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Funksionimi i mirë i administratës gjyqësore dhe 
prokuroriale është një nga kushtet kryesore për një 
sistem të përmirësuar gjyqësor dhe prokurorial. 
Përdorimi i sistemeve efikase në administratën 
gjyqësore dhe prokuroriale në menaxhimin e punëve, 
i kontribuon forcimit të tërë sistemit gjyqësor e pro-
kurorial dhe ngritë cilësinë dhe besimin e publikut në 
institucionet e drejtësisë. Administratorët dhe 
Ndihmës-administratorët kanë një rol të rëndësishëm 
në menaxhimin e administratës dhe duhet të kenë 
aftësitë dhe njohuritë e nevojshme për të udhëhequr 
proceset brenda sistemit, për të zhvilluar plane dhe 
për të ndërmarrë veprime konkrete.  

Komponentë tjetër e rëndësishme është edhe stafi 
tjetër administrativ i gjykatave dhe prokurorive. Ata 
kanë përgjegjësi në zhvillimin e veprimtarisë së 
gjykatave dhe prokurorive.  
 
Trajnimet që u dedikohen këtyre kategorive kanë për 
qëllim të ofrojnë qasje të barabartë dhe kushte të 
përshtatshme për rritjen e kualifikimit profesional në 
drejtim të fuqizimit të administratës së gjykatave dhe 
prokurorive, sipas standardeve dhe parimeve profe-
sionale të transparencës, efikasitetit dhe efektivitetit. 

Trajnimet për menaxhementin e administratës, dhe stafin administrativ të 
gjykatave dhe prokurorive 
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Administrata e gjykatave dhe prokurorive drejtohet nga administratorët dhe ndihmës administratorët. Një 
menaxhment funksional i administratës së gjykatave dhe prokurorive  është një nga kushtet kryesore për një 
sistem të drejtë gjyqësor dhe prokurorial. Trajnimet për menaxhmentin e administratës së gjykatave dhe proku-
rorive do të sigurojnë kushte të përshtatshme për rritjen e kualifikimit profesional të çdo kategorie të stafit ad-
ministrativ dhe do të ndërtojë një administratë të fuqishme profesionale të gjykatave dhe prokurorive. 
 
Cilat janë parimet standarde të menaxhimit të mirë? Cilat janë sfidat dhe mangësitë aktuale të menaxhimit të 
administratës së gjykatës dhe prokurorisë? Si të menaxhohet koha dhe situatat stresuese? Cilat janë dobitë që 
derivojnë nga puna ekipore? 
  
Me këtë trajnim synohet rritja e njohurive dhe aftësive praktike të menaxhmentit të administratës së gjykatave 
dhe prokurorive me funksionet menaxhuese për përmirësimin e organizimit të brendshëm dhe funksionimin e 
gjykatave, prokurorive dhe njësive të ndryshme administrative. 

Përmbajtja 

� Hyrje në menaxhimin e administratës së gjykatave dhe prokurorive, parimet dhe standardet për menax-
him të mirë; 

� Menaxhimi i burimeve njerëzore; 
� Vlerësimi i stileve menaxheriale dhe prezantimi mbi specifikat e llojeve të ndryshme të menaxhimit; 
� Roli i administratorëve të gjykatave dhe prokurorive për zbatimin e planeve dhe politikave strategjike; 
� Lidershipi, planifikimi dhe ndërtimi i ekipit; 
� Menaxhimi i kohës. 

Kohëzgjatja  

Përfituesit  

Një ditor  

Administratorët, Ndihmës administratorët e gjykatave dhe prokurorive dhe zyrtarët për personel. 

