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PËRMBAJTJA
Udhëzim i përbashkët i ministrit të Drejtësisë dhe i ministrit të Financave dhe Ekonomisë nr. 18, datë 5.8.2020
për miratimin e kritereve të përfitimit të pagesave dhe tarifat e shpërblimit të avokatëve që ofrojnë
ndihmë juridike dytësore.
UDHËZIM I PËRBASHKËT Nr. 18, datë 5.8.2020
PËR MIRATIMIN E KRITEREVE TË PËRFITIMIT TË PAGESAVE DHE TARIFAT E
SHPËRBLIMIT TË AVOKATËVE QË OFROJNË NDIHMË JURIDIKE DYTËSORE
Në mbështetje të nenit 102, pika 4, të Kushtetutës dhe të nenit 7, shkronja “g”, të ligjit nr. 111/2017,
datë 14.12.2017, “Për ndihmën juridike të garantuar nga shteti”, ministri i Drejtësisë dhe ministri i Financave
dhe Ekonomisë
UDHËZOJNË:
I. Objekti
Ky udhëzim përcakton kriteret e përfitimit të pagesave dhe tarifën e shpërblimit për avokatët që ofrojnë
ndihmë juridike dytësore, në përputhje me ligjin nr. 111/2017 “Për ndihmën juridike të garantuar nga
shteti”.
II. Kriteret e shpërblimit për shërbimin e ofruar nga avokati
1. Me përfundimin e procedurave të dhënies së ndihmës juridike, avokati duhet të paraqesë pranë Drejtorisë së
Ndihmës Juridike Falas formularin për shpërblimin, për ndihmën e ofruar, në përputhje me kontratën vjetore të
lidhur midis avokatit dhe kësaj drejtorie.
2. Formulari për shpërblimin për ndihmën juridike shoqërohet me:
a) faturën tatimore të shërbimit të ofruar;
b) kopje të vendimit të gjykatave të dhëna për çështjen ose kopje të akteve të tjera, të përpiluara sipas shtojcës 1;
c) raportin për përfundimin e punës, sipas formatit të miratuar nga Ministria e Drejtësisë.
3. Pagesa e shërbimit bëhet përmes llogarisë bankare dhe sipas kushteve të vendosura në kontratën tip të
miratuar, siç përcaktohet në ligjin nr. 111/2017 “Për ndihmën juridike të garantuar nga shteti”.
4. Në rast se avokati heq dorë nga dhënia e ndihmës juridike dytësore, atij nuk i takon shpërblim për shërbimin
e dhënë, sipas kontratës vjetore të shërbimit të lidhur me Drejtorinë e Ndihmës Juridike Falas, përcaktuar në nenin
24, pika 1, shkronja “b”, të ligjit nr. 111/2017 “Për ndihmën juridike të garantuar nga shteti”. Në çdo rast, dhoma
vendore menjëherë njofton Drejtorinë e Ndihmës Juridike Falas.
5. Në rastet e heqjes dorë për raste të ndryshme nga ato të parashikuara në pikën 4, Drejtoria e Ndihmës
Juridike Falas njofton Dhomën e Avokatëve të Shqipërisë për vlerësimin e inicimit të një procedimi
disiplinor.
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III. Tarifat e shpërblimit
Masa e shpërblimit për ndihmën juridike dytësore të ofruar nga avokati, përcaktohet në shtojcën 1,
bashkëlidhur këtij udhëzimi.
IV. Kompensimi i shpenzimeve
Avokati ka të drejtën e mbulimit të shpenzimeve për shërbimin juridik të kryer. Kompensimi i
shpenzimeve bëhet në përputhje me legjislacionin në fuqi, “Për trajtimin financiar të punonjësve që dërgohen
me shërbim jashtë qendrës së punës, brenda vendit”.
V. Ngarkohet Drejtoria e Ndihmës Juridike në varësi të Ministrisë së Drejtësisë, si dhe Drejtoria e
Përgjithshme e Buxhetit në Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë për zbatimin e këtij udhëzimi.
Ky udhëzim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare.
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