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Trajnimi i stafit administrativ të gjykatave dhe 
prokurorive 
 
Akademia e Drejtësisë, përveç trajnimit të gjyqtarëve dhe prokurorëve në mandatin e saj ka 
përgjegjësi edhe për organizimin e kurseve trajnuese edhe për stafin administrativ të gjykatave dhe 
prokurorive. 

Stafi administrativ i gjykatave dhe prokurorive janë faktorë kyç në procesin e punës në gjykata dhe 
prokurori dhe përbëhen ngakategori dhe profile të ndryshme të stafit, në varësi të strukturës 
organizative, detyrave të punës si dhe kompetencave specifike. 

Si rezultat i këtij programi trajnues synohet 

• Ngritja profesionale e vazhdueshme stafit administrativ të gjykatave dhe prokurorive 
• Përmirësimi i cilësisë së shërbimeve në gjykata dhe prokurori 
• Aplikimi i standardeve adekuate gjatë procesit të punës në gjykata dhe prokurori 

 

Skema programore për stafin administrativ të sistemit gjyqësor/prokurorial përbëhet nga këto 
module: 

• Sistemi Gjyqësor/Prokurorial i Kosovës-struktura dhe kompetencat  
• Menaxhimi i punës në administratën e Sistemit Gjyqësor/Prokurorial 
• Shkathtësitë ligjore dhe gjyqësore 
• Menaxhimi i dosjes në gjykatë/prokurori 
• Komunikimi dhe marrëdhëniet me publikun 
• Integriteti dhe sjelljet etike 
• Shkathtësitë e buta 

 
Stafi administrativ i  gjykatave dhe prokurorive dhe stafi i sekretariatit administrativ të  Këshillit 
Gjyqësor dhe Këshillit Prokurorial do të vijojnë modulet trajnuese që i përgjigjen detyrave dhe 
natyrës së punës. Ky program është miratuar nga Këshilli Drejtues i Akademisë së Drejtësisë. 
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MODULI 1  

7.1 Sistemi Gjyqësor – Prokurorial, Struktura dhe Kompetencat 
 

Sistemi gjyqësor dhe ai prokurorial janë kategori kushtetuese dhe ligjore. Në kuadër të sistemit 
gjyqësor dhe prokurorial hyjnë trupat administruese të tyre si: Këshilli Gjyqësor i Kosovës, Këshilli 
Prokurorial i Kosovës, Gjykatat dhe Prokurori i Shtetit.  

Mandati, struktura dhe kompetencat e këshilleve, gjykatave dhe prokurorive janë të përcaktuara me 
ligje të veçanta. 

Qëllimi kryesor i këtij moduli trajnues është që përmes temave konkrete të njoftojë stafin 
administrativ të gjykatave dhe prokurorive me kompetencat, strukturën organizative, mandatin dhe 
kornizën ligjore të sistemit gjyqësor dhe prokurorial.  

Në kuadër të modulit trajnues do të trajtohen edhe zhvillimet aktuale përreth punës se këshilleve, 
vendimet më të rëndësishme të tyre, aktet normative kryesore dhe politikat e ndryshme për 
administrimin e sistemit. Gjithashtu sfidat në ushtrimin e mandatit të këshilleve, gjykatave dhe 
prokurorit të shtetit do të jenë pjesë e diskutimeve në trajnimet e këtij moduli. 

Objektivat 
 
Pas përfundimit të trajnimeve të këtij moduli, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje të:  

• Njohin strukturën, organizimin dhe kompetencat e sistemit gjyqësor / prokurorial; 
• Zbatojnë aktet normative dhe politikat e Këshilleve. 

 
Përmbajtja     
 

• Korniza ligjore e sistemit gjyqësor-prokurorial 
• Organizimi i sistemit gjyqësor-prokurorial 
• Kompetencat e sistemit gjyqësor-prokurorial 

 
Metodologjia e trajnimit 
  
Gjatë mbajtjes së trajnimeve të cilat janë pjesë e këtij moduli do të përdoret metodologjia si në vijim: 

• Prezantim i shkurtër i temave përmes teknikave moderne trajnuese;  
• Diskutime interaktive me pjesëmarrës (pyetje / përgjigje / komente); 
• Demonstrim i dokumenteve të Këshillit / video eventuale (takime / pune të këshillit). 