109. Menaxhimi i administratës së gjykatave dhe prokurorive 

Objektivat 

Pas përfundimit të këtij trajnimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të: 

�� Njohin parimet standarde të menaxhimit të mirë; 
�� Vlerësojnë kriteret për planifikimin e 

suksesshëm; 

�� Organizojnë mirë menaxhimin e kohës;  
�� Menaxhojnë situatat stresuese dhe konflikteve; 
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Komunikimi nënkupton transmetimin e informacionit ndërmjet anëtarëve të një institucioni dhe përfshin një 
gamë të gjerë të strategjive të brendshme si: komunikimin vertikal, horizontal, formal dhe joformal. Komu-
nikimi bashkëpunues karakterizon ndërveprimin me të tjerët, ndërton infrastrukturën dhe i krijon mundësi të 
tjerëve në staf për të bashkëpunuar me shumë efektivitet me njëri tjetrin. 
  
Çka është komunikimi i brendshëm dhe i jashtëm? Cilat janë stilet e komunikimit? Sa është i rëndësishëm 
komunikimi në mbështetje të aktiviteteve të gjykatës apo prokurorisë?   
 
Ky trajnim synon përmirësimin e komunikimit brenda administratës, gjithashtu orienton pjesëmarrësit kah 
shkathtësitë e komunikimit në ofrimin e shërbimeve gjyqësore efikase, efektive dhe transparente. 

Përmbajtja 

� Komunikimi i jashtëm dhe politikat e standardet e aplikueshme; 
� Komunikimi i brendshëm: rrjedha e informacionit, hierarkia, puna ekipore dhe shkëmbimi i informacio-

nit, konfidencialiteti i të dhënave dhe informatave, dhe sjellja dhe etika profesionale; 
� Delegimi i detyrave, monitorimit dhe mbikëqyrjes;  
� Planifikimi, vendosja e prioriteteve dhe caktimi i detyrave; 
� Raportimi. 

Kohëzgjatja  

Përfituesit  

Një ditor  

Administratorët, ndihmës administratorët dhe zyrtarët për informim të gjykatave dhe prokurorive. 

110. Komunikimi i jashtëm dhe i brendshëm 

Objektivat 

Pas përfundimit të këtij trajnimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të: 

�� Dallojnë komunikimin e jashtëm dhe të brendshëm; 
�� Njohin stilet e komunikimit; 
�� Kuptojnë drejtë planifikimin dhe caktimin e prioriteteve. 
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Përdorimi i sistemeve efikase në administratën 
gjyqësore dhe në menaxhimin e rrjedhës së rasteve 
(lëndëve) kontribuon në forcimin e tërë sistemit 
gjyqësor dhe në ngritjen e cilësisë dhe besimit të 
publikut në drejtësi. Rëndësia e menaxhimit të drejtë 
të rasteve në institucionet e drejtësisë është shumë e 
madhe për faktin se një menaxhim i mirë, në rend të 
parë lehtëson punën në këto institucione, eliminon 
situatat jo të dëshirueshme, rrite efikasitetin e punës, 
eliminon humbjen e kohës, krijon një ambient të 
mirë kolegjial, rrite nivelin e llogaridhënies në punë, 
ndikon direkt në kryerjen e rasteve në afate ligjor 

apo të arsyeshëm si dhe ndikon në rritjen e besimit të 
publikut në institucionet e drejtësisë. 
 
Cilat janë rregullat dhe praktikat ligjore të aplikuesh-
me? Si  të menaxhohen në mënyrë efikase numri i 
lëndëve të grumbulluara? Cilat janë sfidat dhe 
vështirësitë në menaxhim e rasteve? 
 
Trajnimi do të jep udhëzimet e nevojshme për për-
gatitjen e menaxhimit të rasteve dhe përdorimin e 
sistemeve efikase në menaxhimin e mire të lëndëve. 

Përmbajtja 

� Rregulloret, rregullat dhe praktikat ligjore të ap-
likueshme; 

� Specifikat në menaxhimin e rrjedhës së rasteve 
në gjykata dhe prokurori; 

� Aspektet procedurale dhe praktike të menaxhimit 
të rrjedhës së rasteve dhe roli i secilës kategori të 
stafit; 

�� Përpunimi dhe raportimi i të dhënave, respektimi 
i afateve, monitorimi dhe sigurimi i uniformitetit 
në praktikat administrative; 

�� Numri i rasteve dhe reduktimi i lëndëve të grum-
bulluara (rregullat e miratuara, qasjet praktike, 
dhe planifikimi i ndryshimeve dhe riorganiz-
imit). 

