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VIZITË E MINISTRIT TË DREJTËSISË NË QENDRËN
E SHËRBIMIT TË NDIHMËS JURIDIKE PARËSORE
VLORË

Vetëm për një vit, Zyra e Ndihmës Juridike në Vlorë ka
trajtuar mbi 260 raste duke pasur një performancë
mbresëlënëse. Një punë e mirë. Me ndihmën e paçmuar
të PNUD, qeverisë austriake, partneritetit me ADA si dhe
projektit EFLAS, ndihma për qytetarët në nevojë kudo në
Shqipëri, do të njohë vetëm rritje.

VIZITË E MINISTRIT TË DREJTËSISË NË QENDRËN E
SHËRBIMIT TË NDIHMËS JURIDIKE PARËSORE
SHKODËR

Me Ministrin e Drejtësisë në Shkodër për të folur mbi arritjet e ndihmës
juridike falas në këtë qytet.
Qendra e Shërbimit të Ndihmës Juridike Parësore Shkodër gjatë vitit
2021 ka përcjellë një total prej 410 rastesh të raportuara.
Nga analiza e raportimeve mujore është vënë re se kategoria më e shumtë
përfituese është ajo në pamundësi ekonomike dhe financiare e ndjekur
nga kategoritë e vecanta

NTERVISTË E DREJTORIT TË PËRGJITHSHËM TË
DREJTORISË SË NDIHMËS JURIDIKE FALAS

Drejtori i Përgjithshëm i Drejtorisë së Ndihmës Juridike Falas në një
intervistë për MCN, duke folur mbi sistemin e ndihmës juridike të
garantuar nga shteti, risitë që ligji i ri solli dhe arritjet e institucionit.
Kjo intervistë pati në fokus jo vetëm arritjen e DNJF-së por dhe vendimin e
parë lidhur me ndihmën juridike falas të Gjykatës Evropiane të të Drejtave
të Njeriut “Çështja Laçi kundër Shqipërisë” 19 Tetor 2021.

NTERVISTË E DREJTORIT TË PËRGJITHSHËM TË
DREJTORISË SË NDIHMËS JURIDIKE FALAS

Drejtori i Përgjithshëm i Drejtorisë së Ndihmës Juridike Falas në një
intervistë për Euronews Albana, duke folur mbi sistemin e ndihmës
juridike të garantuar nga shteti, risitë që ligji i ri solli dhe arritjet e
institucionit.

TRAJNIM PRANË UNIVERSITETIT QIRIAZI
Në datën 28 Mars, në ambientet e Universitetit “Qiriazi” u zhvillua një trajnim
me Përfaqësues nga Drejtoria e Ndihmës Juridike Falas, Zj. Klejda Poçi dhe Zj.
Patricia Pogaçe.
📌Ky trajnim u zhvillua në kuadër të marrëveshjes së bashkëpunimit të lidhur
midis Universitetit Qiriazi dhe Drejtorisë së Ndihmës Juridike Falas, duke patur
si qëllim informimin e studentëve mbi sistemin e ndihmës juridike falas dhe
forcimin e marrëdhënieve midis klinikës së ligjit dhe DNJF.

QENDRA E SHËRBIMIT TË NDIHMËS JURIDIKE PARËSORE
DURRËS

Ministri i Drejtësisë në Qendrën e Shërbimit të Ndihmës Juridike në Durrës, me
një numër qytetarësh që kanë përfituar ndihmë ligjore falas.
Në më pak se dy vjet, deri në shkurt 2022, është ofruar ndihmë ligjore falas për
708 qytetarë të qarkut, individë pa të ardhura, persona me aftësi të kufizuara,
viktima të dhunës në familje.

TRAJNIM I STUDENTËVE PRANË UNIVERSITETIT “ALEKSANDËR
MOISIU” DURRËS

TRAJNIM I STUDENTËVE PRANË UNIVERSITETIT MESDHETAR TË
SHQIPËRISË

Studentët e angazhuar në Klinikën Ligjore “Mesdhetari” zhvilluan një trajnim dy
ditor me përfaqësuesit e Drejtorisë së Ndihmës Juridike Falas.
Ky trajnim u zhvillua në kuadër të marrëveshjes së bashkëpunimit të lidhur midis
Universitetit Mesdhetar të Shqipërisë dhe Drejtorisë së Ndihmës Juridike Falas, duke
patur si qëllim informimin e studentëve mbi sistemin e ndihmës juridike falas dhe
forcimin e marrëdhënieve midis klinikës së ligjit dhe DNJF.

