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RAPORT
MBI NDIHMËN JURIDIKE NË SHQIPËRI

1. Rëndësia e Raportit

-
nomike dhe shërbimet shoqërore, për shërbimet shëndetsore pub-
like apo programet në fushën e arsimit publik. Për pasojë, tkurrja e 
mbështetjes shtetërore dhe fokusi i cunguar i vëmendjes së publikut 
për ndihmën juridike ka qënë dhe mbetet në masë të madhe si  një 

-

jetës, diskriminimi dhe barrierat e integrimit etj. Nga ana tjetër për-

shkakton si rrjedhojë të drejtpërdrejtë “përjashtimin social” të tyre. 
Ndaj edhe sot përqasja ndaj fenomenit të përjashtimit social duhet 
të shihet nga të gjithë strukturat dhe aktorët si një “proces dinamik i 

-

për t’u matur. Për pasojë, ndërsa qëllimi kryesor i këtij raporti përveç 

ndihmës juridike falas, ka edhe një rëndësi më të madhe dhe implika-

gjithë agjencive të tjera që duhet të japin ndihmesën në partneritet 

plotë të ligjit  nr. 10 039, datë 22.12.2008 “Për Ndihmën Juridike” 
(Ligji) , të informojë publikun dhe të inkurajojë debatin publik, duke 

politikash dhe mbi të gjitha ofrim të një shërbimi të mire dhe efektiv 

PJESA E PARË
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ndihmën juridike falas. 

-
met humane sikundër janë ato të shëbimeve të ndihmës juridike falas 
përfshijnë individë, grupe, segmente vulnerabël që kanë dhe përk-
thehen në impakte në jetët individuale, familjare e më tej. Më tepër 

është i thjeshtë, i lehtë për t’u matur dhe i parashikueshëm, përqa-

vështirësinë dhe paparashikueshmërinë e natyrës së ofrimit të shër-
1.

-
isht në nivelet më të përparuara të kërkimeve për nevojat ligjore të 
segmenteve vulnerabël, për përparësitë  e llojit të çështjeve në grupe 

Përvoja në botë dhe në vendet europiane me demokraci të përparuar,  

jenë “të orientuara drejt nevojave ligjore dhe sociale të shtresave të 
varfëra të popullsisë”.  

Në kushtet që politikat moderne të ndihmës juridike janë bërë përherë 
e më tepër me natyrë kërkimore si rrjedhim edhe klasa politike do të 

varfëra të shoqërisë. Shërbimet profesionale të ndihmës juridike ud-

1 Kërkojmë ndjesë dhe  sqarojmë se operatorët jo qeveritarë por edhe avokatët privatë që ofrojnë 
ndihmë juridike falas për individë dhe grupe në nevojë janë më të shumtë se sa ata që janë përmen-
dur ose kanë qënë objekt i këtij studimi, të dhënat e demonstruara në këtë raport nuk përfshijnë të 
dhënat e tyre, që sigurisht do të plotësonin më mirë realitetin. Shpresojmë se rekomandimet dhe 
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sociale në të gjitha vendet. Në këto juridiksione theksimi i qëllimeve 

modern edhe i politikave të ndihmës juridike falas. 

-

Shqipëri. Është me rëndësi të theksohet se shtetet me mundësi të ku-

e ndihmës juridike në Shqipëri.

2. E drejta për ndihmë juridike, e drejtë themelore kush-
tetuese dhe zbatimi i detyrimeve ndërkombëtare të re-
publikës së Shqipërisë

Ndihma juridike ndihmon drejtëpërdrejt shtetasit në nevojë të real-

këtij koncepti ndihma ligjore, në kushtet e proçeseve integruese eu-
ropiane e më gjerë, përbën edhe një detyrim të drejtëpërdrejtë të kë-
tyre proçeseve.
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Reformimi i sistemeve të drejtësisë, vecanërisht në vendet e reja 
-

dave që këto vende hasin. Çështjet e gjykimit të drejtë, që janë temë 
qëndore për Konventën Europiane për të Drejtat e Njeriut, janë ndër-

Ndonëse, jurisprudenca e Strasburgut mbulon një rang shumë të gjerë 

individuale dhe që prekin çështje dhe rrethana të caktuara individ-

sistemeve të brendshme ligjore, të cilat aplikohen përtej ankimimeve  
individuale.

Neni 6 i Konventës Europiane për të Drejtat e Njeriut garanton të dre-
jtën për një proces të rregullt ligjor në çështjet civile dhe në çësht-
jet penale. Kjo është interpretuar se siguron edhe një kërkesë  të 

dhe individit ose ndërmjet palëve në një proces, dhe në përgjithësi 
struktura e nenit si dhe çështjet gjyqësore të gjykatës , theksojnë 
lidhjen vitale mes të drejtës për asistencë ligjore dhe interesit të 
përgjithshëm për të garantuar proces të rregulllt ligjor. 

-
jore taksativisht përmendet në nenin 6/3 shkronja c, ndërsa e drejta 
për ndihmë ligjore në fushën civile ka lindur më vonë. Kjo e fundit u 
vendos nga Gjykata në çështje kur mungesa e asistencës ligjore bënte 

kërkon që ndihma ligjore falas të jetë efektive, emërimi formal i ndih-
mësit nuk është i mjaftueshëm, duke qënë se Konventa Europiane për 

por praktike dhe efektive. 

Ndonëse detyrimi i shteteve anëtarë për ndihmë ligjore në çështjet 
civile nuk është detyrim i shprehur në nenin 6 të Konventës, Gjykata 
Europiane e të Drejtave të Njeriut ka theksuar se e drejta për akses në 
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gjykatë sipas nenit 6 pika 1, e përfshin të drejtën për ndihmë juridike  
në çështjet civile të ankuesve të varfër, kur një asistencë e tillë është 
provuar e pandashme për një akses efektiv në gjykatë dhe një gjykim 

Neni 6 nuk aplikohet për procedurat ligjore të dhënies së ndihmës 
juridike, por Konventa është e aplikueshme në këto aplikime përsa ato 

për dhënin e ndihmës juridike apo akses në gjykatë. Procedura nuk 
duhet të jetë komplekse që të vendosë pengesa joproporcionale në 

vendosjes për mundësinë e dhënies së ndihmës juridike nuk duhet të 
jetë arbitrar dhe një theks i vecantë i jepet “dukjes së administrimit 
të drejtë të drejtësisë” dhe garancitë përkatëse në sistemin kombëtar 
ligjor. 

Aktualisht Gjykata e Strasburgut nuk ka dhënë vendim për Republikën 
e Shqipërisë në lidhje me çështjet e ndihmës ligjore falas. Situata ak-
tuale, e cila është kritike dhe thjeshtësisht e argumentueshme si në 
kundërshtim me parimet e vendosura nga jurisprudence e Strasbur-
gut, është një thirrje shumë e fortë për masa të shpejta dhe efektive 
për ndryshimin rrënjësor të gjendjes aktuale. Gjendja kritike në të 
cilën ndodhet ofrimi i ndihmës juridike falas nga shteti dhe përpjek-
jet minimale të këtij të fundit në këtë aspekt përbën një argument 

-

ka realiteti shqiptar dhe ashtu sic lehtësisht mund të konkludohet nga 

ka shumë punë për të bërë në të ardhmen.

Akte të ndryshme të Këshillit të Europës i janë adresuar drejtëpër-
drejtë problemeve të ndihmës juridike. Standartet e përcaktuara në 

përbëjnë orientime të rëndësishme për aktorët e ndihmës juridike në 
Shqipëri për t’a kther atë në një instrument të rëndësishëm në respe-
ktimin efektiv të  të drejtave të njeriut në Shqipëri. 
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3. Metodologjia e Raportit 

3. a Mbledhja e të dhënave 

Është kryer me metoda të drejtpërdrejta dhe të tërthorta. Të drejtpër-
drejta përmes intervistave dhe takimeve me përfaqësues të Institu-
cionit të Avokatit të Popullit, Dhomën Kombëtare të Avokatisë Tiranë, 
Dhomat e Avokatisë në Durrës dhe Lushnjë, Komisionin Shtetëror për 

-

direkt të ndihmës juridike, etj. Të tërthorta përmes konsultimit në net-
work dhe materialeve e raporteve te botuara ne faqet e internetit nga 
institucionet dhe aktorët që punojnë në fushën e ofrimit të ndihmës 
juridike. 

3. b Monitorimi i rasteve të avokatëve

dhe vendimet e gjykatës për çështje  familjare, pension, marrëdhënie 
pune, etj. Pyetësorët  e përdorur synuan avokatët që ofrojnë ndihmë 

-
-

-

3. c Koordinimi me grupin e Ekspertëve 

përgatitjen e raportit , me amendimin e ligjit “Për Ndihmën Juridike”, 
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4. Analizë e Zbatimit të ligjit  “ Për Ndihmën Juridike”

4. a  Aktorët institucionalë për skemën e ndihmës juridike

Me miratimin e Ligjit nr. 10 039, datë 22.12.2008 “Për Ndihmën Juri-
dike” ndihma juridike pritej të ndryshonte në mënyrë rrënjësore pasi 
ky, parashikonte përgjegjësi konkrete të agjencive shtetërore dhe 
atyre publike në implementimin e standarteve të avancuara të ndih-
mës juridike.
Ligji parashikon ngritjen e një organi shtetëror të posaçëm i cili ngar-
kohet me përgjegjësi të rëndësishme në skemën e funksionimit të 
ndihmës juridike. Ky organ, Komisioni Shtetëror për Ndihmën Juridike 
( KSHNJ),  është ngritur si organ kolegjial me përfaqësi nga subjekte 
të cilat luajnë rol të rëndësishëm në funksionimin e  ndihmës juri-
dike, përkatësisht Ministria e Drejtësisë, Ministria e Financave, Dhoma 
Kombëtare e Avokatisë , Këshilli i Lartë i Drejtësisë, dhe një përfaqë-

juridike.

2012 e gjeti këtë organ në mundësi të plotë për të përmbushur 
detyrat e tij të parashikuara nga Ligji.

Në qershor të vitit 2011, KSHNJ miratoi aktet nënligjore të domos-

praktikën e ndihmës juridike.

datë 22.12.2008, “Për ndihmën juridike”. Procesi i hartimit dhe i kon-
sultimit në përgatitjen e këtyre vendimeve ka qenë transparent dhe 
gjithëpërfshirës dhe këto akte u janë nënshtruar diskutimeve me gru-

PJESA E DYTË
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-
sosja e sistemit për ofrimin e Ndihmës Juridike, kusht  për  rritjen e ak-

ne Hotel Tirana Internacional, nga Shërbimi Ligjor Falas Tiranë, Komis-
ioni Shtetëror i Ndihmës Juridike, Dhoma Kombëtare e Avokatisë me 

-
torëve dhe partnerëve që punojnë në fushën e ndihmës juridike dhe 
të Misionit EURALIUS, ka miratuar këto vendime në mbledhjen e datës 
25 qershor 2011. 

Misioni EURALIUS III, për disa nga këto vendime, përkatësisht, ven-

që do të ofrojnë ndihmë juridike dhe vendimin nr.3, për formularin 
e kërkesës për ndihmë juridike,  ka bërë sugjerime për t’i ndryshuar 
dhe thjeshtuar  në mënyrë që të mos jenë penguese për ofrimin me 

Vendimet e KSHNJ të qershorit 2011 janë:

Vendim nr.1, datë 25.6.2011, “Për përparësitë në çështjet që ofrohet 
ndihma juridike për vitin 2011 dhe 2012”; Vendim nr.2, datë 
25.6.2011, “Për rregullat e caktimit të avokatëve, zyrave të avoka-
tisë dhe OJF-të që do të ofrojnë ndihmën juridike”; Vendim nr.3, date 

ndihmës juridike dhe dokumentet që duhet t’i bashkëngjiten formu-
larit tip të kërkesës”; Vendim nr.4, datë 25.6.2011, “Për përcaktimin 
e masës së shpërblimit të avokatëve që do të ofrojnë ndihmë juridike 
parësore dhe dytësore”; Vendim nr.5, datë 25.6.2011, “Për kriteret e 
vlerësimit, format dhe standardet e kontrollit të cilësisë në ofrimin e 
ndihmës juridike”.

