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1. Përmbledhje ekzekutive 

 

 

Raporti i Punës së Agjencisë për Ndihmë Juridike Falas (ANJF) për vitin 2018 pasqyron 
kapacitetet dhe punën njëvjeçare lidhur me përmbushjen e ofrimit të ndihmës juridike 
falas në sistemin e drejtësisë në Republikën e Kosovës. 

Kushtetuta e Republikës së Kosovës ndihmën juridike e përcakton si kategori 
kushtetuese, dhe neni 31 paragrafi 6 definon se “Ndihma juridike falas do t’u 
mundësohet atyre që nuk kanë mjete të mjaftueshme financiare, nëse një ndihmë e tillë 
është e domosdoshme, për të siguruar qasje efektive në drejtësi”   

Ndihma Juridike Falas në Kosovë fillimisht është ofruar nga Agjencia Evropiane për 

Rindërtim prej vitit 2001-2005, nëpërmjet projektit “Ndihma juridike falas në çështje 

civile dhe administrative”, i zbatuar nga Oda e Avokatëve të Kosovës, dhe i realizuar 

nga OJQ-të vendore. Pas përfundimit të projektit, nga raportet e paraqitura është 

konstatuar se pjesa dërmuese e popullatës së Kosovës përmbush kriteret për të përfituar 

nga shërbimet e ofrimit të ndihmës juridike falas. 

Për këtë arsye, Agjencia Evropiane për Rindërtim financoi edhe projektin “Krijimi i 

sistemit gjithëpërfshirës të ndihmës juridike falas në Kosovë”, i realizuar nga Agjencia 

Gjermane Instituti ICON. Realizimi i projektit luajti rol të rëndësishëm në 

institucionalizimin e ndihmës juridike në vendin tonë.  

Në vitin 2006 është themeluar Komisioni për Ndihmë Juridike (KNJ), i cili ka vepruar 

në bazë të Rregullores së UNMIK-ut 2006/36 për Ndihmë Juridike, kurse në vitin 2012, 

në pajtim me Ligjin nr. 04/L-017 për Ndihmë Juridike Falas, është themeluar Agjencia 

për Ndihmë Juridike Falas (ANJF). 

ANJF është institucioni më i rëndësishëm në sistemin e integruar të ndihmës juridike në 

drejtim të ofrimit të ndihmës juridike falas. Numri dhe llojllojshmëria e kërkesave të 

shfrytëzuesve të ndihmës juridike tregojnë nevojën dhe rëndësinë e qëndrueshmërisë së 

këtij institucioni.  

Ligji për Ndihmë Juridike Falas rregullon krijimin e një sistemi funksional për ndihmë 

juridike falas në procedurën civile, penale, administrative dhe kundërvajtëse, nëpërmes 
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së cilit sigurohet qasje efektive në drejtësi për qytetarët të cilët nuk kanë mjete të 

mjaftueshme financiare.   

ANJF  është ballafaquar me sfida të konsiderueshme për arritjen e objektivave si pasojë 

e mungesës së buxhetit për shtrirjen e ndihmës juridike në tërë territorin e Republikës 

se Kosovës në pajtim me nenin 22 të Ligjit për Ndihme Juridike Falas, ku parashihet 

themelimi i zyrave rajonale dhe zyrave mobile për të mbuluar tërë territorin e 

Republikë së Kosovës në mënyrë që qytetaret të cilët nuk kanë mjete të mjaftueshme 

financiare për të siguruar qasje efikase në sistemin e drejtësisë  të përfitojnë shërbime të 

ofrimit të ndihmës juridike falas.  

Aktualisht, ndihma juridike falas ofrohet nëpërmjet 7 (shtatë) zyrave rajonale për 

ndihme juridike falas, të cilat funksionojnë në: ZRNJF Prishtinë, ZRNJF Mitrovicë, 

ZRNJF Pejë, ZRNJF Prizren dhe ZRNJF Gjilan. Këto zyra financohen nga buxheti i 

Republikës së Kosovës. Po ashtu, ndihma juridike falas ofrohet edhe përmes 10 zyrave 

mobile të përkrahura nga donatori GIZ dhe të cilat funksionojnë në komunat në vijim: 

Fushë Kosovë, Drenas, Deçan, Istog, Suharekë, Dragash, Mitrovicë Veriore, Zveçan, 

Leposaviç dhe Zubin Potok.    

 

ANJF nuk e ka përmbushur në mënyrë të plotë nenin 22 të Ligjit për Ndihmë Juridike 

Falas, ku, për të arritur mbulueshmëri të plotë në tërë territorit të Republikës së 

Kosovës, parashihet hapja e zyrave mobile në të gjitha komunat e Kosovës. 

Kërkesa buxhetore e ANJF-së për të hapur edhe zyrat mobile asnjëherë nuk ka hasur në 

përkrahje, dhe ne konsiderojmë se moshapja e këtyre zyrave paraqet situatën ku jo të 

gjithë qytetarët e Kosovës kanë mundësi të barabarta të realizojnë të drejtën për t’iu 

qasur në mënyre efikase sistemit të drejtësisë për shkak të mungesës së mjeteve 

financiare.  

 

1.1. Vizioni   

Personat me nevojë dhe grupet e margjinalizuara në Republikën e Kosovës kanë 
qasje të barabartë në drejtësi, dhe u ofrohet ndihma juridike falas cilësore nga ANJF- 
ja dhe partnerët e saj. 
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1.2. Misioni 

Agjencia për Ndihmë Juridike Falas është e përkushtuar të ofrojë ndihmë juridike falas, 

duke siguruar qasje të barabartë në drejtësi për të gjithë qytetarët e Republikës së 

Kosovës, veçanërisht për grupet e margjinalizuara, dhe do të: 

1. Bashkëpunojë me të gjithë ofruesit e ndihmës juridike falas duke përmirësuar 

komunikimin ndërmjet ofruesve të ndihmës juridike falas dhe përfituesve të saj; 

2. Ngritë vetëdijen e qytetarëve për punën e Agjencisë dhe njohjen e nevojave të tyre; 

3. Sigurojë mjete materiale financiare të nevojshme për funksionimin e mirëfilltë të 

ANJF-së dhe sigurojë se ANJF-ja ofron ndihmë juridike falas në pajtim me ligjet 

vendore dhe aktet ndërkombëtare;  

4. Ndërmarrë hapa të sigurt në përmirësimin e strukturës legjislative me të cilën 

rregullohet fusha e ndihmës juridike falas dhe rritë nivelin e administrimit operativ 

të ANJF-së; 

Agjencia për Ndihmë Juridike Falas qëndron e përkushtuar në shërbim të të gjithë atyre 

të cilët i plotësojnë kriteret e përcaktuara me ligj për ofrimin e ndihmës juridike falas, 

veçanërisht duke respektuar parimet e drejtësisë dhe sundimit të ligjit. 

 

2. Korniza ligjore 

 

Korniza ligjore për funksionimin e ANJF-së është Kushtetuta e Republikës së Kosovës, e 

cila ndihmën juridike e përcakton si kategori kushtetuese, ku, më konkretisht, neni 31 

paragrafi 6 definon se “Ndihma juridike falas do t’u mundësohet atyre që nuk kanë 

mjete të mjaftueshme financiare, nëse një ndihmë e tillë është e domosdoshme, për të 

siguruar qasje efektive në drejtësi”, si dhe Ligji nr. 04/L-017 për Ndihmë Juridike Falas. 

Ligji rregullon krijimin e një sistemi funksional për ndihmë juridike falas në procedurën 

civile, penale, administrative dhe kundërvajtëse, i cili siguron qasjen efektive në drejtësi 

për qytetarët të cilët nuk kanë mjete të mjaftueshme financiare.  

Agjencia për Ndihmë Juridike Falas i ka të miratuara 8 (tetë) rregullore të brendshme 

dhe 1 (një) udhëzim administrativ: 

 Rregullorja ANJF - 2013/01 e Punës së Këshillit për Ndihmë Juridike Falas 

 Rregullorja ANJF - 2013/02 për Procedurat e Punës së Komisionit për Ankesa 



AGJENCIA PËR NDIHMË JURIDIKE FALAS - AGENCIJA ZA BESPLATNU PRAVNU POMOĈ 

 

7 

 

 Rregullorja ANJF - 2013/03 për Përcaktimin e Kualifikimit për Zyrtarët e 

ZRNJF-së 

 Rregullorja ANJF -2013/04 për Angazhimin e Avokateve 

 Rregullorja ANJF - 2013/05 për Përcaktimin e Kritereve për Ofrimin e 

Ndihmës Juridike Falas nga OJQ-të 

 Rregullorja ANJF -2013/06 për Organizimin e Brendshëm dhe Sistematizimin 

e Vendeve të Punës në Agjencinë për Ndihmë Juridike Falas 

 Rregullorja e Punës e ANJF-së 

 Rregullorja nr. 01/2016  për Menaxhimin Zyrtar dhe Arkivor në Agjencinë për 

Ndihmë Juridike Falas   

 Plani Strategjik i ANJF-së 2015-2019 

 Udhëzim për Standardet e Raportimit të Brendshëm të Agjencisë për Ndihmë 

Juridike Falas 

Gjatë vitit 2016, Agjencia për Ndihmë Juridike Falas ka qenë e përkushtuar në 

implementimin e Planit Strategjik 2015-2019, i cili është hartuar në bashkëpunim me 

OSBE-në. 