TRAJNIM I STUDENTËVE PRANË UNIVERSITETIT LUARASI

Zhvillimi i këtij trajnimi u mbështet në Marrëveshjen e Bashkëpunimit me
Drejtorinë e Ndihmës Juridike Falas, dhe konkretisht ku përcaktohet se: “Drejtoria e
Ndihmës Juridike Falas (DNJF) do të ofrojë kushte për trajnimin dhe përditësimin e
njohurive të studentëve të përfshirë pranë klinikës ligjore, mbi çështjet e lidhura me
ndihmën juridike parësore. Drejtoria e Ndihmës Juridike Falas (DNJF) trajnon
studentët e përfshirë pranë klinikave të ligjit të paktën një herë në vit”
Përmes këtij trajnimi studentët patën mundësinë të informohen mbi: Ndihmën
juridike parësore, dytësore dhe ofruesit e shërbimit; Rolin e Klinikave të Ligjit në
ofrimin e këtyre shërbimeve; Mundësitë për angazhimin me praktika 3-mujore
pune pranë DNJF dhe ofruesve të shërbimit.

TRAJNIM PRANË UNIVERSITETIT EPOKA
Në datën 24 Mars, në ambientet e Universitetit “Epoka” u zhvillua trajnim nga përfaqësueset e
Drejtorisë së Ndihmës Juridike Falas, Zj. Klejda Poçi dhe Zj. Patricia Pogaçe.
Ky trajnim u zhvillua në kuadër të marrëveshjes së bashkëpunimit të lidhur midis
Universitetit Epoka dhe Drejtorisë së Ndihmës Juridike Falas, duke patur si qëllim
informimin e studentëve mbi sistemin e ndihmës juridike falas dhe forcimin e
marrëdhënieve midis klinikës së ligjit dhe DNJF.

TRAJNIM PRANË UNIVERSITETIT MARIN BARLETI
Në datën 15 Prill në ambientet e Universitetit “Marin Barleti” u zhvillua
trajnim nga përfaqësueset e Drejtorisë së Ndihmës Juridike Falas, Zj. Klejda
Poçi dhe Zj. Suela Qevani.

Qendra e Shërbimit të Ndihmës Juridike Parësore Fier, mori pjesë në
tryezën në ambjentet e Sallës së Këshillit Bashkiak Patos, ku u prezantua
nga Qendra për të Drejtat në Punë CLR
"Studimi kombëtar mbi dhunën dhe ngacmimet në botën e punës". Pjesë e
takimit ishin edhe aktorë të tjere lokalë dhe rajonalë, shoqëri civile dhe
përfaqësues të administratës, të cilët u njohën jo vetëm me treguesit por u
treguam mjaft interaktiv në interpretimin e të dhënave

Qendra e Ndihmës Juridike Parësore Fier , në trajnimin e zhvilluar nga
Qendra "Streha" i cili është shërbimi i parë dhe i vetëm rezidencial në
Shqipëri që ndihmon të rinjt LGBT+ në nevojë për mbrojtje dhe për
shërbime. Në kuadër të temës “Rritja e kapaciteteve të profesionistëve
lokal në rritjen e ndërgjegjësimit për personat LGBTI+” .

Të dhëna statistikore
Mars 2022
Ndihma juridike parësore

Ndihma juridike dytësore
për muajin Mars 2022, në total rezultojnë 56 vendime gjyqësore nga
të cilat në 52 vendime janë pranuar kërkesat për ndihmë juridike
dhe/ose përjashtim nga tarifat dhe shpenzimet gjyqësore dhe në 4
vendim janë rrëzuar, pushuar gjykimi, ose kthyer aktet nga gjykata
lidhur me kërkesat për ndihmë juridike dytësore dhe/ose përjashtim
nga tarifat dhe shpenzimet gjyqësore; për mos plotësim
dokumentaconi/ mospërmbushje të kritereve të ligjit.

Qendra e Shërbimit të Ndihmës Juridike Parësore
Pogradec zhvilloi një takim informues mbi Ndihmën
Juridike Falas me nxënësit e gjimnazit "Dëshmoret e
Pojskës" në fshatin Hudenisht.

Intervistë në televizionin lokal "Sot7" ku u shpjegua qëllimi i zyrës së
ndihmës juridike falas Pogradec, kategoritë që përfitojnë dhe rastet më të
shpeshta të cilat individet kanë kërkuar ndihmë.

Trajnim i organizaur nga Nisma Ligjore Qytetare “Për rimëkëmbjen dhe
rindërtimin mbas tërmetit ndjeshmeri gjinore” , i cili zbatohet nga UN women
dhe mbështet financiarisht nga qeveria Suedeze përmes fondit të objektivave të
zhvillimit të qëndrueshëm të Kombeve të Bashkuara në Shqipëri.