Përfituesit 
  
Zyrtarët ligjorë (përfshirë zyrtarët ligjor të sekretariateve), referentët administrativ dhe zyrtarët për 
komunikim me mediat dhe publikun. 

Kohëzgjatja 
  
Një ditore  
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MODULI 2  
 
7.2 Menaxhimi i punës në administratën e sistemit gjyqësor dhe prokurorial 
 Sistemi gjyqësor dhe ai prokurorial përbëjnë njërën nga shtyllat kryesore të pushtetit shtetëror. Korniza ligjore 
aktuale përkitazi me gjyqësorin dhe prokurorinë është e veçantë dhe ka themeluar dy trupa administruese, 
përkatësisht Këshillin Gjyqësor të Kosovës (KGJK) dhe Këshillin Prokurorial të Kosovës (KPK). 

Kjo kornizë ligjore po ashtu ka rregulluar edhe strukturën e gjykatave dhe prokurorive.  Në kuadër të trupave 
administruese të sistemit gjyqësor (KGJK) dhe prokurorial (KPK) si dhe në kuadër të gjykatave dhe 
prokurorive, funksionon administrata e cila ka status, strukturë organizative dhe kompetenca specifike. Kjo 
administratë përfshinë kategori dhe profile të ndryshme të stafit, në varësi të strukturës organizative dhe 
detyrave të punës.  

Trajnimet të cilat do të ofrohen në kudër të këtij moduli do të trajtojnë aspekte të menaxhimit dhe udhëheqjes, 
planifikimit, vendimmarrjes dhe punës së përditshme, përfshirë por pa u kufizuar në efikasitetin dhe 
llogaridhënien e stafit administrativ. Qëllimi i organizimit të trajnimeve nga ky modul është forcimi i sistemit 
të menaxhimit të shërbimeve të cilat i ofrojnë sekretariatet përkatëse të këshillave (KGJK dhe KPK), duke 
filluar nga ofrimi i shërbimeve efikase dhe efektive për këshille, gjykata dhe prokurori.  

Roli dhe përgjegjësitë e sekretariatit të KGJK-së në raport me gjykatat duhet të merret parasysh në krahasim 
me rolin dhe përgjegjësitë e sekretariatit të KPK-së në raport me Prokurorin e Shtetit. Trajnimet e ofruara 
përmes këtij moduli trajnues, gjithashtu kanë për qellim të rrisin kualitetin e shërbimeve të administratës së 
gjykatave dhe prokurorive. 

Objektivat
   Pas përfundimit të trajnimeve të këtij moduli, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje të:  

• Aplikojnë standardet adekuate të menaxhimit dhe udhëheqjes; 
• Hartojnë plane për një pune të suksesshme dhe marrin vendime të arsyeshme;  
• Krijojnë ambient për një pune kreative, efikase dhe efektive;  
• Menaxhojnë situatat stresuese dhe punës me presion. 

Përmbajtja    
• Menaxhimi dhe udhëheqja; 
• Planifikimi dhe vendimmarrja;  
• Proceset e brendshme dhe te jashtme te punës; 
• Efikasiteti dhe llogaridhënia e stafit administrativ.  

Metodologjia e trajnimit  
 Gjatë mbajtjes së trajnimeve të cilat janë pjesë e këtij moduli do të përdoret metodologjia si në vijim: 

• Prezantim i shkurtër i temave përmes teknikave moderne trajnuese;  
• Diskutime interaktive me pjesëmarrës (pyetje / përgjigje); 
• Pune në grupe (ndarje paraprake e detyrave); 
• Përdorimi i kuizeve, videove, lojërave dhe filmave; 
• Përgatitje e rasteve praktike dhe diskutimi i tyre me pjesëmarrës (modele te planeve te punës, planeve 

strategjike, agjendave të punës, raporteve etj); 
• Hartim i dokumenteve të ndryshme ne mënyrë individuale dhe në grupe (plane pune, plane 

strategjike, procedura standarde operative, raporte etj). 

Udhëheqësit e njësive organizative të sekretariateve të këshilleve (SKGJK dhe SKPK), stafi i njësitit për 
shqyrtimin e performances së Prokurorisë, administratorët, ndihmës administratorët e gjykatave,  
administratoret e prokurorive, udhëheqësit e shkrimoreve. 

