
  

 

 

Basic data of the project
EURALIUS IV project, “Consolidation of the Justice System in Albania”, funded by 
EU, started in September 2014 and will last until December 2017. With its five areas 
of intervention, the project will support the Albanian Ministry of Justice, the Office for 
the Administration of the Judiciary Budget, the High Council of Justice, the High 
Court, the General Prosecutor Office, the Courts, the National Judicial Conference, 
the Parliamentary Law Committee, the School of Magistrates, the National Chamber 
of Advocacy and the National Chamber of Notaries as its main beneficiaries.The 
project comprises ten full time top experts from EU Member States and Albania, 
sitting in the premises of the main beneficiaries.

Financing
EURALIUS IV is funded by European Commission under IPA 2013 funds for Albania 
amounting in total to almost 4 million euros. 

Implementing Partners
The project implementation was awarded to a Consortium led by the German 
Deutsche Stiftung für Internationale Zusammenarbeite.V. (IRZ), in cooperation with 
the Dutch Center for International Legal Cooperation (CILC) and the Austrian 
Agency for Economic Cooperation and Development (AED), which are all mandated 
bodies of respective Ministries of Justice.

Implementation framework
The concept
EURALIUS IV is designed as an EU technical assistance project which will support 
and assist key Albanian justice institutions to bring their performance closer to EU 
standards. The overall objective of the EURALIUS IV project “is to strengthen the 
independence, transparency, efficiency, accountability and public trust in the 
Albanian justice system in line with the EU acquis and best practices”.

Project activities 
The outputs linked to the five expected result areas include a mix of activities 
ranging from strategic advice to institutional strengthening, support to legal drafting, 
training, coaching and mentoring activities, seminars, workshops and study visits in 
EU Member States.

Methodology 
The methodology applied by EURALIUS IV for capacity building activities, will be 
carried out in four steps: problem analysis, gap assessment, strategy for gap 
bridging and fourthly, gap bridging (legislative and institutional). Training as well as 
coaching and mentoring activities will complement and complete the institutional 
strengthening activities.
The project will work in close cooperation with key Albanian justice institutions and 
with other international projects and donors.

Project Components
The EURALIUS IV project is organized into the following main five activity areas:

1. Justice reform and organization of the Ministry
The main aim of this component is to assist the Albanian authorities to design and 
implement a justice system strategy with a view to guaranteeing independence, 
transparency and efficiency. Moreover, it intends to enhance the professionalism 
and accountability of the services of the Ministry of Justice and relevant subordinate 
authorities. Furthermore, this component aims at improving access to courts and 
transparency of judicial proceedings.

2. High Council of Justice and High Court
The activities envisaged under this component aim at supporting the High Council 
of Justice to ensure that decisions regarding the status and carrier of judges are 
based on objective, professional and transparent criteria in line with EU standards. 
The support to the High Court aims at enhancing its independence, efficiency and 
effectiveness ensuring that the court can fulfill its constitutional task to provide 
guidance to all other Albanian courts by unifying the judicial practice. This 
component will also focus on strengthening the inspection mechanisms for judges.

3. Criminal justice and prosecution office
The activities envisaged under this component aim at aligning the legislative 
framework in criminal matters including international cooperation to EU and 
Council of Europe standards and support reform of the criminal legal framework. 
Furthermore, the activities aim at enhancing the efficiency, independence and 
accountability of the Albanian prosecution service, including the alignment to the 
best European standards the career and inspections of prosecutors, the internal 
organisation and functioning of the general prosecutor office.

4. Judicial administration and efficiency
Within this component the focus is on improving transparency of court functioning 
and increased the efficiency of the administrative staff in the justice system. The 
component will focus on building an efficient and professional court administration 
staff. It will also focus at improving case management, procedural codes and the 
use of technology at a country-wide level. The component aims at reducing the 
length of trials, of courts backlog and improve service delivery to justice users.

5. Legal professions and School of Magistrates 
The main aim of the activities envisaged under this component is to strengthen 
the National Chamber of Advocacy, National Chamber of Notaries and the State 
Commission on Legal Aid, in particular through support in regard to disciplinary 
proceedings, codes of ethics and training programs for both lawyers and notaries 
as well as through support to civil society institutions providing legal aid. 
Additionally, it aims at assisting the School of Magistrates by further developing 
the continuous training for judges and prosecutors.