Plani Strategjik është i përberë prej katër shtyllave kryesore: 

1. Shtylla - I -  Komunikimi dhe Bashkëpunimi 

2. Shtylla - II -  Menaxhimi i Financiar 

3. Shtylla - III -  Menaxhimi i Rasteve 

4. Shtylla - IV - Korniza Ligjore dhe e Politikave 

 

3. Përshkrimi i institucionit – Agjencia për Ndihmë Juridike 

Falas (ANJF)  

Agjencia për Ndihmë Juridike Falas është institucion i pavarur publik, ndërsa 

funksionin dhe përgjegjësinë e vet e ushtron në pajtim me Ligjin nr. 04/L-017 për 

Ndihmë Juridike Falas, i cili ka hyrë në fuqi në mars të vitit 2012. Ky ligj rregullon 

krijimin e një sistemi funksional për ndihmë juridike falas në procedurën civile, penale, 

administrative dhe kundërvajtëse, nëpërmes së cilit sigurohet qasja efektive në drejtësi 

për qytetarët të cilët nuk kanë mjete të mjaftueshme financiare.   
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Në përputhje me Ligjin për Ndihme Juridikë Falas, ndihma juridike falas jepet për këto 
lloje:  

- informatat dhe këshillat juridike lidhur me procedurat ligjore;  
- përpilimin e shkresave dhe tërë asistencën tjetër teknike që ka të bëjë me 

kompletimin e lëndës; dhe  
- përfaqësimin në procedurën civile, penale, administrative dhe kundërvajtëse.  

 
 

3.1. Shërbimet e autorizuara  

Shërbimet e autorizuara të ndihmës juridike falas ofrohen në kuadër të ndihmës 

juridike primare dhe sekondare.  

Ndihma juridike primare përfshin shërbimet vijuese:  

informatat dhe këshillat juridike lidhur me procedurat ligjore;  

përpilimin e shkresave dhe tërë ndihmën tjetër teknike që ka të bëjë me kompletimin e     

lëndës;  

përfaqësimin në procedurën civile, penale, administrative dhe kundërvajtëse;  

mbrojtjen dhe përfaqësimin në të gjitha fazat e procedurës penale;   

informatat dhe këshillat juridike lidhur me procedurat kundërvajtëse; 

informatat, këshillat juridike dhe ndihmën në procedurat e ndërmjetësimit dhe 

arbitrazhit, ashtu siç është paraparë me ligjet në fuqi.  

 
Momentalisht, ANJF nuk ofron ndihmë juridike falas për përfaqësime në lëmin penal për shkak të 
mungesës së buxhetit. 
 
3.2. Kriteret për dhënien e ndihmës juridike falas  

 

Ndihma juridike falas u ofrohet të gjithë personave të cilët i plotësojnë kriteret e 

përcaktuara si në vijim:  

kriteri kualifikues;  

kriteri financiar; dhe  

kriteri juridik.  
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3.3. Kriteri kualifikues  
 

 Sipas kriterit kualifikues, në ofrimin e ndihmës juridike falas kanë të drejtë:  

- shtetasit e Republikës së Kosovës të cilët janë me vendbanim në territorin e 
Republikës së Kosovës;  

- të gjithë personat me qëndrim të përkohshëm në Republikën e Kosovës;  
- personat e tjerë të përcaktuar me ligj, apo me rregullat e së drejtës 

ndërkombëtare të cilat e obligojnë Republikën e Kosovës;  
- personat të cilëve u ofrohet ndihma juridike falas në bazë të reciprocitetit.  

 
3.4. Kriteri financiar  

 

Sipas kriterit financiar, ofrohet ndihma juridike:  

primare; dhe  

sekondare.  

Ndihma juridike primare u ofrohet të gjithë personave të cilët përfitojnë të drejtën nga 

ndihma sociale, ose janë në situatë të ngjashme me personat që përfitojnë të drejtën nga 

ndihma sociale.  

Ndihma juridike sekondare u ofrohet të gjithë personave, të ardhurat e përgjithshme 

familjare të të cilëve janë më të vogla sesa të ardhurat mesatare familjare.  

 

3.5. Kriteri juridik  
 

 Sipas kriterit juridik ofrohet ndihma juridike duke vlerësuar bazueshmërinë e rastit, si:  

- vlera reale e kërkesës;  

- fuqia argumentuese e provave të prezantuara nga kërkuesi; dhe  

- mundësia e suksesit të kërkesës.   
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4. Organizimi institucional 

 
4.1. Këshilli për Ndihmë Juridike Falas 

 

Në bazë të Ligjit për Ndihmë Juridike falas është formuar Këshilli për Ndihmë Juridike 

Falas (në tekstin e mëtejmë “Këshilli”), i cili është kompetent për sigurimin e ndihmës 

juridike falas.  

Këshilli është institucion themelor i cili kryen funksionet e tij në mënyrë të pavarur dhe 

ushtron mbikëqyrjen e drejtpërdrejtë të Agjencisë. Kompetencë dhe përgjegjësi 

themelore e Këshillit është hartimi i politikave dhe i rregullave për ofrimin e ndihmës 

juridike falas që sigurojnë sistem efektiv, gjithëpërfshirës, fleksibil dhe të qëndrueshëm.  

Gjatë vitit 2018, KNJF ka mbajtur gjithsej 11 (njëmbëdhjetë) takime të rregullta. Në 

kuadër të këtyre takimeve, çdo herë është raportuar për mbarëvajtjen e punëve në ANJF 

dhe njëkohësisht janë nxjerrë 6 (gjashtë) vendime.  

 

4.2. Përbërja e Këshillit për Ndihmë Juridike Falas   
 

Anëtarët e Këshillit janë zgjedhur nga Kuvendi i Republikës së Kosovës nga radhët e 

kandidatëve të propozuar nga institucionet përkatëse të parapara me Ligjin për 

Ndihmë Juridike Falas.  

Këshilli për Ndihmë Juridike Falas përbëhet prej 7 (shtatë) anëtarëve. Këshilli, nga  

radhët e veta, zgjedh Kryesuesin dhe Zëvendëskryesuesin. 

Përbërja e Këshillit për Ndihmë Juridike Falas është si vijon: 

Nr. Emri dhe mbiemri Pozita Institucioni Mandati 
Skadimi i 
mandatit 

1. Feim Osmani Kryesues 
Ministria për Punë dhe 

Mirëqenie Sociale 
3-vjeçar 30.11.2018 

2. Adem Lushaj 
Zëvendëskr

yesues 
Përfaqësues i OJQ-ve 3-vjeçar 

30.11.2018 

3. Milena Vucic Anëtare 
Ministria për 

Komunitete dhe Kthim 
3-vjeçar 

30.11.2018 

4. Enis Spahiu Anëtar Ministria e Financave 3-vjeçar 
30.11.2018 
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4.3. Kompetencat dhe përgjegjësitë e Këshillit  
 

Në përputhje me Ligjin për Ndihme Juridike Falas, KNJF ka këto kompetenca dhe 

përgjegjësi: 

- hartimin e politikave dhe rregullave për ofrimin e ndihmës juridike falas që 

sigurojnë sistem efektiv, efikas, gjithëpërfshirës, fleksibil dhe të qëndrueshëm;  

- ushtrimin e mbikëqyrjes së punës së Agjencisë dhe funksionimit gjithëpërfshirës 

të sistemit të ndihmës juridike falas;  

- identifikimin e prioriteteve në ofrimin e ndihmës juridike falas në varësi të 

burimeve dhe mjeteve financiare në dispozicion.  

KNJF, në kuadër të prioriteteve për ofrimin e ndihmës juridike falas, në përputhje me 

nenin 22 të Ligjit nr. 04/L-017 për Ndihmë Juridike Falas, është fokusuar në shtrirjen 

territoriale të ndihmës juridike falas edhe përmes zyrave mobile nëpërmjet 

donacioneve, duke bashkëpunuar me donatorë të mundshëm siç janë UNDP, GIZ dhe 

USAID. 

 

5. Zyra e Drejtorit Ekzekutiv (ZDE) 

  

Zyra e Drejtorit Ekzekutiv është zyrë qendrore në sistemin e ndihmës juridike falas dhe 

është përgjegjëse për administrimin e sistemit të ndihmës juridike, mbikëqyrjen e 

zyrave rajonale për ndihmë juridike falas dhe mbikëqyrjen e punës për të gjithë të 

punësuarit në ANJF. 

ZDE bashkëpunon me të gjitha institucionet vendore dhe ndërkombëtare me të cilat ka 

marrëveshje bashkëpunimi ose konsideron se mund të bashkëveprohet më qëllim të 

avancimit të ofrimit të ndihmës juridike falas. 

5. Valon Totaj Anëtar Gjykata Supreme 3-vjeçar 
30.11.2018 

6. Safet Voca Anëtar 
Oda e Avokatëve të 

Kosovës 
3-vjeçar 

30.11.2018 
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Selia e  ANJF gjendet në rr. “Zenel Salihu”, nr. 30, së bashku me ZRNJF Prishtinë, dhe 

shfrytëzon hapësirë prej 300 m2, hapësirë e shfrytëzuar me qira, kurse zyrat rajonale në 

Mitrovicë, Pejë, Prizren, Gjilan Gjakovë dhe Ferizaj janë të vendosura në objekte 

shtetërore, gjë që ka mundësuar kursimin e buxhetit dhe ka ofruar mundësi më të mirë 

për punë më efikase.  

 

5.1. Drejtori Ekzekutiv  
 

Drejtori Ekzekutiv është organ i Agjencisë. Kompetencat dhe përgjegjësitë e Drejtorit 

Ekzekutiv janë përcaktuar me Ligjin për Ndihme Juridike Falas, të cilat janë: 

- koordinon punën e sistemit të ndihmës juridike falas;  

- përgatit propozimin e buxhetit vjetor të Agjencisë;  

- propozon strukturën organizative të Agjencisë për miratim nga Këshilli;  

- punëson dhe mbikëqyr punonjësit e Agjencisë;  

- kontrakton mallra dhe shërbime për funksionimin e sistemit të ndihmës juridike 

falas;  

- organizon trajnime për ofruesit e ndihmës juridike falas;  

- udhëheq fushata të vetëdijesimit për sistemin e ndihmës juridike falas;  

- përgatit raporte të rregullta vjetore dhe raporte të tjera sipas kërkesës së Këshillit; 

- mban regjistra dhe ruan dokumente dhe të dhëna lidhur me funksionimin e 

Agjencisë.  