Kohëzgjatja:  Sesione dy ditore 

Përfituesit   
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Nën moduli 1 

4.2.1 Menaxhimi dhe Udhëheqja 
 
Konceptet e menaxhimit dhe udhëheqjes përfshijnë në vete segmente të diskutueshme vazhdimisht, 
pothuajse në të gjitha vendet. Se çka diskutohet, për çfarë arsye, cili është qëllimi i këtyre 
diskutimeve, mbetet ende i pa definuar përfundimisht. Në sistemin gjyqësor dhe prokurorial të 
Kosovës mbetet sfidë e vazhdueshme ngritja e kapaciteteve menaxhuese dhe udhëheqëse. Ky sistem 
ka nevojë të ndërtojë një strukturë të qëndrueshme menaxhuese dhe udhëheqëse ne mënyrë që të jetë 
më efikas, efektiv dhe llogaridhënës.  

Zhvillimet aktuale lidhur reformimin dhe ristrukturimin e administratës e shtojnë edhe më tepër 
nevojën për ngritjen e nivelit të menaxhimit dhe forcimit të lidershipit në administratën e gjyqësorit 
dhe prokurorisë. Nevojat e sipërpërmendura do të adresohen përmes trajtimit të nën temave të 
ndryshme të  planifikuara që përfshihen në kuadër të kësaj teme. 

Objektivat  

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

• Aplikojnë standardet adekuate të menaxhimit dhe udhëheqjes; 
• Hartojnë plane për një pune të suksesshme dhe marrin vendime të arsyeshme;  
• Krijojnë ambient për një pune kreative, efikase dhe efektive;  
• Menaxhojnë situatat stresuese dhe punës me presion. 

Përmbajtja     
 

• Koncepti dhe parimet e menaxhimit dhe udhëheqjes;  
• Praktikat dhe standardet bashkëkohore te menaxhimit dhe udhëheqjes; 
• Efektet e menaxhimit dhe udhëheqjes se mire; 
• Delegimi, mbikëqyrja dhe llogaridhënia. 

Metodologjia e trajnimit 
  
Gjatë mbajtjes së këtij trajnimi do të përdoret metodologjia si në vijim: 

• Prezantim i shkurtër i temave përmes teknikave moderne trajnuese;  
• Diskutime interaktive me pjesëmarrës (pyetje / përgjigje); 
• Punë në grupe (ndarje paraprake e detyrave); 
• Përdorimi i kuizeve, videove, lojërave dhe filmave; 
• Përgatitje e rasteve praktike dhe diskutimi i tyre me pjesëmarrës. 

Udhëheqësit e njësive organizative të sekretariateve të këshillave (KGJK dhe KPK), stafi i Njësitit 
për Shqyrtimin e Performances se Prokurorisë, Administratorët, Ndihmës administratorët e 
gjykatave,  administratoret e prokurorive, udhëheqësit e shkrimoreve. 

Kohëzgjatja: Një ditor  

Përfituesit   
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4.2.2 Proceset e brendshme dhe të jashtme të punës 
 
Në kuadër të administratës se sistemit gjyqësor dhe prokurorial të Kosovës ekziston administrata e 
këshilleve dhe ajo e gjykatave dhe prokurorive. Përgjegjësitë dhe detyrat e këtij stafi administrativ 
janë të ndryshme dhe të orientuara për arritjen e qëllimeve të përbashkëta. Në praktike është vërejtur 
aplikim i ndryshëm i standardeve të komunikimit dhe realizimit të detyrave të përditshme.  

Me qëllim të harmonizimit dhe unifikimit të praktikave, krijimit të standardeve të qëndrueshme dhe 
zbatimit unik të akteve ligjore e nënligjore lidhur me punën e administratës së sistemit gjyqësor dhe 
prokurorial, në kuadër të këtij trajnimi do të trajtohen çështje të ndryshme rreth proceseve të 
brendshme dhe të jashtme të punës.  

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

• Aplikojnë standardet adekuate të komunikimit; 
• Zbatojnë në mënyrë unike përgjegjësitë dhe detyrat e punës; 
• Përmbushin detyrat e punës në afat dhe në mënyrë efektive. 