Për Ndihmën Juridike u pasua dhe me vonesën  e botimit të tyre në Fle-
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në Maj 2012 me shpalljen e njoftimit nga KSHNJ për procedurën e 
konkurrimit. Sigurisht që vonesat në miratimin, hyrjen në fuqi dhe në 

ofrimit të ndihmës ligjore falas për çështjet civile të mbështetura nga 
shteti.   

KSHNJ ka nënshkruar memorandume mirëkuptimi me Komisionerin 
për Mbrojtjen ndaj Diskriminimit, me Komisionin Shtetëror të Ndih-
mës Juridike në Republikën e Kosovës dhe me  Avokatin e Popullit, për 
koordinimin e aktiviteteve me fokus mbrojtjen efektive të të drejtave 
të njeriut, nëpërmjet ofrimit të ndihmës ligjore falas për individë në 
nevojë dhe në mënyrë sa më profesionale dhe cilësore. 

-
imi më i mirë mes strukturave shtetërore që në fund të fundit do ta 
ofrojnë ndihmën juridike, kryesisht parësore, por edhe dytësore me 

-
hmës juridike. Në memorandumet e nënshkruara  do ishte mirë  të 

-
-

përgjithshme të palëve pa u shoqëruara me hapa konkrete. Në këtë 
kontekst vihet re që lidhja e memorandumeve të bashkëpunimit ndër-
mjet KSHNJ dhe strukturave të tjera shtetërore mund të konsiderohet 

ndihmën ligjore falas.  Psh mund të përmendim faktin që nëse  Avo-
kati i Popullit  referon raste ligjore që kërkojnë ndihmë juridike falas 

natyrshme që për këto raste duhet të kërkohen fonde në KSHNJ dhe 
të shqyrtohen me prioritet nga ky komision, sidomos në kushtet kur 

shkallë vendi.
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Me gjithë  përmirësimet në plotësimin e kuadrit ligjor në fushën e 
sistemit të ndihmës juridike, shqetësime për përputhshmërinë e 
ofrimit të këtij sistemi në raport me standardet e Këshillit të Europës 
janë evidentuar së fundmi në letrën e Komisionerit të të Drejtave të 

-
jtësisë, Halimi2. Komisioneri i të Drejtave të Njeriut rendit në mënyrë 
të detajuar dhe shqetësuese një sërë problematikash që vihen re në 
sistemin shqiptar të ofrimit të ndihmës juridike. Rekomandimet syno-
jnë në thelb rishikimin dhe përmirësimin e sistemit kombëtar të ndih-
mës juridike në përputhje me standardet e Këshillit të Europës për të 
ndihmuar efektivisht personat që janë në një situatë ekonomike ose 

  
Ministria e Drejtësisë si institucion përgjegjës duhet të kontrollojë më 
mirë veprimtarinë e KSHNJ, rolin e saj të veçantë në administrimin e 

-

e ulët të transparencës së veprimtarisë së këtij Komisioni dhe të in-
formacionit për veprimtarinë e tij. Ky konstatim është evidentuar në 

-
prurëse që operojnë në fushën e ndihmës juridike dhe aktorë të tjerë 

-

News/2012/121106Albania_en.asp.
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kombëtarë dhe ndërkombëtarë të interesuar për funksionimin e ndih-
mës juridike në Shqipëri. 

numrin e çështjeve për të cilat KSHNJ duhet të ofronte ndihmë juri-

fuqi në Prill 2009. 

-
hmë juridike (14 çështje penale dhe 13 çështje civile) për shkak të 
mangësive në dokumentacion të tyre. 

-
sisë më 15 shtator  2012, se janë  nënshkruar kontrata me shtatë avo-

nr.90, datë 15.6.2012.  Po në vitin 2012, KSHNJ ka miratuar dhënien e 
ndihmës juridike për 8 raste (5 raste penale dhe 3 civile), si dhe ka mi-

-

procedura administrative ( me ndihmë juridike parësore) dhe 16 ras-
teve të kujdestarisë ( me ndihmë juridike dytësore) .

Por duhet theksuar se plotësimi i formularit dhe i dokumentacionit 
përkatës pa asistencë nga qytetarët vulnerabël që kërkojnë ndihmë 

-
hen pranë KSHNJ, por edhe si e ku të drejtohen apo adresohen. Kjo 

të popullsisë dhe me nivel të ulët arsimor, anëtarët e minoriteteve por 
edhe migrantë të tjerë, të cilët kanë nevojë të asistohen për informim 
dhe plotësim të dokumentacionit përkatës. 

Në skemën e funksionimit të ndihmës juridike ka disa paqartësi.  Psh 
-

pas Ligjit KSHNJ është përgjegjës për ndihmën juridike si për çësht-
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jet penale ashtu edhe për ato civile. Por, për shkak të funksionimit 
të mëparshëm të ndihmës juridike në fushën penale ende fondet që 
janë të nevojshme për të mbështetur pagesat e avokatëve që ofrojnë 
ndihmë juridike në fushën penale i transferohen organeve, të cilat në 

ndihmë, pra gjykatave dhe prokurorive. Është detyrim i KSHNJ që të 

e saj të përcaktuara nga Ligji. Por, në kushtet aktuale nuk është efek-
tive 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 kontrakto-

skemës së ndihmës juridike, ndërkohë që cështjet civile janë pothuaj 
të pambuluara nga KSHNJ në raport me kërkesat reale.

e KSHNJ, për  përmbajtjen e ligjit dhe të akteve nenligjore, për kat-

ndjeshëm aksesin në ndihmën juridike. KSHNJ ende nuk ka hapur një 
faqe të vecantë në internet ku të publikojë informacione të domos-
doshme për të interesuarit e shumtë si dhe për vet ofruesit e ndih-
mës juridike. Një tjetër pengesë përbën praktika aktuale e mos funk-
sionimit të sistemit të ndihmës juridike veçanërisht për qytetarët që 
banojnë jashtë Tiranës. E vetmja mundësi kontaktimi me KSHNJ ka 

të bëhet rrallë dhe vetëm nga një  kategori e vogël përsonash nevo-

i një avokati në çdo qark me qëllim ofrimin e ndihmës parësore dhe 
përgatitjen e kërkesave për ndihmë juridike dhe dërgimin/komuniki-

rrumbullakët  “Për perspektivën e ndihmës ligjore në Shqipëri”, datë 

Civil Rights Defenders. 
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Konkluzione:

për Komisonin e Ndihmës Juridike. Konkretisht po t’i referohemi ligjit 
Për Ndihmën Juridike del se kostot e çështjeve ligjore që trajtohen me 
ndihmë juridike parësore janë shumë më të ulta se të cështjeve që 
ndiqen me  ndihmë juridike dytësore. 

Le të marrim një shembull ilustrues marrë nga eksperienca e OJF,  dhe që tregon si 
-

i korrespondojnë  vlerësimit të shërbimit të kryer nga avokatët, mund të arrijmë këto 

Si mund të arrijmë këto shifra? Për referencë shikoni më poshtë  vendimin nr. 4 datë 
25.06.2011 të vlerësimit të pikëve: 

Çështje Administrative

Çeshtje civile pa palë kundërshtare 

1

do të ofrojnë ndihmë juridike parësore dhe dytësore”.
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Çështje civile me palë kundërshtare

Marrëdhenie Detyrimi 

Dëm Jashtëkontraktor

Marrëdhenie Pune



18

Çështje Familjare

Zgjidhje Martese

Kujdestari

Njohje Atësie/Amësie

Përfaqësimi në Gjykaten e Rrethit Gjyqësor

- Totali i pikeve per nje ceshtje civile pa pale kundershtare ne Gjykaten e Rrethit Gjyqe-
sor nuk mund ti kaloje 21 pike.
- Totali i pikeve per nje ceshtje civile me pale kundershtare ne Gjykaten e Rrethit Gjyqe-
sor nuk mund ti kaloje 49 pike.
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Ankimet

Perfaqesimi ne Gjykaten e Apelit

Rekurset

Perfaqesimi ne Gjykaten e Larte

Konkluzione

të informacioneve dhe në marrjen e vendimeve në menyrë që edhe 

të ndihmës juridike. Po kështu me operativitet të veprohet edhe për 
ndërmarrjen e vendimeve te tjera të diktuara nga testimi i ligjit në 
praktikë, pengesat që hasen për funksionimin e sistemit të ndihmës 

për amendimin e ligjit për shmagjen nga taksat gjyqësore të ap-

-

nënshkrimi i marrëveshjes me Avokatin e Popullit, ku drejtohen një 
numër shumë i madh ankesash apo kerkesash nga populli dhe që një 
pjesë e tyre duhet të shërbehen e rekomandohen për ndihmë juridike, 
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rang qarku apo dhomash avokatie. Nuk eshte vështirë të nënshkruhen 
akt marrëveshje me avokatë në këto qarqe të cilët në një orar të cak-
tuar presin aplikimet, drejtojnë kërkesat, etj, në mënyrë që të ndihet 

-
enca në rajon dhe me fqinjët shohim se edhe pse shuma e vënë në 

-
pullata.  

4.b  Ofruesit e ndihmës juridike

Me vendimin nr. 2 datë 25.6.2011, “Për rregullat e caktimit të avo-
-

ridike” të KSHNJ janë përcaktuar rregullat e caktimit të avokatëve, 

Neni 11 i Ligjit përcakton se ndihmë juridike mund të ofrojnë vetëm 
avokatët e liçensuar si të tillë, pavarësisht nëse ushtrojnë aktivitetin 

OJF-ve që ofrojnë shërbime juridike falas.

Per të patur një pasqyrë të të dhënave nga  OJFtë që ofrojnë shërbime juridike për peri-
udhën 2011-2012,  përmes pyetësorëve të shpërndarë doli se: 
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Të dhënat e mbledhura përmes pyetësorëve, në tabelën e mësipërme,  janë paraqitur 
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Disa konkluzione:

ligjore që janë përparësi për qytetarët,  do të përcaktonin shkallën e 
-
-

funksion të rritjes së aksesit  në drejtësi,  amendime për përmirësimin 
e politikave dhe programeve sociale, etj. 

-

periodikisht, në mënyre që të shmangen paqartesitë apo arbitraritet 
e mundshme dhe mangësitë që në  aplikim. Ndihma juridike duhet 
të jetë një instrument që garanton akses të barabartë në drejtësi në 
vendin tonë për të gjithë.

është me rëndësi të vecantë për aplikantët, ajo nuk ndryshon vetëm 
në formën dhe përmbajtjen e llojit të shërbimit por ajo është e lid-

-
elin arsimor dhe atë të shkallës së varfërisë së aplikantit. Nisur nga 

bëhen përcaktuese si në vendimin e KSHNJ ashtu edhe në vendimin 
e ofruesve të ndihmës juridike. Faktori arsimor është i lidhur ngushtë 
me paaftësinë për përgatitjen e dokumentave qoftë për procedurat 
administrative qoftë për t’u orientuar në vorbullën e llojit të të dre-
jtave që i janë mohuar dhe që i takojnë për ushtrimin e te drejtave 
te tyre kushtetuese dhe ato të përcaktuara me ligj. Këto përfshijnë 

për mohimin e ndihmës ekonomike apo sociale, respektimin dhe mos 
humbjen e  afateve të parashikuara, etj. 
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eksperiencë në këtë fushë dikton që ndihma juridike parësore nuk 
mund t’i nënshtrohet të njëjtës procedurë aplikimi me atë dytësore, 
gjë që është theksuar edhe nga programi EURALIUS, ajo duhet të jetë 
më e thjeshtuar dhe më e përshpejtuar. KSHNJ duhet të veprojë më me 
shpejtësi për marrjen e vendimeve të tilla që thjeshtojnë proceduarat 
dhe ndihmojnë shmangjen e pengesave të hasura  në praktikë. Masat 

-

Ndihmës Juridike.  Procedura për dhënien e ndihmës juridike parësore 
është e thjeshtuar  dhe e shpejtë por duhet të shoqërohet me krijimin 
e kushteve konkrete për të qenë efektive duke kontraktuar operatorët 
që do t’a ofrojnë atë.

