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Kontakt:

Kushtetuta përcakton ndihmën juridike falas si të drejtë 
themelore të njeriut dhe ligji garanton ndihmë juridike falas 
në çështjet civile, çështjet administrative, kundërvajtjet dhe 
procedurat penale për individët që përmbushin kritere të 
caktuara ligjore dhe financiare. Agjencia për Ndihmë Juridike 
Falas (ANJF), e mandatuar nga qeveria, ofron ndihmë juridike 
falas për individë me të ardhura të ulëta.

Kriteret për të përfituar nga ndihma juridike falas
Ndihma juridike falas i ofrohet të gjithë personave të cilët i 
plotësojnë kriteret e përcaktuara si në vijim:

1.1. kriteri kualifikues;

1.2. kriteri financiar; dhe

1.3. kriteri juridik.

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

1.1 shtetasit me vendbanim në territorin e Kosovës; 
1.2 të gjithë personave me qëndrim të përkohshëm në Kosovë;
1.3  personat e tjerë të përcaktuar me ligj, apo me rregullat e 
të drejtës ndërkombëtare, të cilat e obligojnë  Kosovën;
1.4 personat të cilëve ju ofrohet ndihma juridike falas në bazë 
të reciprocitetit.

2. Sipas kriterit financiar, ofrohet ndihma juridike:

2.1    primare; dhe
2.2   sekondare.
1. 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.
2. Ndihma juridike sekondare u ofrohet të gjithë personave, të 
ardhurat e përgjithshme familjare të të cilëve janë më të vogla 
se sa të ardhurat mesatare familjare. 

3. Sipas kriterit juridik, ofrohet ndihma juridike duke 
vlerësuar bazueshmërinë e rastit si;

3.1. vlerën reale të kërkesës;
3.2. fuqia argumentuese e provave të prezantuara nga 
kërkuesi; dhe
3.3. mundësia e suksesit të kërkesës.

Nëse keni nevojë për ndihmë juridike falas, keni mundësinë të 
aplikoni në një nga format e mëposhtme:

a) Parashtrimi i kërkesës në një nga zyrat e Agjencisë për 
Ndihmë Juridike Falas

b) Përmes internetit
https://anjf.rks-gov.net/page.aspx?id=1,8

c) Me postë

Rr. Sali  Ceku, pn; Objekti i Gjykatës Themelore 
- Ferizaj; 
+383 (0) 290323406 

Objekti i Prokurorisë Themelore,  
Rr. “Hasan Cermexhia” 
+383 (0) 39423698

Rr. Vojske Jugoslavije pn; Objekti i Komunës, 
+383 (0) 45270443; 
+381 (0) 669005482  

https://anjf.rks-gov.net/page.aspx?id=1,8