Kohëzgjatja  

Përfituesit  

Një ditor  

Administratorët, ndihmës administratorët, dhe shefat e shkrimoreve të gjykatave dhe prokurorive. 

111. Menaxhimi i rrjedhës së rasteve 

Objektivat 

Pas përfundimit të këtij trajnimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të: 

�� Kuptojnë konceptin dhe rëndësinë e menaxhimit të rasteve; 
�� Njohin rrjedhën e menaxhimit të lëndës; 
�� Zbatojnë një menaxhim të mirë në praktikë gjatë punës së tyre. 
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Shkrimi dhe arsyetimi i drejtë ligjor është i 
rëndësishëm për punën cilësore të stafit përgjegjës 
për hartimin e akteve të ndryshme në gjykata dhe 
prokurori, sigurimin e qasjes dhe standardeve uni-
forme për hartimin e të gjitha llojeve të akteve dhe 
dokumenteve të lëshuara nga gjykatat dhe prokuro-
ritë dhe shtimin e njohurive dhe aftësive praktike për 
aplikimin e gramatikës së duhur dhe stilit të të 
shkruarit në hartimin e dokumenteve dhe akteve tjera 
në gjykata dhe prokurori. 

Si të zbatohet metoda IRAC gjatë hartimit të vendi-
meve gjyqësore? Cilat janë sfidat në aplikimin e 
kësaj metode? Sa ndikon aplikimi i kësaj metode në 
unifikimin e metodologjisë në hartimin e vendimeve 
gjyqësore? 
 
Në trajnim do të jepen udhëzimet teorike dhe prak-
tike në hartimin e vendimeve gjyqësore sipas meto-
dës IRAC. 

Përmbajtja 

� Llojet e akteve, dokumenteve dhe kumtesave të gjykatave/prokurorive; 
� Hyrje në kuadrin ligjor që rregullon formën dhe përmbajtjen e akteve të gjykatave dhe procedurat për 

elaborimin e tyre; 
� Standardet, format dhe procedurat e zbatueshme - analiza e mangësive; 
� Detyrat dhe përgjegjësitë kryesore të pjesëtarëve të administratës (sekretaret, regjistruesit etj.) që mer-

ren me lëndët civile dhe penale; 
� Puna me lëndë, mbajtjen e shënimeve, rrjedhën e komunikimit dhe raportimin; 
� Përdorimi i gjuhës së saktë dhe standardit të korrespondencës zyrtarë. 

Kohëzgjatja  

Përfituesit  

Një ditor  

Bashkëpunëtorët profesional, zyrtarët ligjor dhe zyrtarët përmbarues të gjykatave dhe prokurorive. 

112. Shkrimi dhe arsyetimi ligjor 

Objektivat 

Pas përfundimit të këtij trajnimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të: 

�� Analizojnë rregullat bazë për shkrimin e akteve dhe dokumenteve ligjore; 
�� Avancojnë shkathtësitë për arsyetimin e akteve dhe dokumenteve ligjore; 
�� Hartojnë drejtë aktet ligjore dhe ti arsyetojnë sipas metodave me bashkëkohore të arsyetimit dhe 

shkrimit ligjor; 
�� Zhvillojnë mendimin kritik; 
�� Demonstrojnë aftësitë hulumtuese për çështjet ligjore. 
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Stafi administrativ i posa emëruar në gjykata dhe prokurori është e nevojshme që të kenë njohuri për organiz-
imin e sistemit gjyqësor dhe prokurorial, e më këtë edhe rolin dhe përgjegjësitë e tyre në sistemin në të cilin 
punojnë. 
 