Për punën e tij, Drejtori Ekzekutiv i përgjigjet Këshillit. 
 
 
 
 

5.2. Aktivitetet e Zyrës së Drejtorit Ekzekutiv (ZDE ) 
 

ZDE-ja është përpjekur që të realizojë menaxhim efektiv dhe efikas të punëve në ANJF, 

në drejtim të arritjes së objektivave specifikë të punës. Ka koordinuar, mbikëqyrur dhe 

përcjellë punën në ANJF, më theks të veçantë në efikasitetin e ofrimit të shërbimeve 

juridike të ofruara falas.  

ZDE ka zhvilluar në vazhdimësi aktivitete duke iu përmbajtur procedurave standarde 

të veprimit të përcaktuara në Ligjin nr. 04/L-017 për Ndihmë Juridike Falas, duke u 

ofruar ndihmë juridike të drejtpërdrejtë qytetarëve të Republikës së Kosovës në gjendje 



AGJENCIA PËR NDIHMË JURIDIKE FALAS - AGENCIJA ZA BESPLATNU PRAVNU POMOĈ 

 

13 

 

të vështirë ekonomike, dhe njëkohësisht duke siguruar që ndihma juridike e ofruar të 

jetë e efektshme, efikase, gjithëpërfshirëse, fleksibile dhe e qëndrueshme. Në këtë 

mënyrë, qytetarëve që i plotësojnë kriteret e përcaktuara më ligj u është mundësuar 

qasje e barabartë në drejtësi. 

ZDE ka raportuar rregullisht në takimet e KNJF-së për mbarëvajtjen e punëve në ANJF 

dhe ka dhënë përkrahjen e nevojshme administrative për funksionim të mirëfilltë të 

Këshillit për Ndihmë Juridike Falas.  

ANJF është përkujdesur që në emër të drejtësisë, te të gjithë ofruesit e ndihmës juridike 

të krijohet vetëdija e mbrojtjes së interesave për të gjithë qytetarët të cilët për shkak të 

mungesës së mjeteve materiale nuk kanë mundësi të kenë qasje të barabartë në drejtësi, 

sidomos për grupet e cenueshme (fëmijët, viktimat e dhunës familjare, të moshuarit, 

personat me aftësi të kufizuara të zhvendosurit etj.) përmes ofrimit të ndihmës juridike 

falas. 

Në periudhën raportuese, ANJF ka zhvilluar një varg takimesh me institucionet 

vendore dhe ndërkombëtare. Qëllimi i këtyre takimeve kryesisht ka qenë i lidhur 

ngushtë me gjetjen e donacioneve për krijimin e zyrave mobile, në pajtim me nenin 22 

të Ligjit për Ndihmë Juridike Falas. 

Ajo që e karakterizon punën e ZDE-së dhe të ANJF-së për periudhën raportuese është 

përpjekja e vazhdueshme për inkorporimin e zyrave të cilat kanë qenë të mbështetura 

nga projektet në ANJF-së si zyre të rregullta, në drejtim të sigurimit të buxhetit dhe 

qëndrueshmërisë së tyre në mënyrë që të sigurohet shtrirja më efikase  e  ndihmës 

juridike falas në tërë territorin e Republikës së Kosovës. 

ZDE i ka kryer të gjitha punët më përgjegjësi për çështjet operative ditore, të lidhura me 

shërbimet e ofruara të ndihmës juridike, për administrimin e sistemit të ndihmës 

juridike dhe mbikëqyrjen e zyrave për ndihmë juridike falas.  

Po ashtu, ajo ka menaxhuar dhe mbikëqyrur punët për të gjithë të punësuarit në ANJF, 

duke mbajtur takime të rregullta të stafit menaxhues me përfaqësuesit e ZRNJF-së, me  

qëllim të forcimit të komunikimit dhe referimit efikas të rasteve. 

Në vazhdimësi është monitoruar puna ZRNJF-së, procedimi i lëndëve, respektimi i 

afateve, angazhimi i avokatëve etj.  

Gjatë vitit 2018, ZDE ka bërë përpjekje të vazhdueshme për implementimin e Planit 

Strategjik 2015-2019. 
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6. Bashkëpunimi i ANJF-së me institucionet vendore dhe 

ndërkombëtare 

 

Me qëllim të sensibilizimit dhe promovimit të punës të ANJF-së janë mbajtur një varg 

takimesh me institucionet vendore dhe ndërkombëtare. Ndër më të rëndësishmit ka 

qenë takimi me përfaqësues të Kuvendit të Republikës së Kosovës, përfaqësues të 

ministrive, përfaqësues të komunave, konkretisht në komunat ku vepron ANJF, 

Institucionin e Avokatit të Popullit, OAK, UNDP, GIZ, USAID, OSBE, UNICEF, 

përfaqësues të shoqërisë civile etj.  

Qëllimi i këtyre takimeve ka qenë thellimi i bashkëpunimit dhe sigurimi i donacioneve 

për vazhdimin e funksionimit të zyrave të mbështetura nga projektet për të ofruar 

shërbime të ndihmës juridike falas në mënyrë sa më efikase. 

 

6.1. Memorandumet e Bashkëpunimit 
 

Gjatë kësaj periudhe raportuese, Agjencia për Ndihme Juridike Falas ka ndërmarrë një 

varg aktivitetesh rreth zbatimit të Memorandumeve të Bashkëpunimit në vijim: 

 Memorandum Bashkëpunimi me Odën e Avokatëve të Kosovës (OAK)  

 Memorandum Bashkëpunimi me Kolegjin “Iliria” 

 Memorandum Bashkëpunimi me UP - Fakulteti Juridik 

 Memorandum Bashkëpunimi me OAK, UNICEF dhe Zyrën për Mbrojte 

dhe Ndihmë Viktimave 

 Memorandum Bashkëpunimi me Ministrinë e Drejtësisë 

 Memorandum Bashkëpunimi me Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies 

Sociale 

 Memorandum Bashkëpunimi me Komisionin Shtetëror për Ndihmë 

Juridike të Shqipërisë 

 Memorandum Bashkëpunimi me Ambasadën Norvegjeze 

 Memorandum Bashkëpunimi me Ambasadën Holandeze 

 Memorandum Bashkëpunimi – Mekanizmi Koordinues, përkrahur nga 

UNDP  

 Memorandum Bashkëpunimi me Universitetin “Kadri Zeka“- Gjilan 

 Memorandum Bashkëpunimi me Universitetin “Haxhi Zeka“ - Pejë 
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 Memorandum Bashkëpunimi për Institucionalizimin e Mekanizmit 

Koordinues Kundër Dhunës në Familje dhe Mënyrën e Funksionimit të tij 

në Komunën e Obiliqit 

 Memorandum Bashkëpunimi me OJQ “Zëri i Romëve, Ashkalinjve dhe 

Egjiptasve” 

 Memorandum Bashkëpunimi me Zyrën e Kryeministrit - Zyra  për 

Çështjet e Kategorive të Dala nga Lufta e UÇK-së 

 

6.2. Bashkëpunimi i Agjencisë për Ndihmë Juridike Falas me Odën e  
Avokatëve 
 

ANJF bashkëpunon në mënyrë të përhershme me Odën e Avokatëve për të ofruar 

shërbime të ndihmës juridike falas në përputhje me legjislacionin në fuqi dhe nevojat e 

qytetarëve. 

Bazuar në nenin 29 të Ligjit për Ndihme Juridike Falas, avokatët ofrojnë shërbime 

juridike të autorizuara në kuadër të ndihmës juridike primare dhe sekondare. 

Oda e Avokatëve të Kosovës përgatitë dhe dorëzon tek Agjencia listën e avokatëve të 

cilët shprehin gatishmërinë për ofrimin e ndihmës juridike falas. Agjencia lidhë 

kontratë individuale me avokatët e gatshëm për ofrimin e ndihmës juridike falas. 

Avokatët ofrojnë shërbimet e autorizuara të ndihmës juridike falas sipas tarifës mbi 

kompensimet e përcaktuara nga Agjencia për Ndihmë Juridike Falas. Zyrat rajonale për 

rastet të cilat duhet t’i përfaqësojnë pranë gjykatave dhe organeve tjera përfituesit e 

ndihmës juridike falas caktojnë avokatët nga lista e azhurnuar prej Odës së Avokatëve.  

Procedura për angazhimin e avokatëve rregullohet me Rregulloren ANJF -2013/04 për 

Angazhimin e Avokatëve. Shërbimet e autorizuara të përfaqësimit dhe të mbrojtjes në 

procedura gjyqësore ofrohen vetëm nga avokatët. 

ANJF vazhdon të bashkëpunojë me Odën e Avokatëve të Kosovës në përcaktimin e 

masave pozitive për të siguruar përfaqësim të drejtë të përfituesve si dhe të ofruesve të 

ndihmës juridike. 

