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HYRJE
Qëllimi i këtij punimi është krijimi i një analize statistikore të unifikuar sa i përket sistemit të
ndihmës juridike ashtu si kërkohet shprehimisht në ligjin nr. 111/2017, “Për ndihmën juridike të
garantuar nga shteti” dhe aktet nënligjore të dala në zbatim të tij e cila ndikon drejtpërdrejt në
hartimin dhe zbatimin e politikave të mëtejshme në fushën e ndihmës juridike falas nga Ministri i
Drejtësisë.
Referuar shkronjës “d”, neni 8 i Ligjit nr.111/2017, Drejtoria e Ndihmës Juridike, mbledh dhe
analizon informacionin mbi dhënien e ndihmës juridike për të përmirësuar funksionimin e sistemit
të ofrimit të ndihmës juridike dhe organizon fushata për rritjen e ndërgjegjësimit publik mbi ofrimin
e ndihmës juridike dhe kushtet për përftimin e saj.
Gjithashtu, referuar shkronjës “gj”, neni 8 i Ligjit nr.111/2017, Drejtoria e Ndihmës Juridike Falas
mban, mbledh, plotëson dhe administron të dhënat e regjistrit të kërkesave dhe
vetëdeklarimeve të subjekteve të këtij ligji dhe të dhënat e regjistrit të organizatave
jofitimprurëse që ofrojnë ndihmë juridike parësore, sipas rregullave dhe procedurave të
miratuara nga Ministri i Drejtësisë.
Procedura e mbajtjes, mbledhjes, plotësimit si dhe administrimit të këtyre të dhënave është e
përcaktuar shprehimisht në udhëzimin nr. 1, datë 08.03.2019, “Për miratimin e rregullave dhe
procedurave për mbledhjen, plotësimin dhe administrimin e të dhënave të regjistrave”.
Referuar këtij udhëzimi, Drejtoria e Ndihmës Juridike Falas është organi përgjegjës për mbajtjen,
mbledhjen, plotësimin dhe administrimin e:
a) Të dhënave të regjistrit të kërkesave dhe vetëdeklarimeve të subjekteve përfituese të ndihmës
juridike të garantuar nga shetit.
Të dhënat e regjistrit të kërkesave dhe vetëdeklarimeve të subjekteve përfituese të ndihmës juridike
të garantuar nga shteti mblidhen në bazë të kërkesës për ndihmë juridike, vetëdeklarimit dhe çdo
dokumentacioni tjetër të depozituar nga kërkuesi për këtë qëllim.
Në regjistrin e kërkesave dhe vetëdeklarimeve për ndihmë juridike dytësore, për çdo kërkues,
përfshihen të dhënat e mëposhtme:
-

Kërkuesi (Emri, Mbiemri);
Gjinia,
Datëlindja,
Shtetësia,
Gjendja familjare (numri i pjesëtarëve në familje),
Gjendja e punësimit,
Adresa dhe të dhëna të tjera kontakti,
Gjykata/Organi procedues pranë të cilit është dorëzuar kërkesa;
Lloji i vetëdeklarimit;
Lloji i ndihmës dytësore të kërkuar;
Çështje juridike;
Vendimi i gjykatës/organit procedues mbi kërkesën për ndihmë juridike;
Data/Nr. i vendimit;
Ankimim i vendimit;
Pala ankimuese;
Vendimi mbi ankimin;
Avokati i caktuar;

-

Pagesat e përfituara nga avokati;
Rimbursimi i pagesave.

