
"Sipas mendimit tim, një zyrtar i mirë ligjor ose një avokat i mirë duhet ta dojë punën e tij. ... Unë zgjodha 
me dëshirë të madhe punën në ANJF dhe jam akoma shumë krenar për punën time këtu."

1. Çfarë do të thotë qasja në drejtësi për ju?

Sfidat më të mëdha për juristët në fillim të karrierës së tyre janë: a) kontakti i parë i drejtpërdrejtë me 
palën dhe b) përfaqësimi në gjykatë. Mungesa e mundësive praktike të të mësuarit gjatë studimeve tona 

juridike është ajo që e bën punën më të vështirë. Por me kohën dhe përvojën praktike, vështirësitë 
zhduken.

Sipas mendimit tim, një zyrtar i mirë ligjor ose një avokat i mirë duhet ta dojë punën e tij. Nëse e

2. Cilat janë s�dat më të mëdha me të cilat përballen juristët në �llim të karrierës së tyre?

Qasja në drejtësi është shumë e rëndësishme për mua dhe është një nga arsyet pse po punoj në 
Agjencinë për Ndihmë Juridike Falas. Kjo punë më jep mundësinë të ndihmoj njerëzit në qasjen në 

drejtësi, dhe gjithashtu më lejon të kontribuoj më tej në zhvillimin tim profesional si jurist. 

3. Sipas mendimit tuaj, cilat janë karakteristikat e një juristi/zyrtari të mirë ligjor në ANJF?

doni punën që bëni, gjithmonë do të bëheni më të mirë dhe më profesional në hartimin e shkresave, 
duke mbrojtur në mënyrë të denjë interesat e palës, duke respektuar rregulloret dhe afatet ligjore, etj.
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profesional dhe akademik?

Sfida më e madhe në punën e ANJF-së - Zyra Rajonale në Pejë, është mungesa e njohurive të qytetarëve 
në lidhje me ekzistencën e ANJF-së, mungesa e kulturës juridike në mesin e qytetarëve që potencialisht 
mund të përfitojë nga ndihma juridike falas. Një sfidë tjetër është se palëve tona u mungon durimi. Ata 

kërkojnë që problemi i tyre të zgjidhet sa më shpejt që të jetë e mundur, duke mos marrë parasysh 
faktin se rastet në gjykatat e Kosovës zgjasin shumë. Kjo gjithashtu ka shkaktuar një humbje të besimit 

në institucionet e drejtësisë, përfshirë zyrën tonë sepse palët tona nuk mund të bëjnë dallimin midis 
nesh dhe gjykatave.

Ndihmë Juridike Falas (ANJF)?

4. Pse zgjodhët Agjencinë për Ndihmë Juridike Falas për të punuar duke pasur parasysh shumë
mundësi të tjera për të punuar si jurist?

Unë zgjodha me dëshirë të madhe punën në ANJF dhe jam akoma shumë krenar për punën time këtu. 
Është një punë humane, ku mund të ndihmojmë njerëzit në nevojë dhe që nuk kanë mjete financiare 
për të punësuar një avokat. Për më tepër, i ndihmojmë ata në rastet kur të drejtat e tyre rrezikohen ose 
dikush dëshiron t'i privojë nga ato të drejta. Është një nder dhe privilegj të punosh në Agjencinë për 
Ndihmë Juridike Falas sepse është si ndihmë urgjente mjekësore që i ofrohet një pacienti dhe unë do 

t'ia sugjeroja këtë punë çdo juristi të ri, të kryej praktikën në këtë Agjenci në fillim të karrierës.
5. A ju ofron puna në Agjencinë për Ndihmë Juridike Falas mundësi për zhvillim të mëtejshëm

përvojat më të mira profesionale që çdo jurist duhet të ketë në CV-në e tij/saj.

6. Cilat janë s�dat ose problemet më të mëdha me të cilat përballeni në zyrën e Agjencisë për

Po. Puna në Agjencinë për Ndihmë Juridike Falas është një avantazh i mirë dhe ofron mundësinë për të 
zgjeruar horizontin dhe mësimin profesional. Është mundësia e marrjes pjesë në shumë trajnime, në 

takime të nivelit të lartë dhe punës së drejtpërdrejt me palë.

7. Si ju duket përvoja e punës së bashku me një praktikant?
Sa më gjatë që punoj në ANJF, aq më shumë më pëlqen kjo punë humane dhe sublime. Kam 

mundësinë të trajnoj dhe mentoroj praktikantë dhe t'i udhëzoj ata në karrierë. Kjo është një nga

Gatishmëria e tij për të ofruar shërbime, 
përkundër të gjitha rrethanave, më ka motivuar të 

bëj përpjekjet e mia maksimale në ofrimin e 
shërbimeve ligjore falas për këdo në nevojë. Puna 

e palodhshme e Z. Zenel gjatë këtyre ditëve të 
vrullshme më ka bërë të kuptoj kontributin e 

pabesueshëm që ANJF u jep atyre më në nevojë. 
Kjo më ka bërë më të vetëdijshëm për atë që është 

me të vërtetë e rëndësishme kur dikush bën 
punën e tij/saj, dhe mendoj se është e 

rëndësishme për çdo jurist të ri të dijë këtë lloj 
angazhimi. Unë jam mirënjohës që kam pasur 
këtë mundësi për të parë nga afër një proces 

frymëzues. Lexoni intervistën më poshtë për të 
mësuar më shumë prej tij.

Zeneli dhe Alani në zyrën rajonale në Pejë

Ndihmë Juridike Falas (ANJF) në Pejë. Duke punuar nën mbikëqyrjen e Z. Zenel Hasanaj, unë kam 
pasur mundësinë e jashtëzakonshme të mësoj më shumë për rëndësinë e ndihmës juridike, por edhe 

sfidat e zyrtarëve ligjorë, veçanërisht gjatë pandemisë.

Unë jam Alan Taranis, një praktikant i aktivitetit Drejtësia Vlen, në zyrën rajonale të Agjencisë për

Në lidhje me këtë intervistë: Kjo intervistë u zhvillua nga praktikantë të aktivitetit 
Drejtësia Vlen si pjesë e projektit "te dëgjimit": Intervistë me profesionistë ligjor. Aktiviteti 
Drejtësia Vlen është një projekt tre vjeçar për të përmirësuar qasjen në drejtësi për të gjithë, 
përfshirë grupet e disfavorizuara dhe të margjinalizuara, duke forcuar institucionet, akterët 

dhe proceset për ofrimin e shërbimeve dhe informacionit ligjor.

Zenel Hasanaj - Zyrtar Ligjor

Nga e majta: Alan Taranisi (Praktikant) dhe Zenel Hasanaj (Zyrtar Ligjor).
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