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Trajnimet për menaxhmentin e gjykatave dhe 
prokurorive të gjykatës dhe prokurorisë 
 
Menaxhmenti i gjykatave dhe prokurorive janë faktorë kyçnë mbarëvajtjen e proceseve brenda 
gjykatave dhe prokurorive që ata drejtojnë.Për udhëheqje të drejtë dhe efikase të gjykatave dhe 
prokurorive është e rëndësishme ngritja e vazhdueshme e kapaciteteve të kryetarëve, 
kryeprokurorëve, gjyqtarëve mbikëqyrës të degëve, udhëheqësve të departamenteve dhe 
divizioneveqë ata drejtojnë. Kjo me qëllim të përmirësimit të cilësisë së shërbimeve,  
qëndrueshmërisë  dhe rritjes së efikasitetit të punës në gjykata dhe prokurori.  
 
Në funksion të kësaj, Akademia e Drejtësisë do të organizojë trajnime specifike për kategoritë e 
theksuara më lartë në përputhje me politikat dhe standardet e aplikueshme, dhe me kërkesat ligjore. 
 
5.1 Menaxhimi i gjykatës dhe prokurorisë 
 
Menaxhimi nënkupton organizimin dhe harmonizimin e resurseve për të arritur suksesin dhe për të 
arritur këtë qëllim. Menaxhimi kërkon planifikim, organizim, udhëzime dhe monitorim. Prandaj, 
njohuritë e përgjithshme mbi menaxhimin e gjykatave dhe prokurorive, duke filluar nga 
menaxhmenti, udhëheqësit tjerë që merren me menaxhimin e burimeve njerëzore, financave, zyrës 
qendrore të menaxhimit të lëndëve, zyrës për mbështetje juridike, zyrës për logjistike dhe zyrën për 
informim, duhet të zhvillohen edhe më tutje nëpërmjet trajnimeve praktike. 
 
Si menaxhohet suksesshëm një gjykatë apo prokurori? Cilat janë parimet standarde të menaxhimit të 
mirë? Cilat janë sfidat dhe mangësitë aktuale të menaxhimit të gjykatës dhe prokurorisë?  
 
Ky trajnim është hartuar për të ju përgjigjur pyetjeve që kanë të bëjnë me menaxhimin e gjykatave 
dhe prokurorive  përmes kombinimit  të prezantimeve ku do të trajtohen  strategjitë e avancuara që 
kanë të bëjnë me menaxhimin e suksesshëm të gjykatave dhe prokurorive. Gjatë tërë procesit do të 
behet një qasje pragmatike e implementimit të rregullave për një menaxhim të suksesshëm dhe 
efektiv.  
 
Objektivat 
 
Pas përfundimit të këtij trajnimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje të: 
 

• Zbatojn parimet standarde të menaxhimit të mirë; 
• Identifikojnë kriteret për planifikimin e suksesshëm; 
• Zbatojnë parimet dhe metodologjinë e planifikimit; 

 
Përmbajtja 
 

• Menaxhimi në përgjithësi dhe menaxhimi i gjykatës dhe prokurorisë; 
• Përgjegjësitë menaxheriale; 
• Burimet njerëzore dhe financat; 

 
Përfituesit: Kryetarët, kryeprokurorët, gjyqtarët mbikëqyrës të degëve, udhëheqësit e 
departamenteve dhe divizioneve. 
 
Kohëzgjatja: Një ditor 
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5.2 Komunikimi në gjykata dhe prokurori 
 
Komunikimi është transmetimi i informacionit ndërmjet anëtarëve të një institucioni dhe përfshin një 
gamë të gjerë të strategjive të brendshme si: komunikimin vertikal, horizontal, formal dhe joformal. 
Ekzistojnë dy elemente në strategjinë e komunikimit të brendshëm. Fillimisht, institucioni duhet të 
hartoj strategjinë dhe planin e veprimit për zbatimin e saj. Së dyti, dhe më e rëndësishmja, 
komunikimi i brendshëm ka nevojë për një strategji të veten. Ai duhet të jetë i pozicionuar në një 
plan më shumë se të thjeshtë për të prekur intervenimet taktike në mbështetje të aktiviteteve të 
organizatës.  
 
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?   
 
Deri në fund të këtij trajnimi, menaxhmenti i gjykatave dhe prokurorive do të përmirësojnë aftësitë e 
tyre personale të komunikimit dhe do të jenë në gjendje të zgjedhin rrugën e duhur të komunikimit 
brenda gjykatës apo prokurorisë për të cilën ata janë përgjegjës. 
 
 
Objektivat 
 
Pas përfundimit të këtij trajnimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të: 
 

• Avancojnë aftësitë e tyre personale të komunikimit; 
• Dallojnë komunikimin e jashtëm dhe të brendshëm; 
• Njohin stilet e komunikimit. 

 
 
Përmbajtja 
 

• Hyrje në strategjinë e komunikimit të brendshëm; 
• Komunikimi i menaxhmentit me mediat,   
• Shpërndarja e mesazhit; 
• Zgjedhja e kanaleve dhe kontrollit; 
• Komunikimi i projektit, komunikimi i ndryshimit, komunikimi i krizës. 

 
Përfituesit 
 
Kryetarët, kryeprokurorët, gjyqtarët mbikëqyrës të degëve, udhëheqësit e departamenteve dhe 
divizioneve. 
 
 
Kohëzgjatja 
 
Një ditor 
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