ANJF ka miratuar tarifën për angazhimin e avokatëve për çdo veprim juridik, tarifë kjo 

që është më e ultë se tarifa e Odës së Avokatëve të Kosovës, dhe është si në vijim: 
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I. Përpilimi i parashtresave në procedurën civile dhe procedura të tjera 

 
II. Përfaqësimi në seancat për çështje civile dhe në çështje të tjera 

Lloji i çështjes juridike dhe vlera 
Vlera e 

veprimit 
Numri i 
pikëve 

Vlera e 
pikës 

Gjithsej 

1. 
Përfaqësimi në çështje civile dhe të 
tjera 

Deri 100 15 

5 

75  € 

Mbi 100 20 100 € 

2. 
Për përfaqësim të palës së dytë, 
pagesa rritet për 50% 

Deri 100 22,5 112,5 € 

Mbi 100 30 150 € 

3. 
Tre palë e më tepër, limiti i pagesës 
200% 

Deri 100 30 150 € 

Mbi 100 40 200 € 

       

        Vlera e tërësishme e përfaqësimit për një lëndë nuk mund të kalojë shumën prej 500€ 

 

 

6.3. Bashkëpunimi i ANJF-së me institucionet ndërkombëtare 
 

Agjencia për Ndihmë Juridike Falas ka pasur në vazhdimësi bashkëpunim të mirëfilltë 

me institucionet ndërkombëtare. Si rezultat i këtij bashkëpunimi, gjatë vitit 2018 mund 

të veçojmë bashkëpunimin e ngushtë me UNDP, GIZ dhe USAID, bashkëpunim i cili ka 

rezultuar edhe me përkrahje të ANJFsë.  

 

Mbështetja nga UNDP  

Nga marsi i vitit 2018, ANJF është mbështetur nga UNDP duke rifunksionalizuar 

Klinikën Mobile përmes së cilës janë ofruar ndihme juridike falas në komunat e 

Lloji i parashtresës Vlera e çështjes 
Numri i 

pikëve 

Vlera e       

pikës 
Gjithsej 

1. Padi, kërkesa 
Deri 100 7 

 
 
5 
 

35 € 

Mbi 100 10 50 € 

2. 
Përmbarimi në bazë të titullit 
përmbarimor 

Deri 100 7 35 € 

Mbi 100 10 50 € 

3. 
Përmbarimi në bazë të dokumentit të 
besuar 

Deri 100 7 35 € 

Mbi 100 10 50 € 

4. 
Mjetet e rregullta dhe të 
jashtëzakonshme 

Deri 100 12 60 € 

Mbi 100 14 70 € 

5. Përpilimi i parashtresave tjera 
Deri 100 3,5 17,50 € 

Mbi 100 5 25 € 
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Drenasit, Malishevës, Podujevës dhe Graqanicës. Me mbështetjen e UNDP, ANJF është 

përkrahur edhe në punësimin e 11 praktikantëve në periudhë 3-mujore, praktikantë të 

cilët kanë kryer mësim praktik në zyrat me të cilat funksionon ANJF. Me përkrahjen e 

UNDP, gjatë vitit 2018 janë mbajtur disa takime-grupe punuese me anëtarët e 

Mekanizmit Koordinues për Ndihmë Juridike Falas. Në ato takime janë diskutuar disa 

pika qëllimi i të cilave ka qenë që anëtarët e Mekanizimit të kontribuojnë për të forcuar 

sistemin e ndihmës juridike falas.  

Në vitin 2018, stafi i ANJF-së është përkrahur nga UNDP me 6 sesione të trajnimeve 

profesionale të cilat janë realizuar përmes Akademisë së Drejtësisë.  

 

Mbështetja nga GIZ 

Nga korriku i vitit 2018, ANJF është përkrahur nga GIZ përmes projektit “Legal and 

Administrative Reform”. ANJF ka arritur të hapë zyra mobile në 10 komuna të 

Republikës së Kosovës, konkretisht në Fushë-Kosovë, Drenas, Istog, Pejë, Suharekë, 

Dragash, Mitrovicë, Leposaviç, Zubin Potok dhe Zvecan. Ndihma juridike falas në këto 

komuna ofrohet përmes katër zyrtareve për ndihmë juridike falas, të cilët në ditët e 

caktuara ofrojnë ndihmë juridike falas në komunat përkatëse. GIZ, gjatë vitit 2018, ka 

kontribuar edhe në ngritjen e vetëdijesimit të qytetarëve për shërbimet të cilat i ofron 

ANJF. Kampanja është realizuar përmes spotit televiziv dhe shtypjes së disa broshurave 

të cilat janë shpërndarë tek qytetarët. 

 

Mbështetja nga USAID  

Nga gushti i vitit 2018, ANJF është  përkrahur  nga USAID  me disa aktivitete, si: 

mbajtja e takimeve të rregullta mujore të stafit të ANJF-së, qëllimi i të cilave ka qenë 

fuqizimi operacional i Agjencisë për Ndihme Juridike Falas dhe hartimi i Udhëzimit për 

Standardet e Raportimit të Brendshëm në Agjencinë për Ndihmë Juridike Falas. Gjatë 

vitit 2018, USAID ka përkrahur ANJF-në edhe në punësimin e 8 praktikantëve të cilët 

janë sistemuar në të gjitha zyrat rajonale për ndihmë juridike falas. Gjatë kësaj periudhe 

raportuese, USAID ka ofruar mbështetje edhe në disa takime në universitetet e 

Republikës së Kosovës në Prizren, Gjilan dhe Pejë, qëllimi i të cilave ka qenë që 

studentët të informohen lidhur me shërbimet të cilat i ofron ANJF. 
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7.  Departamenti i Administratës Qendrore i ANJF-së 

 
Në Agjencinë për Ndihmë Juridike Falas vepron Departamenti Administratës 

Qendrore, i cili gjatë vitit 2018 është kujdesur duke menaxhuar dhe mirëmbajtur 

burimet njerëzore, duke siguruar zbatimin procedurave për përzgjedhjen dhe 

punësimin e personelit të kualifikuar në përputhje me legjislacionin në fuqi. 

Departamenti i Administratës Qendrore është kujdesuar për koordinimin dhe  

përgatitjen, zbatimin, raportimin dhe vlerësimin e buxhetit të ANJF-së, si dhe 

koordinimin dhe zbatimin me kohë të detyrimeve financiare të ANJF-së. 

Gjatë vitit 2018, DAQ është kujdesur për mirëmbajtjen e pajisjeve të teknologjisë 

informative dhe ofrimin e shërbimeve të teknologjisë informative, menaxhimin e  

sistemit të arkivit dhe dokumentet e brendshme të ANJF-së, si dhe ofrimin e 

shërbimeve logjistike, mirëmbajtjen dhe menaxhimin e hapësirave të punës së ANJF-

së. 

 

7.1.  Burimet  njerëzore 
 

Gjatë vitit 2018, ANJF ka pasur të aprovuara gjithsej 26 pozita (shërbyes civilë).  

Nga numri total i të punësuarve në cilësinë e shërbyesve civilë, 14 (katërmbëdhjetë)  

janë femra dhe 12 (dymbëdhjetë) meshkuj. 

Prej gjithsej  26 (njëzet e gjashtë) të punësuarve, të komunitetit shqiptar janë 23 (njëzet e 

tre), të komunitetit boshnjak  1 (një), të komunitetit turk  1 (një) dhe të komunitetit 

ashkali 1 (një). 

Niveli i pozitave në ANJF është si vijon: 

 Nivel i Lartë Drejtues: 1 pozitë 

 Nivel Drejtues: 3 pozita 

 Nivel Profesional :19 pozita 

 Nivel Teknik-Administrativ: 3 pozita 

Në periudhën e vitit 2018, ANJF ka përfunduar 4 (katër) procese të rekrutimit të 

brendshëm dhe një (1) proces të rekrutimit të jashtëm.  
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Përveç 26 pozitave të cilat janë pjesë e shërbimit civil, ANJF, gjatë vitit 2018, me 

mbështetje të UNDP, ka punësuar dy zyrtarë për ndihme juridike falas, të cilët kanë 

qenë të angazhuar me Klinikë Mobile dhe kanë ofruar ndihmë juridike falas për 

qytetarët e komunave të Drenasit, Malishevës, Podujevës dhe Graçanicës. Angazhimi i 

këtyre zyrtarëve ka qenë për periudhë 4 (katër) mujore. 

Me mbështetje të GIZ, gjatë vitit 2018, ANJF ka punësuar 4 (katër) zyrtarë për ndihmë 

juridike falas, të cilët ofrojnë ndihmë juridike falas në 10 (dhjetë) komuna të Republikës 

së Kosovës, konkretisht në Fushë-Kosovë, Drenas, Istog, Pejë, Suharekë, Dragash, 

Mitrovicë, Leposaviç, Zubin Potok dhe Zveçan. 

 

7.2. Trajnimet 

Në periudhën raportuese, Zyra e Personelit ka vazhduar që të kontribuojë në ngritjen 

profesionale të stafit nëpërmjet trajnimeve të ndryshme, ku stafi janë certifikuar nga 

institucioni i specializuar: Instituti i Administratës Publike i Kosovës (IKAP). Në Planin 

Strategjik të ANJF-së 2015-2019, të hartuar në bashkëpunim me OSBE-në, është 

përcaktuar si objektiv kryesor pjesa e trajnimit për stafin menaxherial dhe 

administrativ. Duke e marrë parasysh se trajnimet për stafin e ANJF-së kanë qenë të 

kufizuara, përmbajtja programore e trajnimeve ka për qëllim të thellojë njohuri, 

shkathtësi dhe qasje të përparuar organizative. Duke marrë parasysh specifikën e 

shërbimit të ANJF-së, stafi i cili ofron shërbime juridike ka nevojë për trajnime në 

mënyrë të vazhdueshme për të qenë koherent me kërkesat dhe nevojat e qytetarëve. 

Gjatë kësaj periudhe raportuese, në pjesën e trajnimeve ANJF është mbështetur nga 

UNDP, të cilët stafin e ANJF-së e kanë mbështetur në 6 (gjashtë) trajnime profesionale të 

cilat janë zbatuar përmes Akademisë së Drejtësisë. 

Po ashtu, USAID, përmes programit “Drejtësia Vlen”, ka mbështetur stafin e ANJF-së 

me disa trajnime profesionale. 

ANJF është përpjekur që edhe me mjetet e veta të mbështesë stafin në trajnime 

profesionale, mirëpo këto trajnime kanë qenë të limituara për shkak të mungesës së 

mjeteve financiare. 
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Stafi i ANJF-së ka ndjekur edhe trajnime tjera të mbështetura nga institucionet vendore 

dhe ndërkombëtare. 