Cila është struktura funksionale e sistemit gjyqësor dhe prokurorial në Kosovë? Cila është korniza ligjore që 
rregullon organizimin e këtij sistemi? Cilat janë kompetencat e KGJK dhe KPK? 
 
Kursi hyrës ka për qëllim që të japë informacion të përgjithshëm në lidhje me strukturën dhe administrimin e 
sistemit gjyqësor, parimet dhe detyrat kryesore në kryerjen aktiviteteve administrative në kuadër të sistemit. Ai 
gjithashtu synon nxitjen e cilësisë së shërbimeve të ofruara nga pjesëtarët e administratës për qytetarët e 
vendit. 

Përmbajtja 

�� Familjarizohen me sistemin gjyqësor e prokurori-
al të Kosovës; 

�� Njoftohen me informacion të përgjithshëm në 
lidhje me strukturën dhe administrimin e sistemit 
gjyqësor e prokurorial; 

�� Identifikojnë ndryshimet e fundit legjislative 
lidhur me funksionimin e sistemit gjyqësor dhe 
prokurorial; 

�� Zbërthejnë strukturën aktuale të gjykatave dhe 
prokurorive dhe kompetencat e tyre në Repub-
likën e Kosovës; 

�� Njohin më mirë rolin dhe kompetencat e KGJK 
dhe KPK. 

Kohëzgjatja  Pesë ditore  

113.  Kursi hyrës 

Objektivat 

Pas përfundimit të këtij trajnimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të: 

�� Hyrje në sistemin gjyqësor të Kosovës, parimet dhe rregulloret Kushtetuese (Kapitulli 7), legjislacioni 
dhe institucionet relevante (KGJK-ja, KPK-ja, gjykatat, prokuroritë, Ministria e Drejtësisë, IGJK-ja, 
shoqatat profesionale); 

�� Shqyrtimi i shkurtër i reformës gjyqësore në aspektin historik dhe ndryshimet e fundit legjislative që 
kanë të bëjnë me strukturën dhe funksionimin e sistemit gjyqësor dhe prokurorial; 

�� Hyrje në administratën gjyqësore, legjislacioni përkatës, funksionet dhe përgjegjësitë; 
�� Kodi i Etikes dhe sjelljes profesionale;  
�� Qasja në informacion, konfidencialiteti i të dhënave dhe informacionit të klasifikuar, si dhe mbrojtja e 

të dhënave; 
�� Koncepti i “Shërbimeve të Orientuara në Cilësi” dhe në shërbim të qytetarëve; 
�� Hyrje në planifikim, menaxhim, menaxhimin e kohës dhe stresit. 

Moduli I 
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Përfituesit  

Kohëzgjatja  

Tre ditore  

Pjesëtarët e sapo-emëruar të administratës së gjykatave/prokurorisë (stafi  me më pak se gjashtë muaj 
përvojë). 

�� Hyrje në punën e gjykatave dhe prokurorive; struktura, organogramet, kategoritë e stafit administrativ 
dhe të drejtat e detyrimet e tyre; 

�� Komunikimi i brendshëm dhe i jashtëm dhe puna në ekip; 
�� Rregullat kryesore për menaxhimin e rrjedhës së rasteve (lëndëve); 
�� Specifikat e punës në çështjet civile, çështjet penale dhe çështjet administrative - llojet e rasteve, aktet 

gjyqësore dhe seancat gjyqësore; 
�� Procedurat gjyqësore dhe detyrat përkatëse të personelit administrativ, dërgimi i thirrjeve, afatet; 
�� Prezantimi i llojeve të regjistrave dhe dokumenteve të mirëmbajtura nga stafi administrativ – rregullat 

dhe mostrat. 

Moduli II 
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Qëllimi më i lartë i administratës gjyqësore në Kosovë, për të gjithë stafin që i përket sistemit gjyqësor dhe 
prokurorial, është rritja e cilësisë së përformancës profesionale, duke siguruar zbatimin e duhur praktik të pari-
meve etike të rëndësishme siç janë: profesionalizmi, disiplina në punë, paanësia, konfidencialiteti, lloga-
ridhënia.  
 
