkollës së Avokatisë dhe atyre që 

aktualisht ushtrojnë profesionin nëpërmjet takimeve informuese/trajnimeve etj.   
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Aneks 1 

Aktet nënligjore të miratuara deri në shkurt 2020, në fushën e ndihmës juridike të garantuar nga shteti: 

• VKM nr. 110, datë 6.3.2019 “Për përcaktimin e procedurave dhe të rregullave të përzgjedhjes së 

organizatave jofitimprurëse, të autorizuara për ofrimin e ndihmës juridike parësore të garantuar nga 

shteti, që përfitojnë financime nga buxheti i shtetit dhe mënyra e financimit të tyre”; 

• VKM nr. 55, datë 6.2.2019 “Për përcaktimin e procedurave dhe dokumentacionit për autorizimin e 

organizatave jofitimprurëse, që ofrojnë ndihmë juridike parësore të garantuar nga shteti”; 

• Udhëzim i Këshillit të Ministrave nr. 1, datë 6.3.2019 “Për disa ndryshime dhe shtesa në udhëzimin nr. 

4, datë 12.12.2012, të Këshillit të Ministrave, “Për caktimin e masës së shpenzimeve dhe pagesave të 

ekspertëve dhe dëshmitarëve gjatë procesit gjyqësor”; 

• Udhëzim i Ministrit të Drejtësisë nr. 1, datë 8.3.2019 “Për miratimin e rregullave dhe procedurave për 

mbledhjen, plotësimin dhe administrimin e të dhënave të regjistrave”; 

• Udhëzim i Ministrit të Drejtësisë nr. 2, datë 25.3.2019 “Për procedurat, periodicitetin dhe rregullat për 

verifikimin e rrethanave për kthimin e përfitimeve”; 

• Urdhër i Kryeministrit nr. 59, datë 25.3.2019 “Për miratimin e strukturës dhe të organikës së Drejtorisë 

së Ndihmës Juridike Falas”; 

• Urdhër i Ministrit të Drejtësisë nr. 225, datë 25.3.2019 “Për miratimin e formularëve të ndihmës 

juridike të garantuar nga shteti”; 

• Urdhër i Ministrit të Drejtësisë nr. 226, datë 25.3.2019 “Për miratimin e kontratave të ndihmës juridike 

të garantuar nga shteti”; 

• Udhëzim i Ministrit të Drejtësisë, nr. 6, datë 20.8.2019, “Për rregullat dhe procedurat e pagesave të 

shpenzimeve gjyqësore, për të cilat është vendosur përjashtim në rastin e dhënies së ndihmës juridike”; 

• Vendim i Këshillit të Lartë të Prokurorisë, nr. 231, datë 12.11.2019, “Për miratimin e rregullores për 

rregullat e garantimit të mbrojtjes së detyrueshme dhe caktimin mbi bazën e parimit të rotacionit të 

avokatit mbrojtës, nga lista e avokatëve që ofrojnë shërbimet e ndihmës juridike dytësore, në procesin 

penal”.  

Gjithashtu, në zbatim të kuadrit ligjor e nënligjor, janë miratuar dhe publikuar formularët: 

• Formular aplikimi për përfitimin e  ndihmës juridike dytësore; 

• Formular për  përjashtimin nga tarifat gjyqësore; 

• Formular vetëdeklarimi për  kategoritë e veçanta të përfituesve;  

• Formular vetëdeklarimi për të ardhurat dhe pasuritë për përfitimin e ndihmës juridike dytësore dhe 
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• Formular aplikimi për përfitimin e ndihmës juridike parësore. 

http://www.drejtesia.gov.al/wp-content/uploads/2019/07/Formular-Ndihma-Juridike-Dytesore.docx
http://www.drejtesia.gov.al/wp-content/uploads/2019/07/Formular-Perjashtimi-nga-Tarifat-Gjyqesore.docx
http://www.drejtesia.gov.al/wp-content/uploads/2019/07/Formular-Vetedeklarim-kategorite-e-vecanta.docx
http://www.drejtesia.gov.al/wp-content/uploads/2019/07/Formular-Vetedeklarim-te-ardhura-pasuri.docx
http://www.drejtesia.gov.al/wp-content/uploads/2019/07/Formular-Ndihma-juridike-paresore.docx
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