-

siguruar ndihme juridike parësore, nga njëra anë, dhe KSHNJ  në anën 
tjetër, në mënyrë që të arrihen  Marrëveshje Bashkëpunimi mbi ba-

dhe me kosto të ulët.  OJF -të dhe dhomat e avokatisë në shkallë qa-

pranueshme edhe për cilësinë e shërbimeve. Gjithashtu ofruesit e au-

ndihmën juridike falas. 

-
ence të publikimit të  numrit të aplikantëve,  të llojit të çështjeve të 

Funksionimi i skemës së ndihmës juridike kërkon që autoriteteti kom-
petent të  respektojë  afatet sipas ligjit, të përcaktojë një metodologji 
të qartë për qasje sa më të lehtë të qytetarëve, shqyrtimin e apliki-
meve, vendim marrjen dhe mënjanimin e vonesave të panevojshme.  
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Nga studimi del se edhe vetë vendimet e miratuara nga KSHNJ, psh 

repektohet nga ky autoritet. 

4.c Ofruesit e ndihmës juridike dhe nevoja për trajnim:  
 
Aktivitetet trajnuese për ligjin “Për ndihmën juridike” dhe aktet 

Avokatisë, për avokatët  dhe personelin e gjykatës në dhomat e avo-

deri tani trajnime me ofrues apo avokatët  e interesuar për të ofruar 
ndihmë juridike falas. 

Kujtojmë nenin 4, Vendimi nr 3,  të KSHNJ, ku thuhet se “Formulari 
i kerkeses me te cilen kerkuesi ka kerkuar ndihme juridike ne for-
men e perfaqesimit ne Gjykate per nje çeshtje  civile apo adminis-
trative, i paraqitet Kryeterit te Komitetit Shteteror  per Ndihmen 
Juridike nga vete kerkuesi , perfaqesuesi ligjor, kujdestari ose per-
faqesuei i tij me prokure. Kryetari  i Komitetit Shteteror per Ndih-
men Juridike brenda 15 diteve  nga dita e paraqitjes se formularit 
nga kerkuesi  dhe  vendos per pranimin ose refuzimin e kerkeses. 
Kunder ketij vendimi mund te behet ankim ne  Komitetit Shteter-
or  per Ndihmen Juridike brenda 10 ditëve  nga dita e njoftimit të 
vendimit të refuzimit të ndihmës juridike. Komitetit Shteteror  për 
Ndihmën Juridike e shqyrton ankimin brënda 30 ditëve nga dita  e 
paraqitjes e mbritjes së ankimit pranë tij.”
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Gjatë vitit 2011 dhe 2012 janë trajnuar avokatët e qarqeve Tiranë, Durrës, Vlorë dhe 
Lushnjë siç tregon tabela e meposhtme:
   

Temat, problemet dhe çështjet  që kanë treguar interes të vecantë 
për avokatët në seminaret e trajnimit kanë qënë:

               

-
-

hmën juridike”, është koha që KSHNJ, në bashkëpunim me ofruesit e 
ndihmës juridike dhe vecanërisht me Dhomën Kombëtare të Avoka-
tisë, të hartojnë dhe të bëjnë publik një program trajnimi kombëtar 

bërja publike dhe transparente e tyre në network, rrit ndërgjegjësimin 
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jo vetëm të ofruesve individualë të ndihmës juridike, por edhe të OJF-
ve, rrit konkurencën, përgjegjësinë dhe standartet e punës në këtë 
fushë, dhe mbi të gjitha rrit aksesin në drejtësi të grupeve vulnerabël.  

trajnuese do t’i  referohet një  programi të përcaktuar nga KSHNJ. 

ndihmës juridike në programin e trajnimit detyrues të avokatëve në 

shkallë qarku, që synojnë përmirësimin e kapaciteteve profesionale 
në këtë fushë, por edhe ndërgjegjesimin e avokatëve në përgjithësi 

-
mës juridike, si një sistem që tashmë nuk mund të quhet më i ri. 
Nga intervistat  dhe pyetsorët e studjuar për efekt të këtij Raporti del 

Lista e donatorëve të përmendur është  shumë e madhe, prandaj po 
 

 
CAFOD   (Catholic Agency for Oversee Development)

SOROS  (Open Society Foundation for Albania)  
UNDP  (United Nations Development Programme)

CRD  (Civil Rights Defenders)

VAF  (Vodafone Albania Foundation)

UNICEF  (United Nations Children’s Fund) 
IHF  (International Federation for Human Rights) 
USAID  (United States Agency for International Development) 
NHC (Netherlands Helsinki Committee - Norway Helsinki Committee)

Embassy of United States, Tirana 
EURALIUS (Europian Assistance Mission to the Albanian Justice System) 

EC  (European Commission)

etc.
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Vlen të theksohet që, AMSHC,  Agjensia Shtetërore për Mbështetjen e 
Shoqërisë Civile, është një nga strukturat  që ka mbështetur përmirësimin 
e sistemit të ndihmës juridike përmes përmirësimeve në legjislacion dhe 
tarjnimeve të avokatëve që do të aplikojnë për ofrimin e ndihmës juridike.

4.d Ofruesit e Ndihmës Juridike dhe Bashkëpunimi me DHKA dhe MD

Ndonëse Ligji parashikon një rol të posaçëm të KSHNJ në admin-
istrimin e ndihmës juridike, ai e parashikon këtë administrim si një 
“përgjegjësi e përbashkët ... e Ministrisë së Drejtësisë, e Dhomës Kom-
bëtare të Avokatisë dhe e Komisionit Shtetëror për Ndihmën Juridike”.
Ky parashikim ligjor krijon mundësi të gjëra për KSHNJ që të bashkë-

-

mëdha në mbështetje të detyrimeve ligjore për mirëfunksionimin e 
ndihmës juridike. Në mënyrë të veçantë duhet evidentuar roli i madh 
që mund të luajë bashkëpunimi me DHKA. Duke qenë organi më i lartë 
i vendimarrjes për avokatët bashkëpunimi me të mund të krijojë hapë-

Shërbime ligjore falas për cështje civile dhe penale.
Përmirësime të ndryshme në legjislacionin ekzistues në funksion 
të sigurimit të shërbimeve ligjore falas.
Trajnime të avokatëve, gjyqtarëve, punonjësve të administratës 
së gjykatave, punonjë të zyrave të gjëndjes civile, të ndihmës eko-
nomike dhe shërbimeve sociale, të organizatave me bazë komuni-
tare, etj.
Aktivitete ndërgjegjësuese të llojeve të ndryshme për të gjithë kat-
egoritë e përdoruesve të gjykatës dhe administratës shtetërore.
Advokacy dhe Lobim për çështje të ndryshme të mbrojtjes të të
drejtave të njeriut, etj.
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skemën e ndihmës juridike.

Sipas nenit 2 të Statutit të DHKA, një nga objektivat e rëndësishëm të 

ata që nuk kanë të ardhura të mjaftueshme për të pajtuar avokat”.

përmbushin vullnetarisht këtë detyrim statutor të organit më të lartë 

detyrimi ndihma juridike që ofrojnë avokatët individualisht është e 
paevidentuar dhe shpesh spontane.

KSHNJ ka mundësinë ligjore që, në bashkëpunim me DHKA të përcak-
-

hmë juridike për t’a përdorur këtë kontribut në funksionimin më të 
mirë të skemës së ndihmës juridike.

4.e  Për tuesit e ndihmës juridike

b) kanë nevojë për ndihmë juridike në çështjet civile ose administra-
tive, por nuk kanë mjete të mjaftueshme për ta paguar këtë ndihmë 
juridike apo çështjet janë tepër komplekse, nga ana e përmbajtjes dhe 

duhet të vërtetojë se përfshihet në programet e mbrojtjes sociale ose 
plotëson kushtet për t’u përfshirë në to.

në procedimin penal dhe në gjykim është e detyrueshme me ligj.

procesit gjyqësor.
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Është sqaruar edhe më lart se, ligji kërkon të rregullojë në mënyrë 
sa më të plotë ndihmën juridike në të gjitha fushat e së drejtës për 
të cilat shtetasit kanë nevojë për ndihmë juridike.Megjithatë, meqë 
ndihma juridike në fushën penale është mbështetur edhe më parë 
nga shteti, në këtë fushë krijimi i KSHNJ nuk pritej të sillte ndryshime 
të shpejta dhe të mëdha. Skema e funksionimit të ndihmës juridike 

-

mundësitë reale për të patur një avokat në procesin penal të hetime-
ve paraprake apo edhe në gjyq, nëse i paraqet një kërkesë formale 
prokurorit apo gjykatës.

Në takimet e ndryshme për vlerësimin e problematikave të ndihmës 

-
-

dhe mbrotja e të drejtave të viktimave të veprave penale.

Të gjitha këto çështje përfaqësojnë orientime konkrete të akteve 
ndërkombëtare qoftë të jurisprudencës së gjykatës europiane të të 
drejtave të njeriut ashtu edhe të akteve të tjera të Këshillit të Europës, 

  

të parë, por edhe në gjykimin në Apel apo në Gjykatën e Lartë e ka 
evidentuar si kërkesë të domosdoshme të “procesit të rregullt ligjor” 
edhe Gjykata Kushtetuese e R. së Shqipërisë.

problemeve të rëndësishme të ndihmës juridike në procesin penal 
-

ridike në këtë proces. Ndonëse KSHNJ ka kontraktuar disa raste të ndi-
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hmës juridike në fushën civile, ende ky numër konsiderohet i papër-

ky numër në raport me nevojat mjafton t’a ballafaqosh këtë numër me 

cilat operojnë në këtë fushë.

-
suar për funksionimin e ndihmës juridike në Shqipëri, Progres Raporti 
i Komisionit Europian ( 2012), Komisioneri për të drejtat e njeriut Nils 

-

e konferencës me temë “Ndihma juridike synon rritjen e aksesit në 
-

suesve të DHKA, Misionit EURALIUS dhe OJF-ve që operojnë në ofri-
min e ndihmës juridike.

-
ara prej saj është pak i njohur në grupet e personave që u adresohet 
ky shërbim. Në të kundërt është e pashpjegueshme që, ndërsa nevo-
jat për ndihmë juridike janë shumë të mëdha, aplikantët dhe për më 
tepër aplikantët e suksesshëm pranë KSHNJ janë në numër të papër-

Ndonëse Ligji nuk ka një rregullim të drejtëpërdrejtë, KSHNJ, sidomos 

të patur përfaqësues të saj të aksesueshëm lehtësisht nga personat 
-

ve të cilat mund t’i kontraktojë për të ofruar ndihmë juridike parësore. 
-

spektivën e ndihmës ligjore në Shqipëri”, datë 23 maj 2012, organi-



31

Por, nuk mund të mos evidentojmë faktin se, gjatë vitit 2012 KSHNL, 
ndonëse ka lidhur kontrata për ndihmën juridike dytësore, nuk ka lid-
hur asnjë kontratë për ndihmën juridike parësore.