Contact details:
EURALIUS “Consolidation of the Justice System in Albania”
Dr. Rainer Deville- Team Leader of EURALIUS 
Dr. Idlir Peçi- Deputy Minister of Justice
Ministry of Justice, Boulevard Zogu I, Tirana, Albania
Tel:   +355 42 24 0333
Mob: + 355 68 80 46 000
Email: info@euralius.eu
Website: www.euralius.eu

Delegation of the European Union to the Republic of Albania 
Tel: +355 4 222 8320
Fax: +355 4 223 0752 
17th Floor, ABA Centre 
Str. Gjon Pali II, Tirana, Albania
Email: delegation-albania@eeas.europa.eu 
Website: www.delalb.ec.europa.eu
This publication is produced with the assistance of the European Union. The 
contents of this publication are the sole responsibility of the implementing 
partners and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.
This project is funded by the European Union.
 



 

 

Të dhëna bazë mbi projektin 
Projekti EURALIUS IV “Konsolidimi i Sistemit të Drejtësisë në Shqipëri”, financuar nga 
BE-ja, filloi në shtator të vitit 2014 dhe do të vazhdojë deri në dhjetor të vitit 2017. Me 
pesë sferat e aktivitetit të tij, projekti do të mbështesë Ministrinë Shqiptare të Drejtësisë, 
Zyrën për Administrimin e Buxhetit Gjyqësor, Këshillin e Lartë të Drejtësisë, Gjykatën e 
Lartë, Zyrën e Prokurorit të Përgjithshëm, Gjykatat, Konferencën Gjyqësore Kombëtare, 
Komisionin Parlamentar të Ligjeve, Shkollën e Magjistraturës, Dhomën Kombëtare të 
Avokatisë dhe Dhomën Kombëtare të Noterisë, si përfituesit e tij kryesorë. Në përbërje 
të projektit janë dhjetë ekspertë me kohë të plotë nga Shtetet Anëtare të BE-së dhe nga 
Shqipëria, të vendosur me zyra në selitë e përfituesve kryesorë.

Financimi 
EURALIUS IV financohet nga Komisioni Europian me fondet IPA 2013 për 
Shqipërinë që në total janë afërsisht 4 milionë Euro. 

Partnerët zbatues 
Zbatimi i projektit iu dha një Konsorciumi të drejtuar nga Fondacioni Gjerman për 
Bashkëpunim Ligjor Ndërkombëtar (IRZ), në bashkëpunim me Qendrën Holandeze 
për Bashkëpunim Ligjor Ndërkombëtar (CICL) dhe Agjencinë Austriake për 
Bashkëpunim dhe Zhvillim Ekonomik (AED), që të gjithë subjekte të mandatuar nga 
Ministritë përkatëse të Drejtësisë, nga Gjermania, Holanda dhe Austria. 

Kuadri zbatues 
Vizioni 
EURALIUS IV është projektuar si një projekt i asistencës teknike të BE-së, që do të 
mbështesë dhe asistojë institucionet kryesore shqiptare të drejtësisë me qëllim 
përafrimin e performancës së tyre me standardet e BE-së. Objektivi kryesor i 
projektit EURALIUS IV është fuqizimi i pavarësisë, transparencës, eficiencës, 
përgjegjshmërisë dhe besimit publik në sistemin shqiptar të drejtësisë në pajtim me 
të drejtën dhe praktikat më të mira të BE-së.

Aktivitetet e Projektit 
Produktet e punës të lidhura me pesë sferat e rezultateve të pritshme përfshijnë një 
përzierje të aktiviteteve që shtrihen nga këshillimi strategjik e deri tek fuqizimi 
institucional, mbështetje për hartimin ligjor, aktivitetet edukative, trajnuese dhe 
këshillimore, seminaret, workshopet dhe vizitat studimore në Shtetet Anëtare të BE-së. 

Metodologjia
Metodologjia e zbatuar nga EURALIUS IV për aktivitetet e ndërtimit të kapaciteteve 
do të realizohet në katër faza: analiza e problemit, vlerësimi i boshllëqeve, strategjia 
për eliminimin e boshllëqeve dhe së katërti, eliminimi i boshllëqeve (legjislative dhe 
institucionale). Aktivitetet edukative, si dhe ato të trajnimit dhe këshillimit plotësojnë 
dhe përmbushin aktivitetet e fuqizimit institucional. 

Projekti do të funksionojë në bashkëpunim të ngushtë me institucionet kryesore shqiptare 
të drejtësisë dhe në bashkërendim me projektet dhe donatorët e tjerë ndërkombëtarë. 

Komponentët e Projektit 
Projekti EURALIUS IV është i organizuar në pesë sferat kryesore të mëposhtme të aktivitetit: 

1. Reforma në drejtësi dhe organizimi i Ministrisë
Qëllimi kryesor i këtij komponenti është ndihma për autoritetet shqiptare në 
projektimin dhe zbatimin e një strategjie sistemi të drejtësisë me synim garantimin e 
pavarësisë, transparencës dhe eficiencës. Për më tepër, ai synon fuqizimin e 
profesionalizmit dhe përgjegjshmërisë së shërbimeve të Ministrisë së Drejtësisë dhe 
autoriteteve përkatëse në varësi të saj. Po ashtu, ky komponent synon përmirësimin 
e aksesit të hapur për gjykatat dhe transparencë të procedimeve gjyqësore. 

