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Programi i Trajnimit Fillestar 

Në kuadër të mandatit ligjor Instituti Gjyqësor i Kosovës zhvillon edhe aktivitete nga Programi i Trajnimit 
Fillestar (PTF) i cili fokusohet në zhvillimin e kapaciteteve profesionale dhe shkathtësive praktike të profe-
sionistëve që hyjnë në sistemin gjyqësor dhe prokurorial në cilësinë e gjyqtarit apo prokurorit të shtetit. 
 
Ndryshimet në ligjet e gjyqësorit, reflektojnë në PTF-në sipas të cilave gjyqtarët dhe prokurorët e shtetit e 
ndjekin këtë program pas dekretimit. Periudha e trajnimit fillestar do të zgjasë dymbëdhjetë (12) muaj përf-
shirë trajnimin teorik dhe atë praktik. Përcaktimi kohor me ligj mundëson që trajnimi të jetë intensiv, pasi që 
gjyqtarëve dhe prokurorëve nuk iu caktohen raste gjatë kohës së vijimit të trajnimit fillestar. Në përfundim të 
trajnimit fillestar gjyqtarët dhe prokurorët e shtetit do të vlerësohen.  
 
Mbështetur në këto zhvillime, IGJK ka ndryshuar dhe plotësuar aktet nënligjore të cilat rregullojnë përmba-
jtjen, kohëzgjatjen e trajnimit teorik dhe praktikë dhe vlerësimin gjatë trajnimit në PTF. 
 
Në këtë vit dekretimi i prokurorëve dhe gjyqtarëve nuk eshë në periudhën e njëjte, kjo ka imponuar që pro-
gramet të hartohen ndaras. Programi i Trajnimit Fillestarë për prokurorët e sapoemëruar është hartuar dhe 
miratuar dhe do të zbatohet me gjeneratën e radhës, ndërkaq për programi për gjyqtarët është në proces të har-
timit dhe do të jetë i gatshëm për zbatim në momentin e dekretimit të tyre. 
 
Objektivë kryesore në kuadër të PTF-së, IGJK ka përcaktuar zhvillimin e kompetencave profesionale, person-
ale, dhe interdisiplinare, si dhe zhvillimin e shkathtësive praktike të gjyqtarëve dhe prokurorëve të shtetit të 
sapoemëruar.  
 
Programi i Trajnimit fillestarë do të jetë sipas një modeli të kombinuar teorik dhe praktik, përmes aplikimit të 
metodologjisë bashkëkohore trajnuese ku përfshihen teknikat e mësimit për të rritur, po ashtu trajnimet 
ofrohen edhe përmes platformës së mësimit në distancë. 
 
Ky program trajnues përfshinë trajnimet nga të gjitha degët e së drejtës dhe ligjet pozitive vendore, Acquis 
Communautaire, Konventa Evropiane për të Drejtat e Njeriut dhe aktet tjera ndërkombëtare, vizitë në instituci-
onet jo-gjyqësore që lidhen me punën e gjyqtarit dhe prokurorit, si dhe pjesën praktike të trajnimit e cila zhvil-
lohet në gjykatat apo prokuroritë ku janë emëruar, dhe ku realizojnë punën praktike në mbështetje të mentorit i 
cili është gjyqtar apo prokuror i shtetit.  
 
Programi i Trajnimit Fillestar 2016/2017 për prokurorët e sapoemëruar është miratuar nga Këshilli Drejtues i 
IGJK-së, ndërsa Programi i Trajnimit Fillestar për gjyqtarët e sapoemëruar është në proces. 