Kjo mungesë është rrjedhojë e mungesës së vlerësimit të drejtë të 
impaktit të rëndësishëm që ka në jetën e shtetasve kjo ndihmë, pasi 
shumë qytetarë nëpërmjet kësaj ndihme mund të sigurojnë vetë të 
mbrojnë të drejtat e tyre ligjore para organeve të administratës pub-
like apo organeve gjyqësore. Për më tepër, eksperienca e gjerë e or-

-

duhet t’i bashkëngjiten formularit tip të kërkesës” KSHNJ ka miratu-

mënyrë të veçantë nga Misioni Euralius III, duke e konsideruar atë të 
ngarkuar dhe që vështirëson mundësitë e aplikantëve për të qenë 

këtë status. Në të kundërt, personi do të duhet të pajiset me këto do-
kumenta qoftë edhe për të kërkuar të drejtën e pretenduar të mohuar, 

-
tente shtetërore.
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Bazuar në pyetsorët e shpërndarë në OJF që ofrojnë shërbime juri-
dike del se grupet e synuara kanë qënë:

- Fëmijët
- Gratë
- Personat me aftësi të ku zuar
- Të burgosurit dhe të paraburgosurit
- Viktima
- Pensionistë
- Minoritetet
- Antarë të LGBT
- Të tjerë pjestarë të familjeve ekstremisht të varfra, etj.

Llojet e çështjeve ligjore civile për të cilat  është ofruar  ndihma juri-
dike falas parësore apo dytësore nga OJF te kanë të bëjnë me:

- Të drejtat në fushën sociale e shëndetësore;
- Të drejtën e pensionit, invaliditetit dhe të marrëdhënieve të punës;
- Mbrojtja e të miturve dhe mbrojtja e viktimave të dhunës në familje;
- Mbrojtja e viktimave të veprave penale;
- Mbrojtja e viktimave të tra kimit të qenieve njerëzore;
- Çështjet e strehimit;
- Çështjet e statusit (heqja e zotesise për të vepruar të personit, cak-
timi i kujdestarit);
- Marrëdhëniet familjare;
- Regjistrimet civile;
- Shkelja e të drejtave dhe lirive të njeriut;
- Raste të diskriminimit, etj. 

rastet e trajtuara nga OJF- të me ndihmë juridike  parësore dhe dytë-
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sore, gjatë periudhës 2011-2012,  të përmenduara në tabelat dhe dia-

- Vëndbanimit;
- Gjinisë dhe moshës;
- Gjëndjes civile dh përkatësisë etnike;
- Burimit të të ardhurave dhe kushteve të banimit;
- Madhësisë familjare, numrit të të rriturve, numrit të fëmijëve; 
- Sipas frekuencës së aplikimeve për ndihmë juridike.

rreth kategorive dhe individëve që janë më së shumti të interesuar të 
aplikojnë për ndihmë juridike.

Theksojmë se janë studjuar të gjithë klientët që janë paraqitur në 
 më lartë.
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Për tues  klientë sipas vëndbanimit
20011 dhe 2012

Për tues  klientë sipas gjinisë
20011 dhe 2012
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Për tues  klientë sipas gjëndjes civile
20011 dhe 2012

Për tues  klientë sipas përkatësisë etnike
20011 dhe 2012
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Për tues  klientë sipas burimit të të ardhurave
20011 dhe 2012

Për tues  klientë sipas kushteve të banimit
20011 dhe 2012
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Familje që kanë për tuar ndihmë juridike sipas
madhësisë 20011 dhe 2012

Familje që kanë për tuar sipas numrit të të rriturve
20011 dhe 2012
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Familje që kanë për tuar sipas numrit të fëmijëve
20011 dhe 2012

Ecuria e aplikimeve të për tuesve sipas muajve
20011 dhe 2012
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5.  FAKTORË TË TJERË QË NDIKOJNË NË ZGJERIMIN E 
AKSESIT NË DREJTËSI

5.a   Pengesa ekonomike që ku zojnë aksesin në gjykatë

Ndihma ligjore nuk mund të jetë efektive nëse nuk mbështetet edhe 

shkak të politikës së vendosjes së taksave (tarifave) gjyqësore.

Gjykata Europiane për të Drejtat e Njeriut ka përcaktuar qëndrimin e 
saj lidhur me çëshjten e tarifave gjyqësore si element i rëndësishëm 
i aksesit në gjykatë, duke argumentuar se qëllimi legjitim i mbled-
hjes së tarifave gjyqësore  është mbrojtja e sistemit ligjor. Por nga 
ana tjetër,   ajo ka vlerësuar se është një  barrë e tepërt dhe mund të 

E drejta për t’ju drejtuar gjykatës nuk do të ishte më praktike dhe efek-
-

meve të tjera të ndërmjetme detyruese për një proces gjyqësor, bëhet 
pengesë për aksesin në gjykatë të një grupi të konsiderueshëm in-
dividësh.  Ligjbërësi në procesin e përcaktimit të tarifave gjyqësore, 

individët që kërkojnë shërbimet e gjykatës  dhe të aplikojë proce-
dura përjashtuese për grupe apo individë që nuk mund të përballo-

pasi vetëm në këtë mënyrë e drejta e aksesit në gjykatë është një e 
drejtë efektive dhe jo formale. 

Të njëjtin qëndrim ka mbajtur edhe Gjykata Kushtetuese e Shqipërisë 

PJESA E TRETË
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-

-

-

Në dritën e praktikës të Gjykatës Evropianë së të Drejtave të Njeriut, 
detyrimi i ligjbërësit është që gjatë procesit të hartimit dhe mirati-

favorshme për rritjen e aksesit në gjykate, në funksion të respektimit 
të të drejtave dhe lirive të individit. 

Rregullimi ligjor i taksave (tarifave gjyqësore) i referohet Kodit të 
-

bëtare”. Kodi i Procedurës Civile përcakton detyrime për gjykatën që 
-

it të taksës ( tarifës) gjyqësore, mënyrën si veprohet kur ndryshon 
madhësia e taksës ( tarifës) gjatë gjykimit si dhe të drejtën e gjykatës 
për të përjashtuar nga pagimi i taksës ( tarifës) personat e përcaktuar 
në ligj ( ligje të posaçme).

e Shqipërisë, nivelin e taksave kombëtare, procedurat e llogaritjes, 

e njësive të qeverisjes vendore, si dhe detyrimet që kanë agjentët e 
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-

kombëtare”. Sipas nenit pikën 5 të nenit 3, dhe në pikën 5 të nenit 4  
koncepti i taksës të akteve dhe të  pullës,  nuk përfshin më Taksën e 
akteve ne kuptimin të Kodit të Procedurës Civile e cila ndryshoi ter-
min në “ tarifë për shërbime gjyqësore”. Rregullimi i tarifës gjyqësore 
mbulohet nga neni 11,   ku përcaktohet se përveç tarifave të shër-
bimit, të përcaktuara në aktet e tjera ligjore dhe nënligjore, quhen 
tarifa shërbimi edhe tarifa për veprime e shërbime të administratës 
gjyqësore e Ministrisë së Drejtësisë, Prokurorisë, Noterisë dhe Zyrës 
së Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme të cilat  përcaktohen me 

-
katës, që në rastin konkret është Ministri i Drejtësisë.

-
bimit për veprime dhe shërbime të Administratës gjyqësore, Minis-

ligjore për sistemin e tarifave gjyqësore në Shqipëri.

Është lehtësisht e konstatueshme se,ky ndryshim normativ në kom-
petencën e caktimit të taksave ( tarifave) gjyqësore u pasua me një 
paqëndrueshmëri të lartë në madhësinë e taksës ( tarifës) gjyqësore. 
Konkretisht  nga viti 2008-2010 taksat ( tarifat)  gjyqësore në Shqipëri 
kanë pësuar një rritje 2 - 4 herë. Pavarësisht qëllimeve që mund të 
arrihen nëpërmjet rritjes së tarifave gjyqësore, është e nevojshme që 
niveli i saj të përcaktohet saktë dhe të jetë i orientuar në përpjesë-
tim me koston e shërbimit për të cilin paguhet tarifa. Për rrjedhojë  
rritja duhet të paraprihet nga një studim i thelluar ekonomik që do të 
shmangte fenomenin e  rritjes në kushtet e pasigurisë mbi pagesën 
nën kosto apo mbi kosto.  Në rastin konkret nuk ka patur asnjë sqa-

-

marrë ose jo në konsideratë. Sidomos e rëndësishme është se, nuk 
është treguar kujdes i duhur që kjo rritje/ndryshim  të shoqërohet me 
marrjen e masave për të lehtësuar grupet vulnerabël të shoqërisë. Për 
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rrjedhojë, niveli i lartë i rritjes së nivelit të tarifave ka sjellë si pasojë 

Nisur nga kjo situatë ligjore, një nga gjyqtarët e rrethit gjyqësor Po-
gradec, duke e konsideruar një shtetase në pamundësi për të parap-

-
-

-

 Megjithë interesin shumë 
të madh dhe imediat për shumë shtetas të tjerë të cilët mund të jenë 
në vështirësi të paraqitjes së çështjeve të tyre në gjykatë për shkak 
të pamundësisë së pagimit të tarifës gjyqësore, çështja ende nuk ka 
përfunduar në Gjykatën Kushtetuese.

mund të ishte amendimi i Ligjit duke parashikuar shprehimisht në të 
-

mës juridike”.

5.b Pengesa nga shpenzime të tjera gjyqësore;

Përveç tarifës gjyqësore, në gjykatë mund të parashikohen edhe 
-
-

ip kostot e përkthimit përfaqësojnë një pengesë e cila në varësi të 

Në shumë procese gjyqësore është e domosdoshme të merren prova 

për ekspertët apo për psikologët në çështjet familjare. Për këto shër-
bime nuk ka një situatë të rregulluar mbi masën e shpërblimit të kë-
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tyre ekspertëve apo psikologëve. Për rrjedhojë, mbetet në vullnetin 
e tyre të pakontrolluar përcaktimi i masës së shpërblimit. Nga moni-
torimet e TLAS janë konstatuar raste të mungesës së përfundimit të 

Edhe për këto çështje KSHNJ duhet të bashkëpunojë me Ministrinë e 

të ofruara nga punonjës të sektorit shtetëror ose parashikim i mbu-

Avokatë që përfaqësojnë falas klientet vulnerabël në proceset gjyqë-
sore janë ndeshur edhe me me disa praktika te imponuara nga gjy-

-

regjistrimit të lindjeve të fëmijëve me kosto shumë më të ulët se ajo 
që dikton një specialist i caktuar nga gjykata për këtë qëllim.  Del se 

alternative me kosto më të përballueshme.

5.c Parashikimi i procedurave të thjeshtuara për çështjet gjyqësore 
të thjeshta

Shqyrtimi i cështjeve në afat të arsyeshëm nga gjykata si pjesë e pro-
cesit të rregullt ligjor, ndikon në rritjen efektivitetit të veprimtarisë 
gjyqësore dhe në rritjen e aksesit në drejtësi. Kushtetuta e Repub-
likës së Shqipërisë në parimet e saj kryesore dhe Konventa Europi-
ane e të Drejtave të Njeriut kërkojnë nga sistemet e drejtësisë që të 

gjykim të ndershëm 
brenda një kohe të arsyeshme.

shumë të kushtueshme për palët në kuptimin e kohës dhe në atë ma-
terial nw rastet kur ata janë të përfshirë në proçese gjyqësore të cilat 
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të çështjve nuk është një sipërmarrje e thjeshtë. Megjithatë çështje 
të ndryshme, si rregull, kërkojnë kohë të ndryshme për t’u shqyrtuar. 
Çështjet e thjeshta, nëse gjykohen me procedura të thjeshta mund të 
përfundojnë më shpejt se çështjet e ndërlikuara.

-
torët e rëndësishëm të rritjes së aksesit në drejtësi të qytetarëve por 

-

e përfundimit të shqyrtimit gjyqësor për çështje tipike të ndjekura 
nga avokatët e TLAS.