2. Këshilli i Lartë i Drejtësisë dhe Gjykata e Lartë
Aktivitetet e parashikuara sipas këtij komponenti synojnë mbështetjen e Këshillit të 
Lartë të Drejtësisë me qëllim sigurimin që vendimet në lidhje me statusin dhe 
karrierën e gjyqtarëve të bazohen në kritere profesionale, objektive dhe transparente 
në pajtim me standardet e BE-së. Mbështetja për Gjykatën e Lartë synon fuqizimin 
e pavarësisë, eficiencës dhe efektivitetit të saj, duke siguruar që gjykata të 
përmbushë detyrën e saj kushtetuese për të shërbyer si orientuese e të gjitha 
gjykatave të tjera shqiptare duke unifikuar praktikën gjyqësore. Ky komponent do të 
përqëndrohet gjithashtu në fuqizimin e mekanizmave të inspektimit për gjyqtarët. 

3. Drejtësia penale dhe Zyra e Prokurorisë
Aktivitetet e parashikuara sipas këtij komponenti synojnë përshtatjen e kuadrit 
legjislativ në çështjet penale duke përfshirë bashkëpunimin ndërkombëtar, me 
standardet e BE-së dhe Këshillit të Europës dhe mbështesin reformën e kuadrit 
ligjor penal. Për më tepër, aktivitetet synojnë fuqizimin e eficiencës, pavarësisë dhe 
përgjegjshmërisë së shërbimit shqiptar të prokurorisë, duke përfshirë përafrimin me 
standardet më të mira europiane për karrierën dhe inspektimin e prokurorëve, 
organizimin dhe funksionimin e brendshëm të zyrës së prokurorit të përgjithshëm. 

4. Administrimi dhe eficienca gjyqësore 
Fokusi në këtë komponent është tek përmirësimi i transparencës së funksionimit të 
gjykatave dhe tek eficienca e shtuar e personelit administrativ të sistemit të drejtësisë. 
Komponenti do të përqendrohet në mundësimin e një personeli më eficient dhe 
profesional të administratës gjyqësore. Ai do të përqendrohet në përmirësimin e 
menaxhimit të çështjeve, kodet procedurale dhe përdorimin e teknologjisë në një nivel në 
mbarë vendin. Komponenti synon shkurtimin e gjykimeve, uljen e çështjeve të mbartura 
në gjykata dhe përmirësimin e dhënies së shërbimit për përdoruesit e drejtësisë. 

5. Profesionet ligjore dhe Shkolla e Magjistraturës 
Synimi kryesor i aktiviteteve të parashikuara sipas këtij komponenti është 
fuqizimi i Dhomës Kombëtare të Avokatisë, Dhomës Kombëtare të Noterisë dhe 
Komisionit Shtetëror për Ndihmën Ligjore, veçanërisht duke dhënë mbështetje 
në lidhje me procedimet disiplinore, kodet e etikës dhe programet e trajnimit për 
avokatët dhe noterët, si dhe nëpërmjet mbështetjes për institucionet e shoqërisë 
civile që ofrojnë ndihmë ligjore. Përveç kësaj, ai synon asistencë për Shkollën e 
Magjistraturës duke zhvilluar më tej trajnimin për gjyqtarët dhe prokurorët. 

Të dhëna kontakti:
EURALIUS “Konsolidimi i Sistemit të Drejtësisë në Shqipëri” 
Dr. Rainer Deville - Shef i Misionit EURALIUS 
Dr. Idlir Peçi - Zëvendësministër i Drejtësisë
Ministria e Drejtësisë, Bulevardi Zogu I, Tiranë, Shqipëri
Tel: +355 42 24 0333
Mob: + 355 68 80 46 000
Email: info@euralius.eu
Website: www.euralius.eu

Delegacioni i Bashkimit Europian në Republikën e Shqipërisë 
Tel: +355 4 222 8320 
Fax:  +355 4 223 0752 
Kati 17, ABA Centre 
Rruga: Gjon Pali II, Tiranë, Shqipëri 
e-mail: delegation-albania@eeas.europa.eu
Website: www.delalb.ec.europa.eu
Ky publikim është nxjerrë me asistencën e Bashkimit Europian. Përmbajtja e këtij 
publikimi është përgjegjësi vetëm e partnerëve zbatues dhe në asnjë mënyrë nuk 
mund të merret sikur reflekton mendimet e Bashkimit Europian. 

Ky Projekt financohet nga Bashkimi Europian. 