 

7.3.  Mësimi praktik    
 

ANJF ka Marrëveshje Mirëkuptimi me Universitetin e Prishtinës (UP) - Fakulteti 

Juridik, dhe Marrëveshje Mirëkuptimi me Universitetin “Kadri Zeka” – Gjilan,  prandaj, 

në drejtim të realizimit të marrëveshjeve, ANJF ua ka mundësuar studentëve që janë 

përzgjedhur nga Fakulteti Juridik i dy universiteteve të vijojnë punën praktike në zyrat 

rajonale për ndihmë juridike falas.  

Po ashtu, ANJF ka lidhur Marrëveshje Mirëkuptimi me Kolegjin “Iliria” me qëllim  që 

studentët e Fakultetit Juridik të vijojnë mësimin praktik në ANJF. 

ANJF-ja ua ka mundësuar edhe studentëve vullnetarë që të kryejnë punën praktike në 

këtë institucion. Deri më tani, në ANJF, mësimin praktik e kanë vijuar një numër i 

konsiderueshëm i studentëve dhe juristëve të diplomuar.  

Gjatë vitit 2018, me përkrahjen e UNDP, 11 (njëmbëdhjetë) praktikantë kanë vijuar 

mësimin praktik në ANJF, të cilët kanë qenë të angazhuar në të gjitha zyrat rajonale ku 

vepron ANJF. Për periudhën e mësimit praktik, praktikantët janë mbështetur me një 

pagesë simbolike. 

USAID, përmes programit “Drejtësia Vlen”, ka mbështetur 8 (tetë) praktikantë të cilët 

janë vendosur në të gjitha zyrat rajonale për ndihmë juridike falas ku vepron ANJF. Për 

periudhën e mësimit praktik, praktikantët janë mbështetur me një pagesë simbolike. 

Agjencia për Ndihmë Juridike Falas ua ka mundësuar edhe nxënëseve të shkollës së 

mesme “Ali Hadri“ në Pejë dhe shkollës së mesme “Kadri Kusari” në Gjakovë që të 

vijojnë mësimin praktik në zyrat rajonale përkatëse të ANJF-së. 
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8. Struktura organizative e Agjencisë për Ndihmë Juridike 

Falas 

 

Agjencia për Ndihmë juridike Falas e ka të miratuar Rregulloren nr. 06/2013 për 

Organizimin e Brendshëm dhe Sistematizimin e Vendeve të Punës në Agjencinë për 

Ndihmë Juridike Falas. Në organogramin e miratuar është paraqitur nevoja për 

punonjës të rinj për t’i përmbushur kërkesat e dispozitave ligjore përkatëse për pozita të 

caktuara, e të cilat nuk ekzistojnë në Agjencinë për Ndihme Juridike Falas.  

Për t’i përmbushur kërkesat ligjore dhe për funksionim të mirëfillte të ANJF-së, 

pothuajse shumica e zyrtarëve janë të angazhuar me dy ose më shumë punë krahas  

pozitës për të cilën janë rekrutuar.  
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Organogrami i ANJF-së  

 



 

 

23 

 

 

 

 

Në bazë të organogramit të lartcekur, ANJF i ka të plotësuara këto pozita: 

Pozita e Drejtorit Ekzekutiv 

Departamenti i Administratës Qendrore i ka të plotësuara këto pozita: Drejtor i Departamentit të Administratës Qendrore, Zyrtar i 

Lartë për Financa, Zyrtar i Lartë i Prokurimit, Zyrtar për Shpenzime, Zyrtar për Zotimin e Mjeteve Buxhetore, Zyrtar i Teknologjisë 

Informative, Zyrtar për Ruajtjen dhe Arkivimin e Dosjeve. 

Departamenti për Shërbime Juridike i ka të plotësuara këto pozita: Drejtor i Departamentit për Shërbime Juridike, Udhëheqës i 

Divizionit për Ofrimin e Ndihmës Juridike Falas, Zyrtar Ligjor 1 (një), Zyrtarë për Ndihmë Juridike Falas 12 (dymbëdhjetë), Asistent 

Administrativ, të cilët janë të sistemuar në 3 (tri) zyrat rajonale për ndihmë juridike falas.  

Për t’i përmbushur kërkesat ligjore për funksionim të mirëfilltë, në mungesë të plotësimit të pozitave sipas organogramit, pothuajse të 

gjithë të punësuarit ushtrojnë dy e më shumë përgjegjësi.
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8.1. Aktivitetet e Zyrës së Prokurimit 
 

Aktivitetet e Zyrës së Prokurimit janë zhvilluar në përputhje me kërkesat e Autoritetit 

Kontraktues sipas planifikimit për vitin 2018. Raporti  i  punës së prokurimit në ANJF 

është  raport përmbledhës vjetor për punën e zhvilluar  gjatë vitit, të udhëhequr sipas 

Ligjit për Prokurim Publik të Kosovës, duke i përfshirë të gjitha llojet e vlerave të 

kontratave sipas strukturës (furnizime dhe shërbime). 

Sipas nenit 8 të Ligjit nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i 

ndryshuar dhe plotësuar me ligjin nr. 04/L-237, ligjin nr. 05/L-068 dhe ligjin nr. 05/L-

092, është përgatitur  me shkrim planifikimi paraprak i prokurimit që ANJF parasheh t’i 

prokurojë gjatë vitit fiskal 2018, dhe i njëjti i është dorëzuar Zyrtarit Kryesor 

Administrativ të Autoritetit Kontraktues, Drejtorit Ekzekutiv të ANJF-së. 

Pas shpalljes së legjislacionit mbi përvetësimet buxhetore për vitin fiskal 2018, kemi 

përgatitur planifikimin përfundimtar të prokurimit duke identifikuar në detaje të 

arsyeshme të gjitha furnizimet, shërbimet dhe punët e ANJF-së.  Plani i është dorëzuar 

AQP-së për vitin përkatës fiskal 2018, i paraparë sipas nenit 8 të LPP-së.  

Raporti vjetor për kontratat e nënshkruara publike është përgatitur dhe dorëzuar në 

ORPP sipas ligjit të prokurimit për çdo vit fiskal për të gjitha llojet.                                                                             

Nga komisioni i përbërë prej tre anëtarësh është bërë inventarizimi i pasurisë 

jofinanciare, numërimi dhe verifikimi fizik i gjendjes së pasurisë jofinanciare në formë 

të listuar sipas barkodeve dhe sipas numrit serik që është në pronësi dhe në kontroll të 

ANJF-së, sipas dispozitave të Rregullores MF-nr. 02/2013.   

Gjatë inventarizimit dhe regjistrimit është konstatuar gjendja e stoqeve si në vijim:         

Material higjenik 1.081,26 €, material shpenzues dhe materiale tjera në depo 3.875,93 €, 

me vlerë totale: (1.081,26 + 3.875,93) = 4.957,19 €.  

Gjatë vitit 2018 është bërë regjistrimi (migrimi) në E-pasuri, në regjistrin e pasurisë 

jofinanciare me vlerë nën 1.000,00 € sipas listës së përpiluar në bashkëpunim me 

anëtarët e komisionit. 

Janë përgatitur kërkesat dhe specifikimet e nevojshme teknike për AQP-në për 

zhvillimin e  aktiviteteve të konsoliduara të prokurimit dhe procesimin e dokumenteve 
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tjera përcjellëse (kërkesat, specifikimi teknik, DNVDM e plotësuar në përputhje me 

kërkesat ligjore) etj. 

Plani i menaxhimit të kontratave është bërë në përputhje me kërkesat ligjore; është 

përgatitur plani i menaxhimit të kontratave me të dhënat e nevojshme si dhe plani i 

implementimit të kontratave përkatëse sipas kushteve të përcaktuara me legjislacionin 

në fuqi.  

AQP, në bazë të ligjit të PPK, neni 95, pika 2, ka dorëzuar listën e artikujve të përdorimit 

të përbashkët për prokurime qendrore për vitin fiskal 2018. ANJF, në përputhje me 

kërkesat e AQP-së, ka plotësuar listat e artikujve të përdorimit të përbashkët. 

Për gjitha aktivitetet e prokurimit janë caktuar komisionet e pranimit të mallrave dhe 

shërbimeve sipas kërkesave dhe nevojave të ANJF-së, të aprovuara nga ZKA.  

Në përputhje me legjislacionin ne fuqi, ANJF ka caktuar koordinatorin si pikë 

koordinimi ndërmjet Autoritetit Kontraktues dhe Furnizuesit-Operatorit Ekonomik,  i 

cili do të jetë në dispozicion çdo herë që kërkohet dhe do të ketë autoritetin për 

zgjidhjen e çështjeve që lidhen me ekzekutimin e Kontratës Publike.  

Gjatë vitit 2018, ANJF ka ndërmarrë këto aktivitete të prokurimit për furnizime dhe 

shërbime: 

- Furnizimi me material shpenzues LOT II - kontratë publike kornizë, 626,62 €; 

- Furnizimi me material shpenzues LOT I - kontratë publike kornizë, 2.208,64 €; 

- Regjistrimi dhe sigurimi i automjeteve me kompaninë e sigurimit, kontratë publike 

kornizë, 677,32 €; 

- Larja dhe pastrimi i automjeteve - kontratë publike kornizë, 23,40 €; 

- Sistemi i alarmit për sigurinë e ANJF-së - kontratë njëvjeçare, 560 €; 

- Derivate dhe lëndë djegëse për makina dhe gjeneratorin - kontratë publike kornizë, 

3.566,83 €; 

- Furnizimi me material higjenik - kontratë publike kornizë, 1.452,16 €; 

- Shërbime të pastrimit dhe mirëmbajtjes së objektit - kontratë njëvjeçare, 2.880,00 €; 

- Sigurimi fizik i objektit të ANJF-së - kontratë publike kornizë, 1.546,16 €; 

- Përkthimi dhe lektorimi i materialeve zyrtare - kontratë publike kornizë, 491,57 €; 
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- Servisimi, mirëmbajtja dhe riparimi i automjeteve - kontratë publike kornizë, 3.714,00 

€; 

- Servisimi dhe mirëmbajtja e klimave - kontratë publike kornizë ,120,00 €; 

 - Servisimi dhe mirëmbajtja e pajisjeve të TI-së - kontratë publike kornizë, 1.497,70 €; 

- Mirëmbajtja e faqes së internetit www.anjf-rks.org - kontratë publike kornizë. 