Udhëzimi parashikon se regjistri i kërkesave dhe vetëdeklarimeve të subjekteve përfituese mbahet
në formë elektronike dhe bëhen publike nëpërmjet faqes elektronike të Drejtorisë së Ndihmës
Juridike Falas në përputhje me legjislacionin në fuqi për mbrojtjen e të dhënave personale.
Regjistrat me të dhënat e plota, sipas këtij udhëzimi, mbahen pranë Drejtorisë së Ndihmës Juridike
Falas. Të dhënat e plota të regjistrave u vihen në dispozicion institucioneve të drejtësisë dhe palëve
të interesuara, pasi vlerësohet qëllimi i kërkesës dhe në përputhje me kriteret dhe kufizimet e
parashikuara në legjislacionin në fuqi për mbrojtjen e të dhënave personale.
Punonjësi i autorizuar nga Drejtoria e Ndihmës Juridike Falas
Drejtoria e Ndihmës Juridike Falas autorizon me shkrim dy punonjës për plotësimin dhe përditësimin
e regjistrave. Punonjësi i autorizuar është përgjegjës për saktësinë dhe përditësimin e të dhënave të
hedhura prej tij.
Gjithashtu, udhëzimi parashikon se punonjësi i autorizuar nuk mund të ndërhyjë dhe të ndryshojë
rubrikat e regjistrit/ave. Në rast se bëhen gabime materiale në hedhjen e informacionit në regjistër,
punonjësi i autorizuar bën korrigjimin dhe shkruan informacionin e saktë. Regjistrat administrohen
nga Drejtoria e Ndihmës Juridike Falas dhe për ruajtjen dhe asgjësimin e tyre zbatohen rregullat e
parashikuara nga legjislacioni në fuqi për arkivat.

1. Të dhëna statistikore: Kategoria Femra / Meshkuj.
Nga të dhënat e administruara nga DNJF gjatë muajit Janar 2021, rezulton se nga 21 vendime
gjyqësore në total me objekt ndihmën juridike, 12 prej tyre rezultojnë kërkuese femra dhe 9 prej
tyre kërkues meshkuj. Këto të dhëna paraqiten në formë tabelare si vijon:
Të Dhëna Statistikore
Ndihma Juridike Dytësore
JANAR 2021

Kategoria F/M

Numri i kërkuesve

Kërkues Femra
Kërkues Meshkuj

12
9

Komente / të tjera

TOTALI = 21 Vendime Gjyqësore

2. Të dhëna statistikore: Kategoria përfituese me të ardhura dhe pasuri të pamjaftueshme /
kategori e veçantë.
Nga të dhënat e administruara nga DNJF gjatë muajit Janar 2021, rezulton se nga 21 vendime
gjyqësore në total me objekt ndihmën juridike, në 12 prej tyre kërkuesit i përkasin kategorisë së
personave me pasuri dhe të ardhura të pamjaftueshme dhe në 9 vendime kërkuesit bëjnë pjesë në
kategoritë e veçanta sipas ligjit. Këto të dhëna paraqiten në formë tabelare si vijon:
Të Dhëna Statistikore
Ndihma Juridike Dytësore
JANAR 2021

Kategoria përfituese

Numri i Përfituesve

Të ardhura dhe pasuri të
pamjaftueshme
Kategori e veçantë

12

Komente / të tjera

9
TOTALI = 21 Vendime Gjyqësore

3. Të dhëna statistikore: Lloji i ndihmës dytësore të ofruar.
Nga të dhënat e administruara nga DNJF gjatë muajit Janar 2021, rezulton se nga 21 vendime
gjyqësore në total me objekt ndihmën juridike, 12 prej tyre janë kërkesa për ndihmë juridike
dytësore, 9 prej tyre janë kërkesa për ndihmë juridike dytësore dhe përjashtim nga tarifat dhe

shpenzimet gjyqësore ndërsa vendime të veçanta për përjashtim nga tarifat dhe shpenzimet
gjyqësore nuk ka për muajin Janar 2021. Këto të dhëna paraqiten në formë tabelare si vijon:
Të Dhëna Statistikore
Ndihma Juridike Dytësore
JANAR 2021

Lloji i ndihmës dytësore
të ofruar

Numri i Përfituesve

Ndihmë juridike dytësore

12

Ndihmë juridike dytësore dhe
përjashtim nga tarifat dhe
shpenzimet gjyqësore
Përjashtim nga tarifat dhe
shpenzimet gjyqësore

9

Komente / të tjera

-

TOTALI = 21 Vendime Gjyqësore

4. Të dhëna statistikore: Vendimi i Gjykatës / Organit procedues.
Nga të dhënat e administruara nga DNJF gjatë muajit Janar 2021, rezulton se nga 21 vendime
gjyqësore në total me objekt ndihmën juridike, janë pranuar 12 kërkesa për ndihmë juridike
dytësore; janë pranuar 6 kërkesa për ndihmë juridike dytësore dhe përjashtim nga tarifat dhe
shpenzimet gjyqësore si dhe janë pranuar pjesërisht 3 kërkesa për ndihmë juridike dytësore dhe
përjashtim nga tarifat dhe shpenzimet gjyqësore. Këto të dhëna paraqiten në formë tabelare si
vijon:
Të Dhëna Statistikore
Ndihma Juridike Dytësore
JANAR 2021
Lloji i ndihmës dytësore
të ofruar

