
BASHKËPUNIMI JUSTITIA: 
RIFITIMI I BESIMIT 
TË QYTETARËVE

REZYME     
E PROJEKTIT: 

QËLLIMI KRYESOR: Të kontribuojë në kthimin e besimit të qytetarëve në sektorin gjyqësor
nëpërmjet kyçjes së organizatave qytetare në reformat qënjësore.

QËLLIMET SPECIFIKE:

Sigurimi i ndjekjes së strukturuar dhe kontribut gjithpërfshirës nga ana e shoqërisë civile në implementimin e Strategjisë për 
reforma në sistemin gjyqësor;

1

Përforcimi i kapaciteteve të organizatave qytetare dhe palëve të interesuara nga sistemi gjyqësor për pjesëmarrje në procesin 
e reformave në sistemin gjyqësor përmes shkëmbimit të përvojave, duke përfshirë edhe shkëmbimin e praktikave më të mira 
të BE-së;

2

Mbështetje dhe promovim të dialogut për reforma në sektorin gjyqësor në mes organizatave qytetare, palëve të interesuara 
dhe qytetarëve, nëpërmjet përfaqësimit të politikave publike.

3

CAQET:

Institucionet në sferën e sektorit gjyqësor (Ministria e drejtësisë, sistemi i gjykatave dhe prokurorëve publik, institucionet e tjera dhe 
palët e interesuara), shoqatat profesionale në gjyqësor, organizatat qytetare, mediumet, akademitë, qytetarët dhe shoqëria në 
përgjithësi.

Projekti 
finansohet nga 
Bashkimi Evropian

Instituti për politikë evropiane – Shkup

Asociacioni për inicijativa zhvillimore – ZENIT

Shoqata e gjykatësve të Republikës së Maqedonisë 

Koordinator:    

Partner: 

Qëllimi kryesor:

Institucionet në sferën e sektorit gjyqësor (Ministria e drejtësisë, sistemi i gjykatave dhe prokurorëve publik, institucionet e tjera dhe 
palët e interesuara), shoqatat profesionale në gjyqësor, organizatat qytetare, mediumet, akademitë, qytetarët dhe shoqëria në 
përgjithësi..

PËRDORUESIT:



KONTAKT: 

REZULTATET:  

Shoqëria civile punon së bashku me institucionet publike për të monitoruar dhe zbatuar 
Strategjinë e Reformës Gjyqësore;

Njohuri të avancuara dhe ekspertizë e organizatave qytetare dhe 
institucioneve në sferën e sistemit gjyqësor për praktika më të mira rajonale 
dhe të BE-së lidhur me sektorin gjyqësor, si dhe përforcimin e kapaciteteve 
të tyre për pjesëmarrje aktive në zhvillimin e reformave, zbatimin dhe ndjek-
jen dhe/ose evaluimin;

Përfaqësim i përmirësuar i politikave publike nga ana e 
organizatave qytetare dhe institucioneve në sferën e 
sektorit gjyqësor para vendimmarrësve dhe qytetarëve. 

R1: 

R2: 

R3: 

AKTIVITIETET KRYESORE: 

Zhvillimi i matricës për ndjekje me indikatorë për vlerësimin e suksesit të orientuar kah qytetarët;

Ndjekja e kënaqësisë së përdoruesëve të gjykatave me anketa;

Vlerësimi i cilësisë dhe njëtrajtshmërisë të vendimeve gjyqësore në tre sfera juridike prioritare – penale, civile dhe kundërvajtëse.

Shtylla 1: NDJEKJA

Shtylla 2: AVANCIMI
Vizitë studimore e përfaqësuesëve kyç në sferën e gjyqësorit në shtetet anëtare të BE-së;

Transferimi i praktikave më të mira dhe shkëmbimi i përvojave nga shtetet që aderojnë në BE;

Punëtori për ndërtimin e kapaciteteve për planifikim strategjik dhe procesin për negociata aderuese. 

Shtylla 3: NDJEKJA 
Dialogje për politika publike në nivel vjetor;

Mbledhje konsultative për avancimin e reformave në sektorin e gjyqësorit;

Konsultime dhe rrjetësim;

Komunikim dhe përfaqësim të politikave publike. 

KOHËZGJATJA E PROJEKTIT:

BUXHETI: 
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