- Shërbimi i transportit ajror - kontratë publike kornizë, 1.698,95 €; 

- Shtypja e raporteve vjetore 2017 - kontratë njëvjeçare, 209,50 €; 

- Furnizimi me letër higjienike - kontratë njëvjeçare, 542,10 €; 

- Furnizimi me ujë të pijes - kontratë publike kornizë e konsoliduar e prokurimeve të 

përbashkëta, 33,50 €; 

- Ridizajnimi dhe zhvillimi i faqes së re të internetit të ANJF-së, 925,00 €; 

- Furnizimi me goma - kontratë publike kornizë, 465.80 € 

- Shërbime të mirëmbajtjes së faqes së internetit të ANJF-së, 270,00 €. 

           Janë proceduar mbi 88 urdhërblerje në SIMFK/ Fribalancit –Thesarit (moduli i 

blerjes) në vlerë 23.509,31 euro, në pajtim me kontratat e nënshkruara në mes të 

Autoritetit Kontraktues-AQP dhe Operatorëve Ekonomikë.        

   
8.2. Teknologjia Informative 

 

Shërbimi i teknologjisë informative është mirëmbajtur nga zyrtari i TI-së në 

bashkëpunim me shërbimet kompetente të MAP-it. Shërbimi i teknologjisë informative 

është përkujdesur për mirëmbajtjen e faqes së internetit të ANJF-së, e cila në vazhdimësi 

freskohet me të dhënat e nevojshme të aktiviteteve të ANJF-së. Po ashtu, shërbimi i 

teknologjisë informative është përkujdesur që gjatë vitit 2018 të mirëmbajë bazën e të 

dhënave e cila funksionin në ANJF.  

Gjatë vitit 2018 është bërë servisimi i vazhdueshëm i pajisjeve siç janë kompjuterët, 

printerët dhe llap-top, si dhe janë bërë instalime dhe konfigurime sipas nevojave të 

ANJF-së. 

http://www.anjf-rks.org/
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8.3.  Arkiva 
 

Gjatë vitit 2018, në ANJF janë pranuar, regjistruar, protokolluar dhe arkivuar shkresat si 

në vijim: 

Lëndë për pagesën e avokateve, gjithsej: 815; 

Shkresa të protokolluara: 269; 

Dokumentacion lidhur me shpenzimet dhe furnizimet: 285. 

 

Gjatë vitit 2017, në  ANJF janë regjistruar/arkivuar gjithsej  1369 shkresa.  

 

Departamenti për Shërbime Juridike Falas 

 
Në Agjencinë për Ndihmë Juridike falas vepron Departamenti për Shërbime Juridike i 

cili gjate vitit 2018 ka drejtuar, koordinuar dhe kontrolluar punën e shërbimeve juridike falas, 

duke siguruar përmbushjen e funksioneve  në mënyrë efektive dhe efikase  brenda afateve 

kohore. Poashtu ka zbatuar ne përpikëri politikat dhe rregullat për ofrimin e ndihmës juridike 

falas duke siguruar një sistem efektiv efikas  gjithëpërfshirës, fleksibil dhe të qëndrueshëm. 

 

Gjate vitit 2018 Departamenti per Shërbime Juridike ka zhvilluar një varg aktivitetesh qe te 

siguroj ofrimin e ndihmës juridike falas ne përputhje me Ligjin per Ndihme Juridike Falas, duke 

siguruar qe shërbimet juridike falas te jene sa me afër qytetareve. 

 

Divizioni per Ofrimin e Ndihmës Juridike Falas  
 

Në Agjencinë për Ndihmë Juridike falas vepron Divizioni për Ofrimin e Ndihmës 
Juridike Falas. Gjate vitit 2018, ka drejtuar dhe mbikëqyrë shërbimet e ndihmës juridike 
të Zyrave Rajonale për Ndihmë Juridike Falas dhe Zyrave Mobile për Ndihmë Juridike 
Falas. Gjatë kësaj periudhe raportuese është zhvilluar bashkëpunim i mirëfilltë me OAK 
dhe janë kordinauar në përcaktimin e masave, për të siguruar  përfaqësim  të barabarte 
të përfitueseve të ndihmës juridike falas, duke  siguruara cilësinë e shërbimeve juridike 
profesionale.  
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9. Zyrat  Rajonale për  Ndihmë Juridike Falas  (ZRNJF) 

 

Gjatë vitit 2018, ndihma juridike falas në Republikën e Kosovës është ofruar nëpërmjet 7 

(shtatë) zyrave rajonale për ndihmë juridike falas në komunat në vijim: Prishtinë, 

Prizren, Pejë, Mitrovicë, Gjilan, Gjakovë dhe Ferizaj.  

 

 

Harta me Zyrat për Ndihmë Juridike Falas në Republikën e Kosovës 

 

 

9.1. Kompetencat dhe përgjegjësitë e ZRNJF-ve 
 

Në zyrat për ndihmë juridike falas në mënyrë të drejtpërdrejtë ofrohet ndihma juridike 

falas në lëmin civil, administrativ, penal dhe kundërvajtës për të gjithë qytetarët në 

 

Zyrat e financuara nga 

Buxheti i Republikës së 

Kosovës 

 



 

 

29 

 

gjendje të vështirë materiale të cilët i plotësojnë kriteret e përcaktuara në Ligjin për 

Ndihmë Juridike Falas. 

Fushëveprimi i këtyre zyrave është si vijon: 

- pranimi i kërkesave për ndihmë juridike falas;  
- angazhimi i ofruesve të ndihmës juridike falas; 
- ofrimi i shërbimeve të ndihmës juridike falas në pajtim me autorizimet e  

përcaktuara me Ligjin për Ndihmë Juridike Falas;  
- mbajtja e evidencës për kërkuesit, përfituesit dhe shërbimet juridike të ofruara;  
- koordinimi me institucionet lokale për ofrimin e ndihmës juridike efikase;  
- organizimi i fushatave për vetëdijesimin juridik. 

 

9.2. Zyra Rajonale për Ndihmë Juridike Falas  - P r i sh t i n ë 

Rajoni i Prishtinës numëron 7 (shtatë) komuna: Prishtinë, Podujevë, Lipjan, Drenas, 

Fushë-Kosovë, Kastriot (Obiliq) dhe Graçanicë. 

Në tabelën më poshtë është pasqyruar numri i lëndëve sipas lëmit, strukturës gjinore 

dhe përkatësisë etnike të përfitueseve të ndihmës juridike falas në ZRNJF Prishtinë. 

ZRNJF 
LËMI GJINIA PËRKATËSIA ETNIKE 

Nr. i 
lëndës 

Adm Civ Kun Pen M F Ashk Bosh Rom Serb Shqip Turq Tjetër  
475 

Prishtinë 221 232 2 20 237 238 3 0 0 0 468 2 2 

Periudha janar-dhjetor 2018 

 

 
9.3. Zyra Rajonale për Ndihmë Juridike Falas - P r i z r e n 

Rajoni i Prizren numëron 4 (katër) komuna: Prizren, Therandë (Suharekë), Dragash dhe 

Mamushë. 

Në tabelën më poshtë është pasqyruar numri i lëndëve sipas lëmit, strukturës gjinore 

dhe përkatësisë etnike të përfitueseve të ndihmës juridike falas në ZRNJF Prizren. 

ZRNJF 
LËMI GJINIA PËRKATËSIA ETNIKE 

Nr. i 
lëndës 

Adm Civ Kun Pen M F Ashk Bosh Rom Gor Shqip Turq Serb Tjetër  
1032 

Prizren 659 346 0 27 492 540 6 80 41 2 817 80 4 2 

Periudha janar-dhjetor 2018 
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9.4. Zyra Rajonale për Ndihmë Juridike Falas - P e j ë 

Rajoni i Pejës numëron 5 komuna: Pejë, Klinë, Deçan, Istog dhe Junik. 

Në tabelën më poshtë është pasqyruar numri i lëndëve sipas lëmit, strukturës gjinore 

dhe përkatësisë etnike të përfitueseve të ndihmës juridike falas në ZRNJF Pejë. 

 

ZRNJF 
LËMI GJINIA PËRKATËSIA ETNIKE 

Nr. i 
lëndës 

Adm Civ Kun Pen M F Ashk Bosh Rom Serb Shqip Egji Tjetër  
401 

Pejë 164 192 0 45 212 189 3 11 14 0 325 48 0 

Periudha janar-dhjetor 2018 

 
9.5. Zyra Rajonale për Ndihmë Juridike Falas -  M i t r o v i c ë 

Rajoni i Mitrovicës numëron 6 komuna: Mitrovicë, Vushtrri, Skenderaj, Leposaviq, 

Zveçan dhe Zubin Potok. 

Në tabelën më poshtë është pasqyruar numri i lëndëve sipas lëmit, strukturës gjinore 

dhe përkatësisë etnike të përfitueseve të ndihmës juridike falas në ZRNJF Mitrovicë. 