Numri i Përfituesve

Vendimi i Gjykatës /
Organit Procedues
Pranim/rrëzim
pranim pjesërisht

Ndihmë juridike dytësore

12

Pranuar 12 kërkesa për
ndihmë juridike dytësore

Ndihmë juridike dytësore dhe
përjashtim nga tarifat dhe
shpenzimet gjyqësore

9

6 pranime për ndihmë
juridike dytësore dhe

përjashtim nga tarifat dhe
shpenzimet gjyqësore
3 pranime të pjesshme
(pranim ndihmë juridike
dytësore dhe rrëzim i
kërkesës për përjashtim)
Përjashtim nga tarifat dhe
shpenzimet gjyqësore

-

TOTALI = 21 Vendime Gjyqësore

5. Të dhëna statistikore: Lloji i çështjes për të cilën kërkohet ndihmë juridike.
Nga të dhënat e administruara nga DNJF gjatë muajit Janar 2021, rezulton se nga 21 vendime
gjyqësore në total me objekt ndihmën juridike, 5 prej tyre janë çështje civile të pa specifikuara; 3
prej tyre janë çështje pronësie, 1 vendim lidhet me pjestim pasurie; 6 vendime lidhen me zgjidhje
martese; 3 vendime çështje familjare; 1 vendim shpërblim dëmi; 1 vendim përfitim pensioni dhe
1 çështje administrative. Këto të dhëna paraqiten në formë tabelare si vijon:
Të Dhëna Statistikore
Ndihma Juridike Dytësore
JANAR 2021

Lloji i çështjes

Numri i Përfituesve

Çështje civile (e pa
specifikuar)
Pronësie
Pjestim pasurie
Zgjidhje martese
Familjare (të ndryshme nga

5
3
1
6
3

zgjidhja martesës)

Shpërblim dëmi
Përfitim pensioni
Administrative

1
1
1
TOTALI = 21 Vendime Gjyqësore

Komente / të tjera

6. Të dhëna statistikore: ankimimi i vendimeve.
Nga të dhënat e administruara nga DNJF gjatë muajit Janar 2021, rezulton se nga 21 vendime
gjyqësore në total me objekt ndihmën juridike, është bërë ankimim nga ana e DNJF për një
vendim dhe është kërkuar që të pranohet edhe kërkesa për përjashtim nga tarifat dhe shpenzimet
gjyqësore krahas kërkesës për ndihmë juridike dytësore. Gjithashtu, nga ana e DNJF është bërë
dhe një kërkesë për ndreqje gabimi dhe është kërkuar ndreqja e gabimit në pjesën ku Gjykata
cakton avokat, që është në kompetencën e Dhomës Vendore të AVokatisë. Këto të dhëna paraqiten
në formë tabelare si vijon:
Të Dhëna Statistikore
Ndihma Juridike Dytësore
JANAR 2021

Vendime me objekt ndihmën
juridike

Numri i Vendimeve

Ankimim i Vendimit /
Kërkesë për ndreqje gabimi

Pranim i kërkesave për
ndihmë juridike dytësore

12

1 Vendim për ndreqje
gabimi (Nga ana e DNJF
është kërkuar ndreqja e
gabimit në pjesën ku Gjykata
cakton avokat, që është në
kompetencën e Dhomës
Vendore të AVokatisë).

Pranim i kërkesave për
ndihmë juridike dytësore dhe
përjashtim nga tarifat dhe
shpenzimet gjyqësore

6

-

Pranim pjesërisht i kërkesave
për ndihmë juridike dytësore
dhe përjashtim nga tarifat dhe
shpenzimet gjyqësore

3

1 Ankimim i bërë nga DNJF
(Nga ana e DNJF është
kërkuar që të pranohet
kërkesa për përjashtim nga
tarifat dhe shpenzimet
gjyqësore).

Përjashtim nga tarifat dhe
shpenzimet gjyqësore

-

Numri i Vendimeve

Ndihmë juridike dytësore
Ndihmë juridike dytësore dhe përjashtim nga tarifat dhe shpenzimet
gjyqësore