 
Përmbajtja  
  

• Struktura organizative dhe përgjegjësitë reciproke, përfshirë llogaridhënien; 
• Mënyra e komunikimit dhe standardet e kërkuara; 
• Rëndësia e unifikimit te praktikave dhe mënyrës se punës. 

Metodologjia e trajnimit 
  
Gjatë mbajtjes së këtij trajnimi do të përdoret metodologjia si në vijim: 

• Prezantim i shkurtër i temave përmes teknikave moderne trajnuese;  
• Diskutime interaktive me pjesëmarrës (pyetje / përgjigje); 
• Punë në grupe (ndarje paraprake e detyrave); 
• Përgatitje e rasteve praktike dhe diskutimi i tyre me pjesëmarrës. 

Përfituesit  
 
Udhëheqësit e njësive organizative të sekretariateve të këshillave (KGJK dhe KPK), stafi i Njësitit 
për Shqyrtimin e Performances së Prokurorisë, Administratorët, Ndihmës administratorët e 
gjykatave,  administratoret e prokurorive, udhëheqësit e shkrimoreve. 
 
Kohëzgjatja: Një ditore   

Nën moduli 2 

147



 

133 
 

 

 

 

Nën moduli 3 

4.2.3 Planifikimi dhe Vendimmarrja 
 
Planifikimi konsiderohet element kyç i çdo pune të suksesshme, përmes të cilit krijohen kushte më të 
mira për një vendimmarrje në kohë, të arsyeshme dhe bazuar në objektiva konkrete. Përmes 
planifikimit krijohen mundësitë që të ngritet niveli i llogaridhënies dhe përgjegjësive në përmbushje 
të detyrave të punës sidomos të stafi menaxherial dhe jo vetëm.  

Ekziston një nevoje e padiskutueshme që menaxhmenti i të gjitha niveleve të sistemit gjyqësor dhe 
prokurorial të ngritë shkathtësitë e planifikimit dhe aftësitë e vendimmarrjes. Një gjë e tillë synohet 
të arrihet përmes diskutimit të çështjeve të ndryshme relevante gjatë trajnimit të organizuar për këtë 
qellim.  

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

• Aplikojnë standardet dhe praktikat më të mira të planifikimit; 
• Hartojnë plane për arritjen e objektivave të caktuara; 
• Marrin vendime të arsyeshme dhe të drejta. 

Përmbajtja     
 

• Planifikim si mundësi për një punë te suksesshme; 
• Vendimmarrja e bazuar në planifikim. 

Metodologjia e trajnimit  
 
Gjatë mbajtjes së këtij trajnimi do të përdoret metodologjia si në vijim: 

• Prezantim i shkurtër i temave përmes teknikave moderne trajnuese;  
• Diskutime interaktive me pjesëmarrës (pyetje / përgjigje); 
• Punë në grupe (hartimi i planeve të punës dhe vendimeve). 

Përfituesit 
  
Udhëheqësit e njësive organizative të sekretariateve të Këshilleve (KGJK dhe KPK), stafi i Njësitit 
për Shqyrtimin e Performancës së Prokurorisë, Administratorët, Ndihmës administratorët e 
gjykatave,  administratorët e prokurorive, udhëheqësit e shkrimoreve. 

Kohëzgjatja  
 
Një ditore  
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Nën moduli 4 

4.2.4 Efikasiteti dhe Llogaridhënia 
 
Efikasiteti në punë do të ishte satisfaksioni i vetëm për çdo angazhim në kryerje të punëve të zyrës. 
Efikasiteti është edhe baza kryesore e një vlerësimi pozitiv të performancës individuale dhe 
kolektive në kuadër të institucionit.  

Një punë efikase do të mundësonte edhe një llogaridhënie kuptimplotë.  Llogaridhënia përmes 
mekanizmave institucional ndikon drejtpërdrejt në ngritjen e imazhit dhe integritetit të institucionit 
dhe stafit që është pjesë e tij. Gjithashtu efikasiteti në punë dhe llogaridhënia ndikojnë drejtpërdrejtë 
në nivelin e perceptimit të publikut për punën e institucionit.  

Përmes trajnimeve të stafit administrativ të sistemit gjyqësor dhe prokurorial synohet që të arrihet 
ngritja e efikasitetit dhe llogaridhënies së tyre. 