ZRNJF 
LËMI GJINIA PËRKATËSIA ETNIKE 

Nr. i 
lëndës 

Adm Civ Kun Pen M F Ashk Bosh Rom Serb Shqip Goran Tjetër  
755 

Mitrovicë 652 97 0 6 395 360 17 6 12 2 717 1 0 

Periudha janar-dhjetor 2018 

 

9.6. Zyra Rajonale për Ndihmë Juridike Falas - Gj i l a n 
 

Rajoni i Gjilanit numëron 7 komuna: Gjilan, Dardanë (Kamenicë), Viti, Artanë 

(Novobërdë), Kllokot, Ranillug dhe Partesh. 

Në tabelën më poshtë është pasqyruar numri i lëndëve sipas lëmit, strukturës gjinore 

dhe përkatësisë etnike të përfitueseve të ndihmës juridike falas në ZRNJF Gjilan. 

ZRNJF 
LËMI GJINIA PËRKATËSIA ETNIKE 

Nr. i 
lëndës 

Adm Civ Kun Pen M F Ashk Bosh Rom Serb Shqip Turq Tjetër  
646 Gjilan 418 215 1 12 353 293 1 0 13 17 614 0 1 

Periudha janar-dhjetor 2018 
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9.7     Zyra Rajonale për Ndihmë Juridike Falas - F e r i z a j 

Rajoni i Ferizajt numëron 5 komuna: Ferizaj, Kaçanik, Shtërpcë, Shtime dhe Hani i Elezit; 

Në tabelën më poshtë është pasqyruar numri i lëndëve sipas lëmit, strukturës gjinore 

dhe përkatësisë etnike të përfitueseve të ndihmës juridike falas në ZRNJF Ferizaj. 

ZRNJF 
LËMI GJINIA PËRKATËSIA ETNIKE 

Nr. i 
lëndës 

Adm Civ Kun Pen M F Ashk Bosh Rom Serb Shqip Turq Tjetër  
398 Ferizaj 225 149 8 16 194 204 27 5 3 3 360 0 0 

Periudha janar-dhjetor 2018 

 

9.8     Zyra Rajonale për Ndihmë Juridike Falas - Gj a k o v ë 

 

Rajoni i Gjakovës numëron 3 komuna: Gjakovë, Rahovec dhe Malishevë. 

Në tabelën më poshtë është pasqyruar numri i lëndëve sipas lëmit, strukturës gjinore 

dhe përkatësisë etnike të përfitueseve të ndihmës juridike falas në ZRNJF Gjakovë. 

ZRNJF 
LËMI GJINIA PËRKATËSIA ETNIKE 

Nr. i 
lëndës 

Adm Civ Kun Pen M F Ashk Bosh Rom Serb Shqip Egji Tjetër  
834 Gjakovë 559 233 3 39 488 346 31 0 34 3 713 53 0 

Periudha janar-dhjetor 2018 

 

10. Kompetencat dhe përgjegjësitë e ZMNJF-ve  
 

Në pajtim me nenin 28 të Ligjit për Ndihmë Juridike Falas, gjatë vitit 2018, me 

përkrahjen e donatorit GIZ, janë hapur ZMNJF-të në 10 komuna ku ANJF nuk ka pasur 

zyrë rajonale. ZMNJF-të janë funksionalizuar në muajin korrik të vitit 2018 në këto 

komuna: Fushë Kosovë, Drenas, Deçan, Istog, Suharekë, Dragash, Mitrovicë Veriore, 

Zveçan, Leposaviç dhe Zubin Potok.  

Në zyrat mobile për ndihmë juridike falas, në mënyrë të drejtpërdrejtë u ofrohet 

ndihma juridike falas në lëmin civil, administrativ, penal dhe kundërvajtëse të gjithë 

qytetarëve në gjendje të vështirë materiale të cilët i plotësojnë kriteret e përcaktuara në 

Ligjin për Ndihmë Juridike Falas. 
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Fushëveprimi i këtyre zyrave është si vijon: 

- pranimi i kërkesave për ndihmë juridike falas;  
- angazhimi i ofruesve të ndihmës juridike falas; 
- ofrimi i shërbimeve të ndihmës juridike falas në pajtim me autorizimet e  

përcaktuara me Ligjin për Ndihmë Juridike Falas;  
- mbajtja e evidencës për kërkuesit, përfituesit dhe shërbimet juridike të ofruara;  
- koordinimi me institucionet lokale për ofrimin e ndihmës juridike efikase;  
- organizimi i fushatave për vetëdijesimin juridik. 

 

 

10.1.  Zyra Mobile për Ndihmë Juridike Falas - Fushë-Kosovë 

 

Në tabelën më poshtë është pasqyruar numri i lëndëve sipas lëmit, strukturës gjinore 

dhe përkatësisë etnike të përfitueseve të ndihmës juridike falas në ZMNJF Fushë-

Kosovë. 

ZMNJF 
LËMI GJINIA PËRKATËSIA ETNIKE 

Nr. i 
lëndës 

Adm Civ Kun Pen M F Ashk Bosh Rom Serb Shqip Egji Tjetër  
72 Fushë-

Kosovë 
68 4 0 0 23 49 7 0 0 1 64 0 0 

Periudha korrik-dhjetor 2018 

 

10.2.  Zyra Mobile për Ndihmë Juridike Falas - Drenas 

Në tabelën më poshtë është pasqyruar numri i lëndëve sipas lëmit, strukturës gjinore 

dhe përkatësisë etnike të përfitueseve të ndihmës juridike falas në ZMNJF Drenas. 

ZMNJF 
LËMI GJINIA PËRKATËSIA ETNIKE 

Nr. i 
lëndës 

Adm Civ Kun Pen M F Ashk Bosh Rom Serb Shqip Egji Tjetër  
36 Drenas 25 10 0 1 18 18 0 0 0 0 36 0 0 

Periudha korrik-dhjetor 2018 

 

10.3. Zyra Mobile për Ndihmë Juridike Falas - Deçan 

Në tabelën më poshtë është pasqyruar numri i lëndëve sipas lëmit, strukturës gjinore 

dhe përkatësisë etnike të përfitueseve të ndihmës juridike falas në ZMNJF Deçan. 
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ZMNJF 
LËMI GJINIA PËRKATËSIA ETNIKE 

Nr. i 
lëndës 

Adm Civ Kun Pen M F Ashk Bosh Rom Serb Shqip Egji Tjetër  
23 Deçan 9 13 0 1 11 12 0 0 0 0 23 0 0 

Periudha korrik-dhjetor 2018 

 

10.4. Zyra Mobile për Ndihmë Juridike Falas - Istog 

Në tabelën më poshtë është pasqyruar numri i lëndëve sipas lëmit, strukturës gjinore 

dhe përkatësisë etnike të përfitueseve të ndihmës juridike falas në ZMNJF Istog. 

ZMNJF 
LËMI GJINIA PËRKATËSIA ETNIKE 

Nr. i 
lëndës 

Adm Civ Kun Pen M F Ashk Bosh Rom Serb Shqip Egji Tjetër  
51 Istog 15 27 0 9 31 20 3 2 0 0 41 5 0 

Periudha korrik-dhjetor 2018 

 

10.5. Zyra Mobile për Ndihmë Juridike Falas - Suharekë 

Në tabelën më poshtë është pasqyruar numri i lëndëve sipas lëmit, strukturës gjinore 

dhe përkatësisë etnike të përfitueseve të ndihmës juridike falas në ZMNJF Suharekë. 

ZMNJF 
LËMI GJINIA PËRKATËSIA ETNIKE 

Nr. i 
lëndës 

Adm Civ Kun Pen M F Ashk Bosh Rom Serb Shqip Egji Tjetër  
41 Suharekë 28 9 0 4 21 20 0 0 0 0 41 0 0 

Periudha korrik-dhjetor 2018 

 

 

10.6. Zyra Mobile për Ndihmë Juridike Falas - Dragash 

Në tabelën më poshtë është pasqyruar numri i lëndëve sipas lëmit, strukturës gjinore 

dhe përkatësisë etnike të përfitueseve të ndihmës juridike falas në ZMNJF Dragash. 

ZMNJF 
LËMI GJINIA PËRKATËSIA ETNIKE 

Nr. i 
lëndës 

Adm Civ Kun Pen M F Ashk Bosh Rom Serb Shqip Egji Goran  
56 Dragash 30 20 1 5 45 11 0 0 0 0 53 0 3 

Periudha korrik-dhjetor 2018 
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10.7. Zyra Mobile për Ndihmë Juridike Falas - Mitrovicë Veriore 

Në tabelën më poshtë është pasqyruar numri i lëndëve sipas lëmit, strukturës gjinore 

dhe përkatësisë etnike të përfitueseve të ndihmës juridike falas në ZMNJF Mitrovicë 

Veriore. 

ZMNJF 
LËMI GJINIA PËRKATËSIA ETNIKE 

Nr. i 
lëndës 

Adm Civ Kun Pen M F Ashk Bosh Goran Serb Shqip Egji Tjetër  
39 Mitrovicë 

Veriore 
7 32 0 0 13 26 2 2 1  34 0 0 0 

Periudha korrik-dhjetor 2018 

 

10.8. Zyra Mobile për Ndihmë Juridike Falas - Zveçan 

Në tabelën më poshtë është pasqyruar numri i lëndëve sipas lëmit, strukturës gjinore 

dhe përkatësisë etnike të përfitueseve të ndihmës juridike falas në ZMNJF Zveçan. 

ZMNJF 
LËMI GJINIA PËRKATËSIA ETNIKE 

Nr. i 
lëndës 

Adm Civ Kun Pen M F Ashk Bosh Rom Serb Shqip Egji Tjetër  
5 Zveçan 0 5 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 

Periudha korrik-dhjetor 2018 

 

10.9. Zyra Mobile për Ndihmë Juridike Falas - Leposaviç 

Në tabelën më poshtë është pasqyruar numri i lëndëve sipas lëmit, strukturës gjinore 

dhe përkatësisë etnike të përfitueseve të ndihmës juridike falas në ZMNJF Leposaviç. 