U vlerësuan si parësore çështje që cilat kanë pasoja të drejtëpërdrejta 
në interesa jetikë të shtetasve si, kërkesa për detyrim ushqimor, për 
kujdestari të fëmijëve, për pensione nga sigurimet shoqërore, për të 

të shtetasve. 

po ndihmon instalimin e sistemit të  mosbesimit tek përdoruesit e tij.  
Masat konkrete nëpërmjet të cilave do të mund të përmirësohej 
shqyrtimi në një afat më të shpejtë të çështjeve për interesa jetike 
dhe që kërkojnë procedura më të thjeshta për të siguruar një gjykim 

deritanishme te shërbimeve ligjore falas, në monitorimin tre vjecar 
të matjes së “Nivelit të kënaqësisë së përdouesve të Gjykatës në 13 
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Gjykata të vendit”, si dhe në nevojat e vet përdoruesve të gjykatës, 
përfshirë avokatët, administratën, gjyqtarët dhe vecanërisht grupet 

të proceseve, e shohin si nevojë emergjente kryerjen e një studimi në 
fokus të të cilit do të ishin pikërisht gjetjet e rekomandimet që syno-

-

së pari, në monitorimin dhe vlerësimin e grup cështjeve që cënojnë 
jetët e individëve në nevojë.  
së dyti, në hapat konkrete për procedimin e cështjeve në gjykatë 
brenda një afati të arsyeshem dhe relativisht të parashikueshëm 
së treti -
jatjeni dhe cënojnë efektivitetin e veprimtarisë gjyqësorese.
së katërti

Nga takimet, intervistat, mbledhja e të dhënave dhe pyetsorët e për-

të thjeshta dhe shumë të rëndësishme  konsiderohen shqetësim pri-
oritar në realitetin segmenteve të varfëra të popullsisë në kushtet e 
vendit tonë.

400 raste të studjuara  në TLAS dhe në faqen online të gjykatës së 
Tiranës për periudhën 2011 -2012  
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Numri i seancave nuk përcakton kohëzgjatjen.  Ka raste që distanca midis se-

Ka raste që distanca midis seancave shkon  një në dy muaj apo 3 muaj, kjo u 

sistemit të ndihmës juridike, nga shqyrtimi i pjesshëm i 400 cështjeve 
-

 

përfundimtar e të detyrueshëm të gjykatës.

-

palët në gjykatë.

paraprakisht të dhënat e nevojshme për një gjykim të shpejtë dhe të 
pandërprerë të çështjes. 

Nr i çështjeve
71 çështje 6-8

8-20
2-3 muaj
10-14 ditë137 çështje

Nr seancave Distancë midis seancave
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gjyqësor.

gjyqësor dhe marrëveshjet korruptive.

cënojnë drejtesinë e vendimit të kërkuesit.

procesit, për akte nënligjore dhe ligjore që rregullojne këtë aspekt 

Pra, studimi duhet të synojë parashikueshmërinë më të mirë të stan-

Gjithashtu disa rezultate të pritshme të studimit do të ishin:

 Një produkt
çeshtjeve në  një afat të arsyeshëm nga gjykata si pjesë e procesit te 
rregullt ligjor për të  rritur më tej efektivitetin e veprimtarise gjyqë-
sore që do t’i paraprijë veprimtarisë së mëtejshme të gjyqësorit dhe 
ndryshimeve  të domosdoshme në legjislacionet përkatëse.

 Që përdoruesit e gjykatës veçanërisht nga publiku, nga dhomat e 
avokatëve, nga prokuroria apo administratat e gjykatave dhe vet gjy-

gjyqësore.
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 Identi kimin dhe diskutimin
  

 Identi kimin dhe diskutimin -
jatja, e fokusuar për grup rastet  e shtresave në nevojë, që përfaqë-
sojnë interesin më të lartë të fëmijëve dhe mjeteve për jetesë,  nga 
shkalla e  kompleksitetit të rastit dhe nga praktikat e deritanishme.

 Propozime dhe  rekomandime për nevojën e përllogaritjes së kohës 
së arsyeshme e të parashikueshme, të afateve minimale dhe maksi-

-
tin imediat të situatës ekonomike apo interesin e personave që kanë 
nevojën e kujdestarisë.

 Mendime -

  
 Nisma për të përmirësuar aktet ligjore dhe nënligjore dhe që do të  

parashikueshme.
  

 Propozime për vendosje standartesh të përcaktuara  për cdo katego-

-

periudhave pasive që rëndom mund të konstatohen gjatë një procesi  

grup çështjesh
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KONKLUZIONE DHE REKOMANDIME

Komisioni Shtetëror i Ndihmës Juridike  të bashkëpunojë më gjerë me 
organet bashkëpërgjegjëse për ndihmën juridike, Ministrinë e Drejtë-
sisë dhe Dhomën Kombëtare të Avokatisë.

Komisioni Shtetëror i Ndihmës Juridike, në bashkëpunim me Ministrinë 
e Drejtësisë dhe Dhomën Kombëtare të Avokatisë të konsultojë masat 

saj në ndihmën ligjore në procesin penal.

-
mit të saj.

ndihmës juridike, veçanërisht OJF-të që ofrojnë ndihmë juridike, që të 
ndërgjegjësojnë grupet e interesuara nëpërmjet aktiviteteve sensibi-

-
-

OJF-të që ofrojnë ndihmë juridike.

ofrojnë ndihmë juridike për të aplikuar forma të ndihmës juridike të 
pjesshme, si “ndihmë juridike në formën “kliniks”, “këshillime ligjore 
me mjetet e komunikimit në distancë” me qëllim që të rrisë numrin 

PJESA E KATËRT
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-
nancohet nga organet e prokurorisë dhe gjykatat, të bashkëpunojë 
me DHKA për të ndërhyrë në parashikimin e rregullave që sigurojnë 

-
het cilësia e mbrojtjes së avokatëve të caktuar nga organet e proku-
rorisë dhe gjykatat.

juridike parësore.

-

* Të bashkëpunojë me Ministrin e Drejtësisë për të lehtësuar për-
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-

-
-

-

Shkurtime të përdoruara në raport:

AP Avokati i Popullit
MD Ministria e Drejtësisë
KSHNJ Legal Aid Commission
 Komisioni Shteteror per Ndihmen Juridike
DHKA Dhoma Kombëtare e Avokatisë
CLCI Center for Legal Civic Initiatives

TLAS Tirana Legal Aid Society, Shërbimi Ligjor Falas Tiranë
ADRF Albanian Disability Rights Foundation

KSHH Albanian Helsinki Committee
 Komiteti Shqiptar i Helsinkit
QSHPLI Center of Integrated Legal Services and Practices
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ANEKS NR.1

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
Komisioni Shtetëror për Ndihmën Juridike

VENDIM Nr.1
Dt. 25 06 2011

“PËR PËRPARËSITË NË ÇËSHTJET QË OFROHET NDIHMA JURIDIKE 
PËR VITIN 2011 DHE 2012”

Në mbështetje të nenit 10, shkronja “i”, të ligjit nr. 10 039, datë 22.12.2008 
“Për Ndihmën Juridike, me propozimin e Kryetarit të Komisionit,

KOMISIONI  SHTETËROR
PËR NDIHMËN JURIDIKE

VENDOSI

I.   Për ndihmën juridike dytësore, rradha e prioriteteve për vitin 2011 dhe 2012 
të jetë në rend zbritës si më poshtë:

a)   çështje gjyqësore me objekt regjistrim lindje;
b) çështje gjyqësore për pensione pleqërie, pensione invaliditeti, pensione të 
parakohshme ose pagesa për personat me a tësi të ku zuar;
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c) çështje gjyqësore për heqje zotësie për të vepruar;
ç) çështje gjyqësore për dhënie ndihme ekonomike;
d) çështje gjyqësore për vendosje kujdestarie për fëmijët ose detyrime 
ushqimore për ta;
dh) çështje gjyqësore të viktimës së dhunës në familje; 
e) zgjidhje martese;
ë) çështje gjyqësore për korigjime akteve të gjendjes civile.
f) çështjet për të cilat Republika e Shqipërisë ka detyrim ligjor për shkak të 
nënshkrimit të marrëveshjeve ndërkombëtare ku përcaktohet shprehimisht 
ofrimi i ndihmës juridike nga shteti shqiptar.
g) rastet e diskriminimit të referuara nga Komisioni për Mbrojtjen nga 
Diskriminimi në përmbushje të detyrimeve të memorandumit të bashkëpunimit, 
të nënshkruar nga KSHNJ-së dhe KMD-së.

II.  Për ndihmën juridike parësore, rradha e prioriteteve për vitin 2011 dhe 2012, 
të jetë në rend zbritës nëpërmjet dhënies së informacionit dhe këshillimit, si 
më poshtë:
a) hartim dokumentacioni për marrje ndihme ekonomike;
b) hartim dokumentacioni për gjendjen civile;
c) hartim dokumentacioni për të për tuar strehim nga shteti;
ç) hartim dokumentacioni për fushën e sigurimeve shoqërore, humbjen e 
aftësisë në punë, çështje të marrëdhënieve të punës ose zgjidhje martese.

III.  Ndihma juridike parësore jepet nëpërmjet dhënies së informacionit për 
mënyrat e ushtrimit të të drejtave të individit, në proçeset gjyqësore dhe 
ato jashtëgjyqësore, si dhe  nëpërmjet dhënies së asistencës në hartimin e 
dokumenteve juridike.
Ndihma juridike dytësore  jepet nëpërmjet dhënies së këshillimit, përfaqësimit 
apo mbrojtjes në proçeset gjyqësore dhe para organeve administrative 
shtetërore.

IV. Komisioni Shtetëror për Ndihmën Juridike parashikon në marrëveshjet e 
bashkëpunimit që lidh me rganizatat Jo timprurëse mbulimin nanciarisht, 
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në mënyrë të pjesshme ose tërësore, të prioriteteve të ndihmës juridike sipas 
këtij vendimi.
V.  Ngarkohet Kryetari i Komisionit të marrë masat e nevojshme administrative 
për respektimin e këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi ditën e botimit në Fletoren Zyrtare.

KOMISIONI SHTETËROR PËR NDIHMËN JURIDIKE
b) çështje gjyqësore për pensione pleqërie, pensione invaliditeti, pensione të 
parakohshme ose pagesa për personat me aftësi të ku zuar;
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VENDIM Nr.2
Dt. 25 06 2011

“PËR RREGULLAT E CAKTIMIT TË AVOKATËVE, ZYRAVE TË AVOKATISË 
DHE ORGANIZATAVE JOFITIMPRURËSE QË DO TË OFROJNË NDIHMËN 

JURIDIKE”

Në mbështetje të nenit 10, shkronja “c“ dhe nenit 20 të ligjit Nr. 10 039, datë 
22.12.2008 “Për Ndihmën Juridike”,

KOMISIONI  SHTETËROR
PËR NDIHMËN JURIDIKE

VENDOSI

Neni 1
Objekti

Objekt i këtij vendimi është përcaktimi i rregullave dhe procedurës që ndiqet 
për caktimin e avokatëve, zyrave të avokatisë dhe organizatave jo timprurëse 
që do të ofrojnë ndihmën juridike parësore dhe ndihmën juridike dytësore, 
sipas ligjit nr. 10 039, datë 22.12.2008 “Për Ndihmën Juridike”.

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
Komisioni Shtetëror për Ndihmën Juridike

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
Dhoma Kombëtare e Avokatisë

Këshilli Drejtues
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Neni 2
Parime

1. Komisioni Shtetëror i Ndihmës Juridike dhe Dhoma Kombëtare e Avokatisë 
caktojnë avokatët, zyrat e avokatisë dhe organizatat jo timprurëse për ofrimin 
e ndihmës juridike mbi bazën e parimeve të transparencës, konkurencës së 
hapur, ofrimit të shërbimit nga më shumë se një subjekt, profesionalizmit dhe 
mosdiskriminimit. 
2. aktimi i avokatëve, zyrave të avokatisë dhe organizatave jo timprurëse që 
do të ofrojnë ndihmën juridike parësore dhe ndihmën juridike dytësore nuk i 
nënshtrohet asnjë ku zimi numerik.

