
 

 
 

 

 

 

Të dhënat kryesore të projektit DSP II - 61 zbatuar nga Fondi për të Drejtën 
Humanitare Kosovë 

Emri i projektit: “Monitorimi i gjykimeve për krime lufte dhe veprave penale me prapavijë politike dhe etnike në Kosovë’ 

Zbatuar nga:  
Partnerët nëse ka: 

Fondi për të Drejtën Humanitare Kosovë 
 

Fushat prioritare 
të DSP-së: 

1.1. Aktivitet i shtuar qytetar për të ndikuar tek prioritetet, planifikimi dhe vendimmarrja e 
qeverisë lokale dhe qendrore; 
1.2. Rritje e aktivitetit qytetar për të mbikëqyrë e për të kërkuar llogaridhënie për mangësitë 
nga qeveria lokale dhe qendrore; 

Qëllimi i projektit: Projekti ka për qëllim përmirësimin e performances së gjyqësorit, përforcimi i transparencës së 
sistemit të drejtësisë, edukimi i rinisë në bazë të edukimit jo-formal mbi krimet e luftës dhe 
rritja e qasshmërisë së dokumentacionit gjyqësor për publikun e gjerë 

Rezultatet e 
projektit: 

1. Gjyqësori i Kosovës procedon me raste të krimeve të luftës duke i respektuar standartet 
ndërkombëtare dhe sundimin e ligjit 

2. Parlamenti, Qeveria e Kosovës dhe gjyqësori prioritizon krijimin e strategjisë nacionale për çështjen 
e krimeve të luftës 

3. Është ngritur vetëdija e publikut profesional, popullatës së përgjithshme dhe studentëve duke 
prezantuar fakte të paanshme 

4. Gjeneratat e reja të ekspertëve të rinjë ligjorë janë të trajnuar për të kontribuar në mbështetje të 
gjyqësorit me qasje kritike 

 

 Aktivitetet 
Kryesore: 

1.1  Përcjellja e seancave gjyqësore të krimeve të luftës 
1.2 Takimet e kohëpaskohëshme me praktikantë 
2.1. Përpilimi i 'factsheet' lidhur me misionet e kaluara 
2.2. Ligjerata mbi gjykimet mbi krime të luftës 
3.1 Takime të rregullta avokuese 
3.2. Panel diskutim mbi situatën aktuale lidhur me gjykimet për krime të luftës 

Shtrirja 
gjeografike: 

Të gjitha komunat e Kosovës 

Grupet e synuara: Gjyqësori kosovar, sistemi i drejtësisë, Ministria e Drejtësisë, juristët, studentët e drejtësisë dhe 
popullsia në përgjithësi 

Buxheti i 
financuar nga 
DSP: 

24,951.20EUR 

Bashkëfinancimi 
dhe shuma (nëse 
ka) 

Civil Rights Defenders, CCFD-Terre Solidaire, National Endowment for Democracy, Swiss Federal 
Department for Foreign Affairs 

Personat 
Përgjegjës dhe 
kontaktet e tyre:  
e-maili, telefonat 

Bekim Blakaj, drejtor ekzekutiv, blakaj@hlc-kosovo.org +381 38 243 488, 044240278 
Anka Kurteshi Hajdari, koordinatore e projektit,  anka@hlc-kosovo.rog +381 38 243 488, 049350391 
Amer Alija, analist ligjor, amer@hlc-kosovo.org, +381 38 243 488, 044665033 

 

Kontaktet e 
Organizatës: 
Adresa, e-maili, 
telefonat. 

Rruga Eqrem Cabej, 7a 
10000, Prishtinë, Kosovë 
office@hlc-kosovo.org 
tel/fax: +381 38 243 488, 243490 

Webi dhe rrjetet 
sociale të 
projektit: 

Websiti i organizatës: http://hlc-kosovo.org/  
Facebook: https://www.facebook.com/HLCKosovo/  
Twitter: https://twitter.com/hlckosovo  
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