
1

1.1

1.1.1 Sistemi i ndihmës juridike parësore dhe dytësore ka funksionalitet të plotë dhe siguron 

akses të barabartë në drejtësi për qytetarët në të gjithë vendin (burimet njerëzore, 

zyrat e ndihmës juridike parësore dhe mjetet e duhura, aftësia teknike, etj.)

MD; Drejtoria e Ndihmës Juridike 

Falas

AKSHI (për shërbimin elektronik)

1.1.2 Forcimi dhe rritja e kapaciteteve përmes trajnimeve të duhura për ofruesit e shërbimit 

të ndihmës juridike falas në të gjithë vendin (përfshirë bashkëpunimin me Dhomën e 

Avokatisë së Shqipërisë (DhASh) për trajnime të avokatëve që ofrojnë shërbime të tilla 

si dhe bashkëpunimin me ASPA dhe donatorë për trajnimin e punonjësve të qendrave 

të shërbimit të ndihmës juridike, studentëve të Klinikave të Ligjit, si dhe OJF-ve të 

autorizuara).

MD; Drejtoria e Ndihmës Juridike 

Falas

DHKA; Shkolla e Magjistraturës (për 

trajnime), ASPA, Donatorë (UNDP, 

Euralius)

1.1.3 Forcimi i bashkëpunimit ndërinstitucional ndërmjet Drejtorisë së Ndihmës Juridike 

Falas dhe institucioneve publike / organizatave kombëtare e ndërkombëtare si dhe 

aktorëve të shoqërisë civile në kuadër të forcimit të aksesit në drejtësi (bashkëpunimi 

me Gjykatat; Prokuroritë; Donatorët;  ofruesit e shërbimit të ndihmës juridike falas: 

Klinikat e Ligjit pranë IAL-ve; Qendrat e shërbimit të ndihmës juridike parësore; 

Organizatat Jofitimprurëse të autorizuara dhe avokatët e ndihmës juridike dytësore).

MD; Drejtoria e Ndihmës Juridike 

Falas

Gjykatat; Prokuroritë; Klinikat e 

Ligjit; Qendrat e shërbimit të 

ndihmës juridike parësore; 

Organizatat Joftimprurëse të 

autorizuara dhe DhASh

1.1.4 Krijimi i Forumit Ndërinstitucional për ndihmën juridike të garantuar nga shteti me 

sekretariat teknik në Drejtorinë e Ndihmës Juridike Falas

MD; Drejtoria e Ndihmës Juridike 

Falas

Klinikat e Ligjit; Qendrat e shërbimit 

të ndihmës juridike parësore; 

Organizatat Joftimprurëse të 

autorizuara dhe DhASh; Gjykatat; 

Prokuroritë; Aktorë të tjerë të 

përfshire

1.2

1.2.1 Rritja e bashkëpunimit midis MD-së Dhomës Kombëtare të Ndërmjetësve (DHKN) MD; DHKM

Masa Prioritare 2: Procedura e ndërmjetësimit si një mekanizëm alternativ i zgjidhjes, funksional në praktikë jo vetëm në ligj, është efikas, dhe çështjet zgjidhen me pëlqimin dhe marrëveshjen e plotë 

te paleve

Qëllimi i politikës: Ndërtimi i një politike të hapur që i siguron qytetarëve të saj akses në drejtësi, transparencë dhe llogaridhënie

OBJEKTIVI SPECIFIK 1

Aksesi në drejtësi është i garantuar dhe është në përputhje me ligjet kombëtare, si dhe standardet evropiane dhe praktikat më të mira 

Masa Prioritare 1: Ndihma juridike ofrohet në një formë efikase dhe efektive, e cila u siguron qytetarëve në nevojë akses të plotë në këtë shërbim
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Nr. Institucionet përgjegjëse
Institucione të tjera 

përgjegjëse



1.2.2 Ngritja dhe përmirësimi i kapaciteteve profesionale të ndërmjetësve nëpërmjet 

organizimit të trajnimeve fillestare të vazhduar, si dhe gjithashtu trajnim i trajnerëve

MD; DHKM Shkolla e Magjistraturës; Dhoma 

Kombëtare e Avokatëve (për 

trajnime)

1.2.3 Organizimi i fushatave të  ndërgjegjësimit për shërbimin e ndërmjetësimit në vend DHKM

1.2.4 Dizenjimi i databasës elektronike. Vënia në funksion dhe përdorimi i databasës. DHKM

2

2.1

2.1.2 Krijimi I grupit të punës pranë MD me qëllim evidentimin e dokumentave dhe 

proceseve të cilat duhet të pasqyrohen në ëeb

MD; AKSHI Të gjitha institucionet vartëse

2.1.2 Analizë dhe hartimi I raportit përfundimtar mbi gjendjen aktuale të ëeb më qëllim 

përmirësimin e tij më informacionet e nevojshme për publikun

AKSHI;MD Të gjitha institucionet vartëse

2.1.2 Faqe internetit e MD-së dhe institucioneve vartëse plotësisht funksionale dhe e 

aksesueshme.