ZMNJF 
LËMI GJINIA PËRKATËSIA ETNIKE 

Nr. i 
lëndës 

Adm Civ Kun Pen M F Ashk Bosh Rom Serb Shqip Egji Tjetër  
3 Leposaviç 0 3 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 

Periudha korrik-dhjetor 2018 

 

10.10. Zyra Mobile për Ndihmë Juridike Falas – Zubin Potok 
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Në tabelën më poshtë është pasqyruar numri i lëndëve sipas lëmit, strukturës gjinore 

dhe përkatësisë etnike të përfitueseve të ndihmës juridike falas në ZMNJF Zubin Potok. 

ZMNJF 
LËMI GJINIA PËRKATËSIA ETNIKE 

Nr. i 
lënd

ës 

Adm Civ Kun Pen M F Ashk Bosh Rom Serb Shqip Egji Tjetër  
4 Zubin 

Potok 
1 3 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 

Periudha korrik-dhjetor 2018 

 

10.10. Klinika Mobile 

 

Klinika Mobile, me përkrahjen financiare të UNDP, ka funksionuar nga muaji mars deri 

në muajin korrik, dhe është ofruar ndihma juridike në komunat: Podujevë, Drenas, 

Malishevë dhe Graçanicë. 

Në tabelën më poshtë është pasqyruar numri i lëndëve sipas lëmit, strukturës gjinore 

dhe përkatësisë etnike të përfitueseve të ndihmës juridike falas në Klinikën Mobile. 

ZMNJF 
LËMI GJINIA PËRKATËSIA ETNIKE 

Nr. i 
lëndës 

Adm Civ Kun Pen M F Ashk Bosh Rom Serb Shqip Egji Tjetër  
53 Klinika 

Mobile 
24 26 1 2 41 12 0 0 0 0 53 0 0 

               
Periudha mars-korrik 2018 
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11. Pasqyrimi tabelor dhe grafik i veprimeve juridike të ndërmarra nga ANJF 
për vitin 2018 dhe përgjatë viteve 2016, 2017, 2018 

 
              Raport i Përgjithshëm i lëndëve sipas zyrave 01.01.2018 - 31.12.201 
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P
a
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PRISHTINË 221 232 2 20 237 238 468 0 0 3 0 2 0 0 2 475 59 5 0 54 

PRIZREN 659 346 0 27 492 540 817 4 80 6 41 80 0 2 2 1032 17 2 0 15 

PEJË 164 192 0 45 212 189 325 0 11 3 14 0 48 0 0 401 76 15 0 61 

GJILAN 418 215 1 12 353 293 614 17 0 1 13 0 0 0 1 646 71 11 0 59 

MITROVICË 652 97 0 6 395 360 717 2 6 17 12 0 0 1 0 755 22 3 0 19 

FERIZAJ 225 149 8 16 194 204 360 3 5 27 3 0 0 0 0 398 2 0 0 2 

GJAKOVË 559 233 3 39 488 346 713 3 0 31 34 0 53 0 0 834 20 4 0 16 

ZYRA 
MOBILE 

24 26 1 2 41 12 53 0 0 0 0 0 0 0 0 53 
0 

0 0 0 

FUSHË 
KOSOVË  

68 4 0 0 23 49 64 1 0 7 0 0 0 0 0 72 
2 

0 0 2 

DRENAS 25 10 0 1 18 18 36 0 0 0 0 0 0 0 0 36 4 1 0 3 

DEÇAN 9 13 0 1 11 12 23 0 0 0 0 0 0 0 0 23 8 0 0 8 

ISTOG 15 27 0 9 31 20 41 0 2 3 0 0 5 0 0 51 1 0 0 1 

SUHAREKË 28 9 0 4 21 20 41 0 0 0 0 0 0 0 0 41 1 0 0 1 

DRAGASH 30 20 1 5 45 11 53 0 0 0 0 0 0 3 0 56 0 0 0 0 

MITROVICË 
VERIORE 

7 32 0 0 13 26 0 34 2 2 0 0 0 1 0 39 
0 

0 0 0 

ZVEÇAN 0 5 0 0 0 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 

LEPOSAVIÇ 0 3 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 

ZUBIN 
POTOK 

1 3 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 
60 

1 0 59 

Totali 
3015 1616 16 187 2574 2350 4325 76 106 100 117 82 106 7 5 4924 283 37 0 246 
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Grafikonet pasqyrojnë numrin e lëndëve sipas lëmit për vitin 2018 

 
 
 

 
 

 

 
Grafikonet pasqyrojnë përkatësinë gjinore dhe nacionale të përfituesve të ndihmës juridike falas për vitin 2018 
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Grafikonet pasqyrojnë numrin e lëndëve sipas lëmit për vitet 2016, 2017, 2018 

 

 

  Grafikonet pasqyrojnë angazhimin e avokatëve për vitet 2016, 2017, 2018 
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Raporti i lëndëve të referuara te avokati, sipas lëmit dhe sipas viteve, 2008-2018 

 

 

Në tabelën e mësipërme janë të paraqitura numri i lëndëve të referuara te avokatët sipas 

lëmit dhe sipas viteve, 2008-2018, lëndët e përfunduara, me sukses, pa sukses dhe lëndët 

në procedurë.  

Në periudhën raportuese për vitin 2018 janë angazhuar 283 (dyqind e tetëdhjetë e tre) 

avokatë. 

Vlen të theksohet se në vitin 2018 janë realizuar 815 pagesa për veprime të avokatëve. 

Avokatët  mund të angazhohen gjatë një periudhe vjetore, ndërsa veprimet mund t’i 

ndërmarrin në periudhe tjetër vjetore, që nënkupton se edhe realizimi i pagesave mund 
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2008 126 55 8 63 32 29 0 3 0 0 0 0 5 4 0 1 163 

2009 359 143 28 188 23 7 1 15 0 0 0 0 1 1 0 0 383 

2010 411 157 26 232 58 42 7 9 0 0 0 0 0 0 0 0 469 

2011 221 96 12 113 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 223 

2012 273 108 14 151 322 271 13 38 1 1 0 0 0 0 0 0 596 

2013 331 123 10 198 34 27 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 365 

2014 292 103 9 180 11 5 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 303 

2015 228 60 11 157 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 228 

2016 290 72 3 215 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 292 

2017 327 61 2 264 3 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 3 333 

2018 281 37 0 244 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 283 

Totali 3139 1006 123 2017 488 382 25 81 1 1 0 0 11 6 0 5 3638 
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të bëhet gjatë një viti tjetër fiskal dhe kjo nganjëherë mund të krijojë vështirësi për 

pagesën e faturave për veprimet e avokatëve për arsye se krijon mosbalancim në 

buxhetin e planifikuar vjetor. 

 

 

 

 

Grafikoni i përgjithshëm i lëndëve për vitet 2016, 2017, 2018 

 

11. Sfidat në sistemin e ndihmës juridike  

Agjencinë për Ndihmë Juridike Falas, përkundër të arriturave në ofrimin e shërbimeve 

për qytetarët, e kanë përcjellë edhe sfida të ndryshme. Sfidat me të cilat është përballur 

Agjencia për Ndihmë Juridike Falas janë si rrjedhojë e buxhetit të pamjaftueshëm për 

arritje të objektivave në mënyrë të plotë. Në këtë rast do të përmendim vetëm disa nga 

sfidat që na paraqiten në mungesë të buxhetit të mjaftueshëm: 

 

- Shtrirja e drejtë dhe e barabartë e ndihmës juridike në të gjitha regjionet, konkretisht 

në të gjitha komunat e Republikës së Kosovës; 

- Sensibilizimi dhe vetëdijesimi i publikut, veçmas i grupeve të interesit, për shërbimet 

që u ofrohen nga ANJF; 

- Implementimi efektiv i Planit Strategjik 2015-2019. 
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Rekomandime 

 

- Rritja e buxhetit për Agjencinë për Ndihmë Juridike Falas në përputhje me kërkesat e 

qytetarëve të cilët kërkojnë ndihmë juridike falas në Republikën e Kosovës, për të 

përmbushur obligimin ligjor për krijimin e zyrave mobile.  

Në vitin 2018, në Agjencinë për Ndihmë Juridike Falas ka pasur një rritje prej mbi 

40% të numrit të përfituesve të ndihmës juridike falas krahasuar me vitin 2017, 

prandaj rekomandojmë rritje të buxhetit dhe rritje të numrit të punëtorëve, në 

përputhje me numrin e përfituesve të ndihmës juridike falas.  

 

- Gjate vitit 2018, me përkrahjen e GIZ janë hapur 10 zyra mobile në 10 komuna të 

Republikës së Kosovës, prandaj, për të siguruar qëndrueshmërinë e këtyre zyrave, 

rekomandojmë përkrahje buxhetore nga Kuvendi i Republikës së Kosovës. 

Në përputhe me nenin 22, paragrafin 2 të Ligjit për Ndihmë Juridike Falas, ku 

shprehimisht thuhet “zyrat rajonale janë të obliguara që të ofrojnë ndihmë juridike 

falas në komunat të cilat i mbulon ajo zyrë rajonale, përmes zyrave mobile” 

- Sensibilizimi i vazhdueshëm i institucioneve dhe organeve të Republikës së Kosovës 

për rëndësinë që duhet kushtuar këtij institucioni si dhe sensibilizimin e qytetarëve.  

 

- Sigurimi i hapësirave të punës për ANJF-në në Prishtinë në objektet publike. 

 

12. Auditimi 

 

Agjencia për Ndihmë Juridike Falas menaxhon në mënyrë të pavarur buxhetin e saj. Për  

vitin 2018 i është nënshtruar procesit të auditimit nga Zyra e Auditorit të Përgjithshëm. 

Raporti i Auditimit ka rezultuar pa asnjë rekomandim. 

 

 