Neni 3
Njoftimi publik

1. Për caktimin e avokatëve, zyrave të avokatisë dhe organizatave jo timprurëse 
Komisioni Shtetëror për Ndihmën Juridike shpall njoftimin publik, i cili duhet të 
botohet në tre gazeta kombëtare me tirazhin më të madh, për tre ditë rresht, si 
dhe në faqen e internetit të Komisionit, Ministrisë së Drejtësisë dhe Dhomës 
Kombëtare të Avokatisë.
2.  Njoftimi duhet të përmbajë afatin e dorëzimit të dokumentacionit i cili është 
30 ditë pas ditës së fundit të botimit në gazetë, si dhe kërkesat dokumentare 
sipas neneve 4 dhe 5 të këtij vendimi. Avokati duhet të ndihmojë kërkuesin e 
ndihmës juridike që të plotësojë formularin për kërkimin e ndihmës juridike në 
formën e “përfaqësimit në gjykatë për çështjet civile dhe administrative”dhe të 
plotësojë vetë formularin e kërkimit të ndihmës juridke të llojeve tjera, nëse ka.

Neni 4
Kriteret për avokatët dhe zyrat e avokatisë

1.   Avokatët ose zyrat e avokatisë që dëshirojnë të ofrojnë ndihmën juridike 
duhet të kenë ushtruar profesionin e avokatisë për të paktën 2 vite.
2.  Avokatët ose zyrat e avokatisë që  dëshirojnë të ofrojnë ndihmën juridike 
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duhet të paraqesin në Komisionin Shtetëror këto dokumenta:
a) Kërkesën, në të cilën të paraqitet edhe adresa dhe numri i telefonit.
b) Vërtetim nga dhoma rajonale e avokatisë për përvojën në ushtrimin e 
profesionit të avokatit për të paktën 2 vjet.
c) Curriculum Vitae të avokatit apo avokatëve që përbëjnë zyrat e avokatisë së 
bashku me dokumentacionin provues të tyre të noterizuar. 
d) Vërtetim të shlyerjes së detyrimeve nanciare ndaj shtetit.
e) Dy rekomandime, në të cilat të përshkruhet njëherësh eksperienca në punë, 
përvoja në fushën e ndihmës juridike, cilësitë profesionale të kërkuesit, si 
dhe reputacioni dhe integriteti moral. Rekomandimet paraqiten në një zarf të 
mbyllur me nënshkrimet e rekomanduesit në pjesën e mbylljes së zar t.  
  
f) Vërtetim se avokati apo pjesëtarët e zyrës së avokatisë nuk janë deri në 
kohën e aplikimit në procedim disiplinor nga Dhoma Kombëtare e Avokatisë.
3.  Avokati apo zyra e avokatisë të cilit i është zgjidhur kontrata e shërbimit të 
ndihmës juridike nuk ka të drejtë të aplikojë. 

Neni 5
Zgjedhja e avokatëve

Subjekti i cili me vendim të Komisionit kuali kohet për të për tuar ndihmë 
juridike ka të drejtë të zgjedhë avokatin në bazë të listës të vënë në dispozicion 
nga Komisioni Shtetëror për Ndihmën Juridike.
ista përmban emrat e avokatëve sipas fushës së kuali kimit profesional si dhe 

dokumentat shoqërues përkatës. Avokati duhet të ndihmojë kërkuesin e ndihmës 
juridike që të plotësojë formularin për kërkimin e ndihmës juridike në formën e 
përfaqësimit në gjykatë për çështjet civile dhe administrative”dhe të plotësojë 
vetë formularin e kërkimit të ndihmës juridike të llojeve të tjera, nëse ka.
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Neni 6
Kriteret për Organizatat Jo timprurëse

1.   Organizatat Jo timiprurëse që dëshirojnë të ofrojnë ndihmën juridike të 
nancuar nga shteti duhet të kenë të paktën 3 vjet përvojë në fushën e ofrimit 

të ndihmës juridike, të jenë të regjistruara dhe të kenë në misionin e tyre 
ofrimin e shërbimit ligjor.
2.   Organizatat Jo timiprurëse që dëshirojnë të ofrojnë ndihmën jurdike të 
nancuar nga shteti duhet të paraqesin në Komisioni Shtetëror këto dokumenta:

 a) Kërkesën, në të cilën të paraqitet edhe adresa dhe numri i   
 telefonit.
 b) Dokumentacion që të vërtetojë ushtrimin e veprimtarisë   
 sipas pikës 1 të këtij neni.
 c) Curriculum Vitae të OJF-së dhe të avokatëve që do të ofrojnë  
 ndihmë juridike së bashku me dokumentacionin provues të   
 tyre të noterizuar. Avokatët duhet të kënë përvojë    
 në ushtrimin e profesionit të avokatit për të paktën 2 vjet.
 d) Vërtetim të dorëzimit të rregullt të bilancit të fundit vjetor.
 d) Dy rekomandime, në të cilat përshkruhet njëherësh   
 eksperienca në punë, përvoja në fushën e ndihmës    
 juridike, cilësitë menaxheriale, ekspertiza teknike e    
 sta t dhe korrektesia. Rekomandimet paraqiten në një   
 zarf të mbyllur me nënshkrimet e rekomanduesit në pjesën e   
 mbylljes së zar t.
 e) Vërtetim se avokatët nuk janë në procedim disiplinor nga   
 Dhoma Kombëtare e Avokatisë deri në kohën e aplikimit.
 f) Një deklaratë me shkrim për vizionin e tyre për ofrimin e   
 ndihmës juridike.
 3. Organizata Jo timprurëse të cilës i është zgjidhur kontrata e   
 shërbimit të ndihmës juridike nuk ka të drejtë të aplikojë. 
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Neni 7
Shqyrtimi i dokumentacionit

1.  Struktura administrative e Komisionit, e ngarkuar nga Kryetari i Komisionit 
Shtetëror të Ndihmës Juridike, brenda 48 orësh nga mbyllja e afatit të paraqitjes 
së kërkesave sipas pikës 2 të nenit 3 të këtij vendimi, hap dhe shqyrton 
dokumentacionin e paraqitur nga kërkuesit vetëm për plotësimin e elementëve 
formalo-juridikë sipas këtij vendimi. Në rast se këta elementë kanë të meta 
komunikohet menjëherë me kërkuesin për të plotësuar ato për një afat jo më 
shumë se 72 orë.
2. Me përfundimin e afatit, struktura e ngarkuar nga Kryetari i Komisionit 
paraqet relacion për plotësimin e elementëve formalo-juridikë të aplikantëve, 
si dhe dokumentacionin e plotë  për Komisionin Shtetëror të Ndihmës Juridike.
3. Mbledhja e Komisionit për caktimin e avokatëve, zyrave të avokatisë dhe 
organizatave jo timprurëse për ofrimin e ndihmës juridike zhvillohet jo më vonë 
se 7 ditë nga data e paraqitjes së relacionit sipas pikës 1 të këtij neni.

Neni 8
Klasi kimi

1.  Komisioni klasi kon me pikë avokatët dhe zyrat e avokatisë që kanë aplikuar 
për të ofruar ndihmën juridike si më poshtë:
 a) eksperiencën në ushtrimin e profesionit të avokatit  --- 40  pikë
 b) trainimi në fushën e ofrimit të ndihmës juridike  --- 20 pikë. 
 c) reputacioni i mirë dhe mospasje e masës disiplinore --- 20   
 pikë
2. Komisioni klasi kon me pikë organizatat jo timprurëse që kanë aplikuar për 
të ofruar ndihmën juridike si më poshtë:
 a) kapaciteti menaxherial dhe ekspertiza teknike --- 20 pikë 
 b) eksperiencën e mëparshme në ofrimin e ndihmës juridike    
 --- 20 pikë
 c) e kasiteti në menaxhim, çmimi për numër çështjesh ose   
 shërbimesh) --- 40 pikë
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3.   Komisioni, për kategoritë e përcaktuara në pikat 1 dhe 2 të këtij neni zhvillon 
edhe një intervistë, e cila klasi kohet me 20 pikë në vlerësimin e aplikantëve.

Neni 9
Intervista

1.   Komisioni Shtetëror, jo më vonë se 7 ditë nga përfundimi i vlerësimit 
sipas pikave 1 dhe 2 të të nenit 7 të këtij vendimi, zhvillon intervistë me gojë 
me avokatin, drejtuesin e zyrës së avokatisë dhe drejtuesin e organizatës 
jo timprurëse që ka aplikuar. 
2.  Intervista ka si synim të mundësojë njohjen më të afërt dhe më të 
besueshme të aftësisë profesionale të kërkuesit, aftësisë në komunikim të tij, 
si dhe  kapacitetit  për plotësimin me cilësi dhe në kohë të detyrave që duhet 
të kryhen sipas ligjit për ndihmën juridike dhe legjislacionit tjetër në fushat 
respektive.
3. Në përfundim të kësaj faze Komisioni plotëson pikët sipas pikës 3 të nenit 7 
të këtij vendimi.

Neni 10
Shpallja e tuesve

1.  Për të ofruar shërbimin e ndihmës juridike aplikantët, në përfundim të 
procedurës së konkurimit dhe intervistës, duhet të kënë tuar jo më pak se 
60 pikë.
2.  Në përfundim Komisioni Shtetëror për Ndihmën Juridike shpall me vendim 
aplikantët që caktohen për të ofruar ndihmën juridike së bashku me pikët 
përkatëse dhe fton zyrtarisht tuesit me jo më pak se 60 pikë të nënshkruajnë 
kontratën e ofrimit të shërbimit të ndihmës juridike.



62

Neni 11
Afati 

Kontrata e shërbimit për ofrimin e ndihmës juridike ka vlefshmëri kohore 2 
vjet nga data e nënshkrimit të saj. Në përfundim të kësaj periudhe kohore, në 
varësi të rezultateve, Komisioni Shtetëror për Ndihmën Juridike ricakton për të 
njëjtën periudhë avokatët, zyrat e avokatisë apo organizata jo timprurëse, me 
vendim të vecantë, por pa zbatuar rregullat dhe procedurat e përcaktuara në 
këtë vendim. 

Neni 12
Avokatët e caktuar kryesisht në cështjet penale

1.  Komisioni Shtetëror për Ndihmën Juridike, brenda 60 ditësh nga hyrja në 
fuqi e këtij vendimi, nënshkruan marrëveshjen e bashkëpunimit me Dhomën 
Kombëtare të Avokatisë me qëllim zbatimin e kritereve dhe procedurave të 
parashikuara në këtë vendim edhe për avokatët e caktuar kryesisht në proceset 
penale.
2.  Komisioni Shtetëror për Ndihmën Juridike informohet dhe mbikqyr zbatimin 
e këtyre kritereve për avokatët e caktuar kryesisht në proceset penale në 
përputhje me pikën 1 të këtij neni.

