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Rreth projektit  
Qëllimi i projektit është forcimi i sundimit të ligjit në Republikën e Maqedonisë 
së Veriut. Projekti pritet të ketë ndikim të drejtpërdrejtë në institucionet 
përkatëse që punojnë në fushën e drejtësisë, zbatimit të ligjit, luftës kundër 
korrupsionit dhe promovimit të të drejtave themelore dhe të njeriut.

Aktivitetet e projektit dhe përfituesit 
Për të arritur objektivat e përcaktuara, janë parashikuar lloje të ndryshme 
aktivitetesh me qëllim që të: ofrohet mbështetje strategjike këshillimore për 
sistemin gjyqësor për të forcuar kapacitetet në sektorin e drejtësisë në një 
spektër të gjerë fushash, zhvillimin e mëtejshëm të TIK-ut dhe trajnim për 
gjyqësorin, përmirësimin e efikasitetit të sektorit të drejtësisë dhe të ofrojë 
mbështetje në zbatimin e legjislacionit në lidhje me gjyqtarët dhe prokurorët 
publikë; të përmirësojë kapacitetet hetimore, administrative dhe teknike në 
agjencitë e zbatimit të ligjit, të forcojë veprimin e udhëhequr nga inteligjenca 
dhe të përmirësojë kapacitetin për të analizuar mjedisin kriminal; të sigurojë 
mbështetje strategjike për punën e Komisionit shtetëror për parandalimin e 
korrupsionit, si dhe mbështetje metodologjike për zbatimin e mandatit të tij, të 
përmirësojë parandalimin e korrupsionit në prokurimin publik; të përmirësojë 
kapacitetet e organeve kryesore të të drejtave të njeriut dhe të forcojë 
mandatet e tyre, të përmirësojë politikën e të drejtave të fëmijëve dhe sistemin 
e mbrojtjes së fëmijëve, të rrisë parandalimin e diskriminimit me bazë gjinore, 
të rrisë ndërgjegjësimin për të drejtat e njeriut dhe institucionet që i mbrojnë 
ato, të përmirësojë sistemin e provës dhe zbatimin e tij.

Përfituesit e projektit janë autoritetet e mëposhtme: Këshilli gjyqësor, Këshilli 
gjyqësor i buxhetit, Këshilli i prokurorëve publikë, Prokuroria publike, Gjykata 
supreme, Gjykata kushtetuese, Oda e avokatëve, Akademia për gjyqtarë dhe 
prokurorë publikë, Ministria e Drejtësisë, TIK për Këshillin në organet gjyqësore, 
Administrata e ekzekutimit të sanksioneve, Ministria e Punëve të Brendshme 
dhe Byroja e sigurisë publike në MPB, Njësia e inteligjencës financiare në 
Ministrinë e Financave, Agjencia për menaxhimin e pasurive të konfiskuara, 
Agjencia për menaxhimin e pasurive të konfiskuara, Drejtoria e policisë 
financiare,  Byroja e prokurimit publik, Drejtoria e të ardhurave publike dhe 
drejtoria doganore, Enti shtetëror i auditimit, Komisioni shtetëror për 
parandalimin e korrupsionit, Zyra e Avokatit të Popullit, Ministria e Punës dhe 
Politikës Sociale, Komisioni për parandalimin dhe mbrojtjen nga diskriminimi, 
Trupi koordinues nacional për mosdiskriminim dhe mundësi të barabarta. 
Përfitues indirekt të projektit janë qytetarët e Republikës së Maqedonisë së 
Veriut.

Zbatimi i projektit është i orientuar në trajnime praktike, trajnime specifike në 
vendin e punës dhe trajnime për grupet e synuara të përcaktuara, duke marrë 
parasysh aktivitetet ndër sektoriale në projekt.

Projekti është i ndarë në katër objektiva (komponentë) specifikë të cilët janë të 
ndërlidhur. Komponentët definohen më tej sipas rezultateve dhe aktiviteteve 
që synon t’i arrijë projekti.
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PROJEKTI: Mbështetja e BE-së për sundimin e ligjit në Republikën e Maqedonisë së Veriut

KOMPONENTI 1 – GJYQËSORI  
Të përmirësohen kapacitetet e institucioneve të drejtësisë për të dhënë drejtësi në mënyrë 
transparente dhe të përgjegjshme
Komponenti 1 i këtij projekti synon të ofrojë mbështetje për sektorin gjyqësor në drejtim të mbështetjes 
këshillimore, mbështetjes menaxheriale, asistencës në zhvillimin e mëtejshëm të sistemeve të 
menaxhimit të TIK-ut dhe trajnimeve për gjyqtarët dhe prokurorët. Aktivitetet kryesore përfshijnë: ofrimin 
e mbështetjes strategjike këshillimore për aktorët në sistemin gjyqësor, duke përfshirë mbështetjen për 
zbatimin e Strategjisë së reformës së sektorit të drejtësisë dhe menaxhimin e burimeve njerëzore për 
sistemin gjyqësor dhe prokurorisë, analizën dhe përmirësimin e zinxhirit të drejtësisë dhe procesit të 
zbatimit, me qëllim të rrisë efikasitetin, duke mbështetur TIK për Këshillin e gjyqësorit për zbatimin e 
Strategjisë për TIK, duke mbështetur funksionimin e Akademisë për gjyqtarë dhe prokurorë publikë, duke 
mbështetur Ministrinë e Drejtësisë në forcimin e mëtejshëm institucional për menaxhimin dhe 
monitorimin e reformave në drejtësi.