Cilat janë standardet që i përcakton Kodi i Etikës? Si ndikon sjella e stafit administrativ në krijimin e besimit 
të publikut në institucione gjyqësore? Sa zbatohen rregullat etike në punën e përditshme të stafit administrativ 
të gjykatave dhe prokurorive? 
 
Trajnimi është hartuar në atë formë që përmes shpjegimeve të pjesshme teorike dhe diskutimeve interaktive, të 
trajtojë rregullat e përcaktuara të sjelljes etike dhe profesionale. 

Përmbajtja 

� Hyrje në Kodin e Etikes; 
� Parimet kryesore në kryerjen e detyrave në kuadër të sistemit gjyqësor dhe prokurorial 

(profesionalizmi, disiplina në pune, paanësia, konfidencialiteti, llogaridhënia); 
� Aspekte të konfliktit të interesit dhe të sjelljes jo të duhur personale. 

Kohëzgjatja  

Përfituesit  

Një ditor  

Stafi administrativ i gjykatave dhe prokurorive. 

114. Etika dhe sjellja profesionale 

Objektivat 

Pas përfundimit të këtij trajnimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të: 

�� Kuptojnë Kodin e Etikës dhe parimet e tij; 
�� Identifikojnë rastet kur kemi të bëjmë me shkelje etike; 
�� Njohin llojet e shkeljeve etike të cilat janë të sanksionuara. 
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Menaxhimi i kohës dhe i stresit është i një rëndësie 
të veçantë. Stresin munda ta menaxhojmë vetëm nëse 
jemi shpirtërisht dhe fizikisht në nivelet tona opti-
male të energjisë, përndryshe nuk do të jemi në 
gjendje nervozen dhe stresin ditor. Rritja e aftësive 
profesionale të pjesëtareve të administratës për 
menaxhim më të mirë të  kohës, është një parakusht 
për funksionim me efikas dhe me efektiv të sistemit 
gjyqësor dhe prokurorial.  
 

Si të menaxhojmë mirë stresin dhe kohen? Cilat janë 
elementet që ndikojnë në rritjen e stresit? Cilat janë 
teknikat që ndihmojnë në menaxhimin e kohës dhe të 
stresit? 
 
Ky program interaktiv u ofron stafit administrativ të 
gjykatave dhe prokurorive mundësinë për të identif-
ikuar shkallën e stresit në jetën e tyre, përdorimin e 
metodave për reduktimin dhe kontrollimin e stresit të 
ndërlidhur me punën në kryerjen e detyrave të tyre.  

Përmbajtja 

� Rregullat e aplikueshme në lidhje me orarin e 
punës dhe vijueshmërinë; 

� Përmirësimi i menaxhimit të kohës dhe të kry-
erjes së detyrave për çdo kategori të stafit admin-
istrativ; 

� Delegimi i detyrave, monitorimi dhe respektimi i 
afateve dhe vendosja e prioriteteve; 

�� Matja e reagimit tuaj ndaj stresit;  
�� Lodhja nga puna; 
�� Zhvillimi i një jetese me mirëqenie; 
�� Ushtrimet në zyre, teknikat e meditimit dhe 

relaksimit; 
�� Menaxhimi i kohës. 

Kohëzgjatja  Përfituesit  

Një ditor  Stafi administrativ i gjykatave dhe prokurorive. 

115. Menaxhimi i stresit dhe kohës  

Objektivat 

Pas përfundimit të këtij trajnimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të: 

�� Njohin praktikat dhe mjetet që ndihmojnë në or-
ganizimin e mirë të orarit të punës; 

�� Menaxhojnë situata specifike me të cilat ata për-
ballen gjatë punës dhe jetës private; 

�� Identifikojnë shenjat e ndryshme të stresit; 
�� Aplikojnë teknikat që ndikojnë në reduktimin e 

stresit. 