Neni 13
Hyrja në fuqi

Ky vendim hyn në fuqi ditën e botimit në Fletoren Zyrtare.
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË
Komisioni Shtetëror për Ndihmën Juridike

VENDIM Nr.3
Dt. 25 06 2011

“PËR MIRATIMIN E FORMULARIT TË KËRKESËS PËR PËRFITIMIN E 
NDIHMËS JURIDIKE DHE DOKUMENTAT QË DUHET TI BASHKANGJITEN  

FORMULARIT TIP TË KËRKESËS”

Në mbështetje të nenit 16, pika 1, të ligjit Nr.10039, datë 22.12.2008 “Për 
Ndihmën Juridike”, me propozim të Kryetarit të Komisionit,

KOMISIONI SHTETËROR
PËR NDIHMËN JURIDIKE

VENDOSI

Neni 1

Personat që kërkojnë të për tojnë ndihmë juridike duhet të paraqesin kërkesë 
për dhënien e ndihmës juridike.
Kërkuesi apo përfaqësuesi i tij, i autorizuar me prokurë që kërkon dhënien e 
ndihmës juridike në formën e përfaqësimit në gjykatë, për një çështje civile ose 
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administrative, duhet të plotësojnë formularin tip të kërkesës, i cili përmban 
këto të dhëna:

Neni 2

Në rastin kur kërkuesi është i mitur ose person pa zotësi për të vepruar i 
është hequr ose ku zuar me vendim gjyqësor të formës së prerë), formulari 
i kërkesës së kërkuesit duhet të plotësohet nga përfaqësuesi i tij, i autorizuar 
me prokurë me të gjitha të dhënat për kërkuesin të përcaktuara në nenin 1 të 
këtij vendimi dhe krahas tyre  plotësohen edhe këto të dhëna të identitetit për 
përfaqësuesin e tij, të autorizuar me prokurë, si më poshtë:
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Neni 3

Tabela e të dhënave për format e ndihmës juridike të kërkuar nga kërkuesi:

Neni 4

Formulari i kërkesës më anë të së cilës kërkuesi kërkon ndihmë juridike në 
formën e përfaqësimit në gjykatë për një çështjë civile apo administrative, i 
paraqitet Kryetarit të Komisionit Shtetëror për Ndihmën Juridike nga vetë 
kërkuesi, përfaqësuesi i tij i autorizuar me prokurë.
Kryetari i Komisionit Shtetëror për Ndihmën Juridike e shqyrton kërkesën 
brenda 15 ditëve nga dita e paraqitjes së formularit nga kërkuesi dhe vendos 
për pranimin ose refuzimin e kërkesës.
Ndaj vendimit të refuzimit të dhënies së ndihmës juridike mund të bëhet ankim 
në Komisionin Shtetëror për Ndihmën Juridike brenda 10 ditëve nga data e 
njoftimit të tij.
Komisioni Shtetëror  për Ndihmën Juridike e shqyrton ankimin brenda 30 ditëve 
nga dita  e paraqitjes së ankimit pranë tij.

Neni 5

Ndihma ligjore përjashtohet në rastet kur:

a) kërkesa është dukshëm e pabazuar në ligj
b) kostoja e ndihmës juridike tejkalon vlerën e çështjes
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Neni 6

Formularit tip të kërkesës,  për cdo rast, duhet t’i bashkangjiten  këto dokumenta:
1. Fotokopje e dokumentit identi kues të kërkuesit;
2. erti kata familjare e kërkuesit
3. Kur kërkuesi është i mitur, përfaqësohet nga një përfaqësues të autorizuar 
me prokurë sipas ligjit, formularit të kërkesës duhet t’i bashkangjiten: 
 a -fotokopja e dokumentit të identi kimit të përfaqësuesit ligjor,  
 të përfaqësuesit me prokurë apo të kujdestarit
 b -fotokopja e dokumentit që provon cilësinë e këtij personi si   
 përfaqësues ligjor, me prokurë apo kujdestar si çerti katë e   
 gjendjes familjare të kërkuesit, kopja e vendimit gjyqësor të   
 formës së prerë që e ka caktuar atë kujdestar ose kopja   
 e prokurës së  përfaqësimit).
4. Dokumentat që vërtetojnë se kërkuesi përfshihet në programet e mbrojtjes 
sociale ose plotëson kushtet e mëposhtme për t’u përfshirë në to:
- Nuk ka pronësi kapitale me përjashtim të shtëpisë së banimit dhe tokës 
bujqësore
- Është i regjistruar si punëkërkues i papunë.
Kërkuesi që për ton nga programet e mbrojtjes sociale, duhet të paraqesë 
dokumentin që vërteton kategorinë përfshirëse.
5. Në rast se ai plotëson kushtet për tu përfshire në programet e mbrojtjes 
sociale që duhet të paraqesë për të për tuar ndihmë juridike janë:

 - Vërtetim nga Zyra e Punës;
 - Vërtetim nga Zyra e Tatim – Taksave;
 - Vërtetim nga Zyra e Sigurimeve Shoqërore; 
 - Vërtetim nga Zyra e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme;
 - Vërtetim nga Zyra e Regjistrimit të Automjeteve;
 - Vërtetim nga Seksionet pranë Bashkisë nëse janë subjekte   
 të regjistruara pranë tyre urbanistika për personat me leje   
 ndërtimi ose ndërtime pa leje, tregu i lirë, shërbimet,    
 transportit, kulturës dhe energjetikës); 
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 - Vërtetim nga Inspektoriati i Punës, nëse rezultojnë të   
 punësuar informalisht.

Neni 7

Në rastin kur kërkuesi paraqet  kërkesë për dhënien e ndihmës juridike në 
format e tjera, të parashikuara në nenin 12 të ligjit “Për ndihmën juridike” 
Nr. 10 039, datë 28.12.2008, formulari tip plotësohet nga personi i autorizuar 
nga Komisioni Shtetëror për Ndihmën Juridike ose avokati vetëm për qëllime 
statistikore.
Në këto raste vlefshmëria e kërkesës nuk varet nga forma.

Neni 8

Personi që plotëson formularin tip të përcaktuar me këtë vendim vetë kërkuesi 
ose përfaqësuesi ligjor, ai me prokurë apo kujdestari i tij) me të dhënat përkatëse 
të këtij formulari, ose personi që i deklaron këto të dhëna para personit zyrtar  
të autorizuar nga Komisioni Shtetëror për Ndihmën Juridike, e nënshkruan këtë 
formular tip dhe përgjigjet ligjërisht për vërtetësinë e informacionit të pasqyruar 
në formular dhe saktësinë e vërtetësinë e dokumenteve që i bashkangjitën atij.

Neni  9

Në rast se konstatohet dhënia e informacionit të pavërtetë në formularin 
për dhënien e ndihmës juridike ose pavërtetësi në informacionin e dhënë 
në dokumentat që i bashkangjiten këtij formulari, ky fakt përbën shkak për 
ndërprerjen e menjëhershme të ndihmës juridike si dhe mund të shkaktojë 
përgjegjësi penale për veprën penale të falsi kimit të dokumenteve, në bazë të 
dispozitave të Kodit Penal.

Neni 10

Ky vendim hyn në fuqi ditën e botimit në Fletoren Zyrtare. Komisioni Shtetëror 
për Ndihmën Juridike.
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË
Komisioni Shtetëror për Ndihmën Juridike

VENDIM Nr.4
Dt. 25 06 2011

“MBI PËRCAKTIMIN E MASËS SË SHPËRBLIMIT TË AVOKATËVE QË DO 
TË OFROJNË NDIHMË JURIDIKE PARËSORE DHE 

DYTËSORE”

Në mbështetje të nenit 10, shkronja “dh“, të ligjit nr.10039, datë 22.12.2008 
“Për Ndihmën Juridike”, me propozim të Kryetarit të Komisionit,

KOMISIONI  SHTETËROR
PËR NDIHMËN JURIDIKE

VENDOSI

Neni 1

Ky akt rregullon metodën e vlerësimit dhe të përcaktimit të masës së shpërblimit 
të avokatëve që do të ofrojnë ndihmë juridike parësore dhe dytësore në fushën 
civile dhe administrative.
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Neni 2

Masa e shpërblimit për avokatët që japin ndihmë juridike parësore dhe dytësore 
në çështjet civile dhe administrative do të përcaktohet me pikë. 

Neni 3
Vlera e Pikëve

Vlera e një pike është 1000 Lekë.

Neni 4
Dokumentat e Nevojshme

Me përfundimin e procedurave të dhënies së ndihmës, avokatët duhet të 
paraqesin formularin për  shpërblimin për ndihmën e ofruar pranë organit 
kompetent. Bashkë me formularin avokatët duhet të paraqesin:
- fatura origjinale për të gjitha shpenzimet
- kopje të vendimeve gjyqësore ose administrative 
- kopje të akteve juridike të kryera ku përfshihen:
  të gjitha procedurat e ndërmarra, 
  aktet e e përpiluara, 
  pjesëmarrja në seancat gjyqësore, 
  arsyet e shtyrjes së seancave gjyqësore nëse ka, 
  ankimet brenda afateve)
  koha e shpenzuar për përgatitjen e mbrojtjes dhe pjesëmarrjes, 
  mosmarrëveshjet ndërmjet avokatit dhe klientit gjatë procesit  
 lidhur me përfaqësimin 
  mosmarrëveshjet ndërmjet avokatit dhe gjykatës 
  përmbledhje të mbrojtjes dhe rezultatet përfundimtare të   
 çështjes
- vërtetim nëse për tuesi ështe i përfshire në skemën e ndihmës ekonomike
- formulari i aplikimit
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Neni 5
Tabela që i bashkëlidhet këtij vendimi është pjesë përbërëse e tij.

Neni 6
Ky vendim hyn në fuqi ditën e botimit në Fletoren Zyrtare.

Çështje Administrative

Çështje civile pa palë kundërshtare

Çështje civile me palë kundërshtare
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Kon ikte Pronësie

Marrëdhënie Detyrimi

Dëm Jashtëkontraktor

Marrëdhënie Pune

Të gjitha çështjet e tjera që nuk janë të klasi kuara si cështje të veçanta do të 
trajtohen si kon ikte civile të përgjithshme me ose pa palë. 
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Çështje Familjare

Zgjidhje Martese

Kujdestari

Njohje Atësie/Amësie

Të gjitha çështjet e tjera që nuk janë të klasi kuara si çështje të vecanta do të 
trajtohen si kon ikte familjare të përgjithshme.
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Përfaqësimi në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor

- Totali i pikëve për një çështje civile pa palë kundërshtare në Gjykatën e Rrethit 
Gjyqësor nuk mund ti kalojë 21 pikë.

- Totali i pikëve për një çështje civile me palë kundërshtare në Gjykatën e Rrethit 
Gjyqësor nuk mund ti kalojë 49 pikë.

Ankimet

Përfaqësimi në Gjykatën e Apelit

Rekurset

Përfaqësimi në Gjykatën e Lartë

Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË
Komisioni Shtetëror për Ndihmën Juridike

VENDIM Nr.5
Dt. 25 06 2011

“PËR KRITERET E VLERËSIMIT, FORMAT DHE STANDARTET E KON-
TROLLIT TË CILESISE NË  OFRIMIN E NDIHMË S JURIDIKE”

Në mbështetje të neneve 10, shkronja (g) dhe 21, pika “2“, të ligjit nr.10039, 
datë 22.12.2008 “Për Ndihmën Juridike”, me propozimin e Kryetarit të 

Komisionit,

KOMISIONI  SHTETËROR
PËR NDIHMËN JURIDIKE

VENDOSI

Neni 1
Objekti

Objekt i këtij vendimi është përcaktimi i kritereve, standarteve dhe formave për 
kontrollin e cilësisë në ofrimin e ndihmës juridike parësore dhe dytësore me 
qëllim garantimin e standarteve më të larta të profesionalizmit për aksesin real 
dhe efektiv në  drejtësi, sipas ligjit nr.10039, datë 22.12.2008 “Për Ndihmën 
Juridike”.
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Neni 2
Kriteret e vlerësimit të cilësisë së ndihmës juridike

Cilësia dhe efektiviteti i ndihmës juridike do të vlerësohet në bazë të 
përmbushjes së  standarteve orientuese në aspektin kohor, cilësor dhe sasior 
të ofrimit të ndihmës juridike, si më  poshtë:
 Koha në  të  cilën ofrohet ndihma juridike;
 Realizimi i mbrojtjes dhe cilësisë së saj brenda afateve të arsyeshme;
 Zgjidhja me pajtim e mosmarrë veshjeve;
 Vlerësimi dhe pranimi nga gjykata i ankimeve dhe kërkesave të  përfaqësimit 

dhe mbrojtjes;
 Mungesa e ankimeve nga pala kundërshtare;
 Realizimi i çështjeve komplekse me cilësine e duhur brenda afateve të  

arsyeshme kohore;
 Komunikimi i mirë  me klientin dhe krijimi i marrëdhënies së besimit;
 Komunikimi i mirë dhe profesional me gjykatën apo palë të treta në  proces;
 Respektimi i detyrimeve ligjore të  profesionit të  Avokatit sipas ligjit Për 

Profesionin e Avokatisë, Statutin e Dhomës Kombëtare të  Avokatisë  dhe 
Kodin Etik të  Avokatit;
 Frekuentimi i aktiviteteve të trajnimit të vazhdueshëm ligjor të avokatëve dhe 

trajnimeve speci ke mbi grupet vulnerabël;
 Komunikimi, bashkëpunimi dhe raportimi tek Komisioni i Ndihmës Juridike 

brenda afateve  kohore të  përcaktuara.
Lista e kritereve të vlerësimit të cilësisë është e rivlerësueshme në varësi të 
kategorisë së  ndihmës juridike apo të çështjeve përkatëse. 