KOMPONENTI 3 – ANTI-KORRUPSIONI 
Përmirësimi i parandalimit dhe luftës kundër korrupsionit
Qëllimi kryesor i Komponentit 3 është të ofrojë mbështetje strategjike dhe metodologjike për Komisionin 
shtetëror për parandalimin e korrupsionit dhe të kontribuojë në efektivitetin dhe efikasitetin në zbatimin e 
mandatit dhe operacioneve të tij. Aktivitetet kryesore përfshijnë: përmirësimin e kontrollit dhe verifikimit të 
deklaratave për pasurinë, të dorëzuara nga zyrtarët publikë të zgjedhur dhe të emëruar dhe anëtarët e 
Parlamentit, zhvillimin dhe ofrimin e magjistraturës nga Akademia Ndërkombëtare Kundër Korrupsionit 
(IACA) në luftën kundër korrupsionit dhe ndërtimin e integritetit, mbështetjen e zbatimit të ligjit për lobimin 
dhe kufizimet e dhuratave, vlerësimi i dispozitave ligjore në fushën e lobimit dhe dhuratave, zhvillimi i një 
web aplikacioni të ri për regjistrin e dhuratave, zhvillimi i një regjistri të ri elektronik për lobistët, vlerësimi i 
sistemit ekzistues të prokurimit elektronik, proceset dhe masat e kontrollit, zhvillimi i termave të referencës 
për një sistem gjurmues elektronik të ngjashëm me e-mbikëqyrësin slloven dhe ndihmon në përgatitjet për 
prokurimin dhe/ose kërkesat për financim për sistemin.

KOMPONENTI 2 – ZBATIMI I LIGJIT 
Forcimi i kapaciteteve për të zbatuar në mënyrë efektive teknikat moderne të hetimit në luftën kundër 
krimit të organizuar dhe korrupsionit
Qëllimi i Komponentit 2 është të ndihmojë dhe trajnojë organet e zbatimit të ligjit në hetimin e krimit, me 
theks të veçantë në rastet komplekse penale që kërkojnë bashkëpunimin e palëve të ndryshme të 
interesuara, duke ofruar skenarë të rasteve reale, trajnime. Aktivitetet kryesore përfshijnë: mbikëqyrjen e 
punëtorive operacionale për hetime reale të rasteve dhe përshtatje të mundshme, ngritjen e një zone 
kompetencash për të luftuar krimet në internet të lidhura me drogën në rrjetë të errët dhe në lidhje me 
shërbimet, ngritjen e një qendre “pararendëse” të ekselencës në luftë kundër substancave narkotike dhe 
shpërthyese, mbështetje për hetimet dhe masat parandaluese kundër korrupsionit, mbështetje për 
Qendrën kombëtare të koordinimit për kontrollin e krimit të organizuar dhe rolin e saj si një koordinator 
efektiv dhe vendosjen e standardeve midis organeve të zbatimit të ligjit, mbështetje për strategjinë e parë 
kombëtare të krimit kibernetik dhe plani i veprimit, analiza e pikave të forta dhe të dobëta në fushën e 
masave të posaçme hetimore me fokus mbikëqyrjen, identifikimin e boshllëqeve të mundshme në 
sistemet e TIK-ut të Agjencisë për menaxhim me pronën e konfiskuar dhe Zyrës për kthimin e pronës.

KOMPONENTI 4 – TË DREJTAT E NJERIUT DHE SANSKIONET ALTERNATIVE  
Rritja e mbrojtjes së të drejtave themelore dhe forcimi i përdorimit të mjeteve alternative të paraburgimit
Në Komponentin 4, qasja e përgjithshme është përpjekja për një ndryshim të kulturës organizative dhe 
institucionale që bazohet në një qasje të bazuar në të drejtat e njeriut. Aktivitetet e projektit do të rrisin 
ndërgjegjësimin për të drejtat themelore si një bazë e shëndoshë dhe praktike për një sundim efektiv të ligjit, 
do të rrisin njohuritë dhe aftësitë për mënyrën e zbatimit të tyre dhe se si standardet dhe përvoja ndërkom-
bëtare mund të ndihmojnë për ta bërë këtë. Aktivitetet kryesore përfshijnë: hartimin e rekomandimeve për 
përshtatjet ligjore dhe strukturore për përmirësimin e sistemit të mbrojtjes së të drejtave të njeriut, nxitjen 
e shkëmbimeve të rregullta ndërmjet organeve të të drejtave të njeriut, mbështetjen e Zyrës së Ombuds-
manit dhe Komisionit për parandalimin dhe mbrojtjen nga diskriminimi përmes kapaciteteve organizative, 
ndërtimi i kapaciteteve funksionale dhe ndërgjegjësimi për rolet e tyre, rritja e ndikimit të rekomandimeve 
të organeve të të drejtave të njeriut, forcimi i kapaciteteve për aplikimin e një qasjeje të bazuar në të drejtat 
e njeriut nga administrata publike, trajnimi i synuar për parandalimin e diskriminimit dhe dhunës me bazë 
gjinore, zhvillimi i rekomandimeve si të përmirësohet raportimi i pamjaftueshëm i diskriminimit me bazë 
gjinore, duke forcuar sistemin e mbrojtjes së fëmijëve, duke krijuar një instrument gjithëpërfshirës për 
monitorimin e zbatimit të të drejtave të fëmijëve dhe duke mbështetur përgatitjen e një Plani kombëtar të 
veprimit për të drejtat e fëmijëve dhe duke mbështetur sistemin e provës dhe përdorimi i sanksioneve 
alternative nëpërmjet ngritjes së kapaciteteve dhe masave për rritjen e ndërgjegjësimit.
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