Ndihma juridike Lushnje ne date 01.03.2022 mori pjese ne nje takim te
zhvilluar ne ambjentet e Bashkise me teme " Takim i perbashket me
institucionet pergjegjese per riintegrimin e familjeve te kthyera nga
emigracion

Përfaqësuesja e Përhershme e PNUD në Shqipëri, Monica Merino, vizitoi
ambjentet e Qendrës së Shërbimit të Ndihmës Juridike Parësore
Gjirokastër. Mbi ofrimin e shërbimit nga Juristët dhe Avokatët e Qëndrës
për subjektet e ligjit Nr. 111/2017 "Për Ndihmën Juridike të Garantuar nga
Shteti

TRAJNIM I STUDENTËVE PRANË KOLEGJIT UNIVERSITAR WISDOM

TRAJNIMI I STUDENTËVE PRANË UNIVERSITETIT EUROPIAN TË
TIRANËS

TRAJNIM I STUDENTËVE PRANË UNIVERSITETIT LUIGJ GURAKUQI SHKODËR

Më datë 21.04.2022 u zhvillua në ambientet e Universitetit "Ismail Qemali" Vlore, me student
të Fakultetit të Drejtësisë trajnimi nga juristet e Qendrës së Shërbimit të Ndihmës Juridike
Parësore Vlore, znj.Alessia Naçi dhe Diselda Resulaj.
Zhvillimi i këtij trajnimi mbështetet në Marrëveshjen e Bashkëpunimit me nr. 156 prot., datë
13.05.2020, me Drejtorinë e Ndihmës Juridike Falas, dhe konkretisht në nenin 5 të saj ku
përcaktohet se : “Drejtoria e Ndihmës Juridike Falas (DNJF) do të ofrojë kushte për trajnimin
dhe përditësimin e njohurive të studentëve të përfshirë pranë klinikës ligjore, mbi çështjet e
lidhura me ndihmën juridike parësore. Drejtoria e Ndihmës Juridike Falas (DNJF) trajnon
studentët e përfshirë pranë klinikave të ligjit të paktën një herë në vit”

Cikli i trajnimeve mbi ndihmën juridike të garantuar nga
shteti u përmbyll me trajnimin në Fakultetin e Drejtësisë,
Universiteti i Tiranës

Pranë Universitetit Luarasi u zhvillua aktiviteti në kundër të ditës internacionale
të gruas, duke patur në fokus shkeljen e të drejtave, më specifikish gratë e
dhunuara dhe të keqtrajtuara.
Në praninë e Dekanes së universitetit dhe disa pedagogëve, u bë prezantimi i
stundentëve dhe të ftuarëve prej shoqatave me Drejtorinë e Ndihmës Juridike
Falas dhe shërbimet e ofruara.
Gjatë këtij aktiviteti informues u trajtuan pikat e më poshtme:
Shërbimet ligjore falas të garantuara nga shteti;
Kategoritë që mund të përfitojnë nga këto shërbime;
Procedurat që duhet të ndiqen si dhe ku duhet të drejtohen.
Vendndodhja për marrjen e shërbimeve

Aktivitet informues /ndërgjegjësues pranë Qëndrës ‘Down
Syndrome Albania’ (10 qytetar të informuar në lidhje me shërbimet
që DNJF ofron)

Aktivitet informues /ndërgjegjësues pranë Shkollës 9-vjeçare “Flamur
Shkoza” në fshatin Prisk,
(mbi 30 nxënës të infromuar në lidhje me shërbimet që DNJF ofron)

Aktivitet për përcjelljen e informacionit tek familjarët në ambientet e sallës
së pritjes, në burgun 313. (mbi 15 qytetar të informuar në lidhje me
shërbimet që DNJF ofron)

Të dhëna statistikore
ndihma juridike parësore
Prill 2022

Ndihma juridike dytësore

Nga vendimet gjyqësore me objekt ndihmën juridike falas, të
administruara nga DNJF për muajin Prill 2022, në total rezultojnë 101
vendime gjyqësore nga të cilat në 100 vendime janë pranuar kërkesat
ndihmë juridike dhe/ose përjashtim nga tarifat dhe shpenzimet gjyqës
dhe në 1 vendim janë rrëzuar, pushuar gjykimi, ose kthyer aktet nga
gjykata lidhur me kërkesat për ndihmë juridike dytësore dhe/ose
përjashtim nga tarifat dhe shpenzimet gjyqësore; për mos plotësim
dokumentaconi/ mospërmbushje të kritereve të ligjit.