Neni 3
Format e kontrollit të cilësisë së shërbimit

Avokatët që do të ofrojnë ndihmë juridike parësore dhe dytësore duhet të 
kryejnë  mbrojtje dhe përfaqësim cilësor në mbrojtje të interesave të për tuesit 
dhe të jenë të  pajisur me njohuritë  ligjore dhe kompetencën e nevojshme 
profesionale.
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Komisioni Shtetëror i Ndihmës Juridike veri kon dhe kontrollon cilësinë e 
ndihmës juridike të ofruar nga avokatët.

Neni 4
Kontrolli nëpërmjet vetëdeklarimit

Avokati raporton në formën e vetëdeklarimit, brenda 15 ditëve pas përfundimit 
të çështjes, mbi përmbushjen e të gjitha detyrimeve ligjore të përcaktuara në 
marrëveshjen e nënshkruar midis avokatit dhe Komisionit te Ndihmës Juridike.
Bashkëngjitur Raportit të Vetëdeklarimit avokati duhet të bashkëngjisë kopjet 
e plota të  dokumentave të çështjes përkatëse. Përpara këtij raportimi, avokati 
duhet t’i paraqesë Komisionit raport të ndërmjetem lidhur me ecurinë e 
çështjes, në përgjithësi, dhe në rast mosmarrëveshjesh me klientin apo të  tjera 
problematika, në veçanti.
Personat e autorizuar nga Komisioni pasi shqyrtojnë Raportin e Vetëdeklarimit 
dhe dokumentacionin përkatës, kur e shikojnë  të nevojshme - në  rast të  
mospërputhjes midis Raportit dhe dokumentacionit apo kur ka dyshime të  
arsyeshme mbi vërtetësinë e raportimit – thërrasin avokatin dhe klientin e tij 
për të  marrë  informacione të  mëtejshme për plotësimin e dosjes. 

Neni 5
Kontrolli kryesisht

Komisioni i ndihmës juridike nëpërmjet personave të autorizuar kryen kontrollin 
kryesisht të cilësisë dhe efektivitetit të ndihmës juridike të ofruar, në çështjet 
apo kategorinë  e çështjeve, të përcaktuara në Planin Vjetor të Kontrollit, i 
miratuar nga Komisioni në çdo llim të vitit kalendarik bazuar në çështjet 
prioritare të ofrimit të  ndihmës juridike.  
Kryetari dhe Komisioni i Ndihmës Juridike në varësi të indicieve apo sensibilitetit 
të  lartë vendos kryejen e kontrolleve të paplani kuara nga Plani Vjetor i 
Kontrollit. Këto kontrolle do të kryhen nga personat e autorizuar nga Komisioni 
nëpërmjet pjesëmarrjes në seancat gjyqësore dhe bashkëpunimit me avokatin 
gjatë  procesit të  ofrimit të  ndihmës juridike. Metodat e kryerjes së  kontrolleve 
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të  paplani kuara do të  përcaktohen rast pas rasti nga Komisioni. 

Neni 6
Ankimet

Komisioni i Ndihmës Juridike ndjek dhe veri kon ankesat kundër avokatëve, 
të  paraqitura nga personi i interesuar apo Ministri i Drejtësisë gjatë dhe pas 
procesit. Personi i autorizuar nga Komisioni Shtetëror i Ndihmës Juridike për 
trajtimin e ankesave regjistron pretendimet e ankuesit sipas formularit përkatës 
dhe kur e shikon të  arsyeshme dhe të bazuar i propozon Komisionit nisjen e 
procedurave të kontrollit. 
Pas shqyrtimit dhe veri kimit paraprak, personi i autorizuar nga Komisioni 
Shtetëror i Ndihmës Juridike, përgatit relacionin e kontrollit të  ankesës dhe 
rekomandimin përkatës, të  cilin ja kalon Komisionit për veri kim dhe kontroll 
të  mëtejshëm. 
Relacioni i kontrollit i kryer nga personat e autorizuar të Komisionit Shtetëror të  
Ndihmës Juridike i njoftohet avokatit ndaj të cilit është bërë ankesa së bashku 
me rekomandimet përkatëse.
Avokati duhet të parashtrojë me shkrim pranë personelit të Komisionit 
argumentat dhe provat brenda 10 ditëve nga marrja e njoftimit. 

Neni 7
Masat lidhur me shkeljen e kritereve ligjorë dhe cilesine e ndihmës juridike

Personat e autorizuar nga Komisioni, në  varësi të rezultateve të kontrollit 
mbi bazë  ankese apo të nisur kryesisht, përgatisin relacionin përkatës, i cili 
i dërgohet për shqyrtim dhe vendimarrje Komisionit. Së bashku me relacionin 
përkates mbi shkeljen e detyrimeve ligjore apo konstatimit të  cilësisë së dobët 
tën shërbimit personat e autorizuar i propozojnë  Komisionit këto masa:
 ndërprerjen e menjëhershme të kontratës së avokatit me Komisionin;
 dërgimin e ankesës pranë  Dhomës Kombëtare të  Avokatisë  për llimin e 

procedimit disiplinor ndaj avokatit;
 përjashtimin nga lista e avokatëve që do të ofrojnë ndihmë juridike parësore 
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dhe dytësore. 
Avokati duhet të parashtrojë me shkrim pranë personelit të Komisionit 
argumentat dhe provat brenda 10 ditëve nga marrja e njoftimit.  
          
Komisioni gjatë shqyrtimit të raporteve të  kontrollit, kur e shikon të  nevojshme 
thërret avokatin për shpjegime të mëtejshme. Komisioni del me vendim lidhur 
me shkeljen e detyrimeve ligjore nga ana e avokatit dhe përcaktimin e masës 
përkatëse, sic parashikohet në paragra n 1 të  këtij neni, brenda 30 ditë ve nga 
regjistrimi i ankesës pranë  personit të  autorizuar nga Komisioni. 

Komisioni i dërgon rezultatet e kontrollit pranë  Dhomës Kombëtare të Avokatisë 
të  Shqipërisë, e cila i trajton ato sipas parashikimeve mbi “procedurën e ankimit 
dhe disiplinimit të  avokatëve” të  Ligjit për Profesionin e Avokatit në  Republikën 
e Shqipërisë, Kodit Etik dhe Statutit të Dhomë s Kombëtare të Avokatisë.

Neni 8
Trajnimi i avokatëve të  ndihmës juridike

Komisioni i Ndihmës Juridike në procesin e përzgjedhjes dhe përtëritjes së 
marrëveshjeve me avokatët që do të ofrojnë ndihmë juridike do të  marrë  në  
konsideratë, frekuentimin e pjesëmarrjes nga ana e avokatëvë, në aktivitetet 
e trajnimit ligjor vazhdues apo trajnimet speci ke mbi të  drejtat e grupeve 
vulnerabël.

Neni 9
Hyrja në fuqi

Ky vendim hyn në fuqi ditën e botimit në etoren Zyrtare.

KOMISIONI SHTETËROR PËR NDIHMËN JURIDIKE
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ANEKS NR.2

7a. Relacion për projektligjin “Për një shtesë në ligjin nr.10 039, datë 
22.12.2008 “Për ndihmën juridike””

Miratimi në vitin 2008 i ligjit “Për ndihmën juridike” përbën një hap me rëndësi 

kushtetues të shtetit për shtresat më në nevojë, por njëkohësisht edhe plotësim të 
detyrimeve që ka Republika e Shqiprisë në rrugën e saj drejt integrimit në Bashki-

-

e tij në praktikë dhe njëkohësisht për të ngritur në një dimension të ri detyrimin 

tij në një pikë të vecantë që ka të bëjë me shumën në të holla që duhet të parap-
-

Projektligji që paraqitet për shqyrtim dhe miratim ka si synim që të përjashto-
-

nologjisë që përdor Kodi i Procedurës Civile - dhe tarifat për shërbimet e admin-
istratës gjyqësore - sipas terminologjisë që përdor ligji “Për taksat kombëtare”. 

Është e domosdoshme që të miratohet ky amendament si pjesë e detyrimit lig-
jor që kanë autoritetet shtetërore në ofrimin e ndihmës juridike. Në situatën ak-

gjykimet civile dhe administrative sepse ka detyrimin e përkrahjes për këtë sh-

ndihmës juridike në raste e ngritjes së padive- nga taksat apo tarifat e ngritjes së 

juridike është i pamundur për shkak të gjendjes së tyre ekonomike sociale, dhe për 
pasojë kjo gjë përbën për ta, masë diskriminues në cështjen e aksesit në gjykatë.

-
hësisht edhe efektive. Modeli sipas të cilit është hartuar ky projektiligj është ai i 
nenit 14  të ligjit nr.  9669, datë 18.12.2006 “Për masa ndaj dhunës në marrëd-
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Pra, përjashtimi është bërë në ligjin e vecantë që ka lidhje të drejtpërdrejtë dhe 
-

tim i drejpërdrejtë i përcaktimit që bën neni 102 i Kodit të Procedurës Civile që 

Për ngritjen e padisë paguhet taksa mbi aktet në rastet dhe në masën e caktuar 
sipas ligjit.”

-
-
-

Me miratimin e këtij projektligji, do të bëhet e mundur një mbrojtje me efektive 

juridike. Projektligji do të bëjë të mundur gjithashtu përmirësimin e aksesit në 
gjykatë të këtyre shtresave për cështje të interesave të tyre të ligjshme. Kjo për-

në të drejtën e brendshme i nenit 6 të Konventës Europiane për të Drejtat e Njeriut.
-

i shtetit i alokon ndihmës juridike për vitin 2012.

Shtesë

Në këto rregullime normative bie në sy mungesa e përjashtimit nga pagimi i tarifës 
gjyqësore i personave që janë për tues të Ligjit “ Për Ndihmën Juridike”. Për rrjed-
hojë, një person i cili, për shkak të pamundësisë nanciare është për tues i ndih-
mës juridike dhe, për këtë arsye për ton të drejtën të përfaqësohet në gjykim me 
avokat të paguar nga shteti, mund të vihet në pamundësi të realizojë gjyqësisht të 
drejtat e tij ligjore të mohuara, për shkak se paraqitja prej tij e çështjes në gjykatë 
kushtëzohet me pagimin e detyrueshëm të tarifës gjyqësore e cila mund të jetë e 
papërballueshme për të.
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7b.  Projektligji

 

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KUVENDI

PROJEKTLIGJ
Nr. _______ , Datë ___________

PËR NJË SHTESË NË LIGJIN NR.10 039, DATË 22.12.2008
“PËR NDIHMËN JURIDIKE”

-
lit të Ministrave, 

Neni 1

Në ligjin nr.10 039, datë 22.12.2008 “Për ndihmën juridike”, pas nenit 16 shtohet 

“Neni 16/1
Përjashtimi nga taksa mbi aktet dhe tarifat gjyqësore

-
jashtohet nga taksa mbi aktet si dhe tarifat për veprimet e shërbimet e adminis-
tratës gjyqësore dhe të ministrisë së drejtësisë.”

Neni 2

Ky ligj hyn në fuqi 15 ditë pas botimit në Fletoren Zyrtare.

Kryetare
Joze na Topalli
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