MD; AKSHI Të gjitha institucionet vartëse

2.2

2.2.1 Shërbimi elektronik plotësisht operacional i MD-së dhe institucioneve vartëse të tij MD Të gjitha institucionet vartëse

2.2.2
Transparencë e shtuar në bërjen publike të raporteve të monitorimit të Strategjive dhe 

zbatimit të planeve të tyre veprimit, si dhe të aktiviteve gjithëprfshirëse të institucionit.

MD Të gjitha institucionet vartëse

2.2.3
Komunikimi audo-viziv i veprimtarisë së institucionit si mjet i transparencës së shtuar 

(daljet televevizive të Ministrit, fushata ndërgjegjësimi, aktivitete sensibilizuese, etj) 

MD Të gjitha institucionet vartëse

2.3

2.3.1 Miratimi i manulave, udhëzimeve, rregullave të brendshmë përkatëse për funksionin 

sa më eficent të insitucionit.

MD Të gjitha institucionet vartëse

2.3.2 Miratimi i një sistemi efikas të raportimit të detyrave dhe përgjegjësive të secilit 

institucion në prrm,bushjë të transparencës dhe llogaridhënies.

MD Të gjitha institucionet vartëse

Masa Prioritare 1: Rritja e kapaciteteve teknike dhe profesionale të MD-së për të pasur një faqe interneti plotësisht operative, ne menyre qe informacioni te publikohet në kohë reale dhe është i 

dobishëm për qytetarët kur ata te kërkojnë shërbime

Masa Prioritare 2: Rritja e transparencës dhe përmirësimi i aksesit të informacionit publik

Masa Prioritare 3: Forcimi i bashkëpunimit dhe koordinimit të aktiviteteve dhe përgjegjësive përkatëse të MD-së dhe institucioneve vartëse të tij, të cilat do të kenë një ndikim pozitiv në transparencën 

dhe llogaridhënien, përfshirë por jo kufizuar, në inspektimet nga e kyrera nga MD për institucionet e varesisë

OBJEKTIVI SPECIFIK 2

Funksionimi dhe kapacitetet e Ministrisë së Drejtësisë janë forcuar në fushat e transparencës dhe llogaridhënies



Afati Fillimit Afati Mbarimit Buxhet Shteti Financim i Huaj

1-Jan-2020 31-Dec-2021

1-Jan-2021 31-Dec-2022

1-Jan-2021 31-Dec-2022

1-Jan-2021 31-Dec-2022

1-Jan-2021 31-Dec-2022

Masa Prioritare 2: Procedura e ndërmjetësimit si një mekanizëm alternativ i zgjidhjes, funksional në praktikë jo vetëm në ligj, është efikas, dhe çështjet zgjidhen me pëlqimin dhe marrëveshjen e plotë 

te paleve

Qëllimi i politikës: Ndërtimi i një politike të hapur që i siguron qytetarëve të saj akses në drejtësi, transparencë dhe llogaridhënie

OBJEKTIVI SPECIFIK 1

Aksesi në drejtësi është i garantuar dhe është në përputhje me ligjet kombëtare, si dhe standardet evropiane dhe praktikat më të mira 

Masa Prioritare 1: Ndihma juridike ofrohet në një formë efikase dhe efektive, e cila u siguron qytetarëve në nevojë akses të plotë në këtë shërbim
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Afati i zbatimit Kosto indikative (në 

mijë lekë) 2020-2022

Burimi i mbulimit
Hendeku financiar



1-Jan-2020 31-Dec-2022

1-Jan-2020 31-Dec-2021

1-Jan-2021 31-Dec-2022

1-Jan-2020 31-Dec-2021

1-Jan-2020 31-Dec-2021

1-Jan-2021 31-Dec-2021

1-Jan-2021 31-Dec-2021

1-Jan-2020 31-Dec-2022

1-Jan-2020 31-Dec-2022

1-Jan-2021 30-Jun-2021

1-Jan-2021 30-Jun-2021

Masa Prioritare 1: Rritja e kapaciteteve teknike dhe profesionale të MD-së për të pasur një faqe interneti plotësisht operative, ne menyre qe informacioni te publikohet në kohë reale dhe është i 

dobishëm për qytetarët kur ata te kërkojnë shërbime

Masa Prioritare 2: Rritja e transparencës dhe përmirësimi i aksesit të informacionit publik

Masa Prioritare 3: Forcimi i bashkëpunimit dhe koordinimit të aktiviteteve dhe përgjegjësive përkatëse të MD-së dhe institucioneve vartëse të tij, të cilat do të kenë një ndikim pozitiv në transparencën 

dhe llogaridhënien, përfshirë por jo kufizuar, në inspektimet nga e kyrera nga MD për institucionet e varesisë

OBJEKTIVI SPECIFIK 2

Funksionimi dhe kapacitetet e Ministrisë së Drejtësisë janë forcuar në fushat e transparencës dhe llogaridhënies


