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

• Aplikojnë standardet adekuate të menaxhimit dhe udhëheqjes; 
• Hartojnë plane për një punë të suksesshme dhe marrin vendime të arsyeshme;  
• Krijojnë ambient për një pune kreative, efikase dhe efektive;  
• Menaxhojnë situatat stresuese dhe punës me presion. 

 

   Përmbajtja  
 

• Metodologjia e një pune efikase; 
• Rëndësia e llogaridhënies së stafit administrativ; 
• Raportimi (llojet e ndryshme të raportimit).  

 

Metodologjia e trajnimit 
  
Gjatë mbajtjes së këtij trajnimi do të përdoret metodologjia si në vijim: 

• Prezantim i shkurtër i temave përmes teknikave moderne trajnuese;  
• Diskutime interaktive me pjesëmarrës (pyetje / përgjigje); 
• Puna në grupe; 
• Përgatitja e rasteve praktike dhe diskutimi i tyre me pjesëmarrës. 

Përfituesit 
  
Udhëheqësit e njësive organizative të sekretariateve të Këshilleve (KGJK dhe KPK), stafi i Njësitit 
për Shqyrtimin e Performancës se Prokurorisë, Administratorët, Ndihmës administratorët e 
gjykatave,  administratoret e prokurorive, udhëheqësit e shkrimoreve. 

Kohëzgjatja 
 
Një ditor 
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MODULI 3 
 
7.3 Shkathtësitë ligjore dhe gjyqësore 
 
Moduli shkathtësitë ligjore dhe gjyqësore  ka për qëllim të ndihmoj juristët (bashkëpunëtorët 
profesional, zyrtarët ligjor dhe asistentët-sekretarët juridik) në ngritjen e kapaciteteve të  tyre 
profesionale.  

Ky modul është i fokusuar në ngritjen e kapaciteteve profesionale të juristëve lidhur me zhvillimin e 
shkathtësive profesionale për të dhënë vlerësimet e duhura më rastin e pranimit të kërkesave për 
fillimin e procedurave të ndryshme ligjore. Gjithashtu, për të ndërmarrë veprimet e duhura 
procedurale lidhur me përgatitjen e fazave pasuese të procedurës dhe për të hartuar aktet / vendimet 
e ndryshme varësisht nga përfundimi që është arritur si rezultat i procedurës përkatëse. 

Me fokus të veçantë në kuadër të këtij moduli do të shtjellohen teknikat e hulumtimit ligjor,  shkrim 
dhe arsyetimi ligjor si parakushte për ngritjen e cilësisë dhe efikasitetit në zbatimin e kompetencave 
gjyqësore dhe prokuroriale për trajtuar me kohë dhe në mënyrë profesionale çështjet e ngritura. 

Ky modul do zhvillohet në një ambient interaktiv diskutimi në mënyrë që drejtpërdrejtë të 
ndihmohet në zhvillimin e aftësive analitike tek juristët. Përveç udhëzimeve teorike do të ofrohen 
edhe raste konkrete nga procedura të ndryshme (gjyqësore dhe prokuroriale) si mundësi që 
drejtpërdrejtë në mënyrë konkrete të demonstrohet mënyra e trajtimit të rastit sipas një strukture 
analitike hap pas hapi që garanton përfundimet e duhura. 

Shkrimi dhe arsyetimi ligjor përveç që paraqet një standard të  vlerësimi në punës së juristëve, 
rrjedhimisht përfaqëson edhe një objektivë jo lehtë të arritshme, prandaj përmes këtij moduli synohet 
që  të përmirësohet cilësia e arsyetimit dhe shkrimit ligjor. 

Cilat janë teknikat e hulumtimit ligjor? Cilat veprime duhet të ndërmerren me rastin e fillimit të një 
procedure? Cilat veprime duhet të ndërmarrën për përgatitjen e fazave pasuese pas fillimit të 
procedurës? Çka nënkupton metoda IRAC? Si mund të zbatohet metoda IRAC gjatë hartimit të 
vendimeve gjyqësore? Cila është struktura dhe përmbajtja e  vendimeve gjyqësore sipas dispozitave 
ligjore?  

Ky trajnim është hartuar për të dhënë udhëzimet teorike dhe praktike lidhur me shkathtësitë e 
hulumtimit ligjor, shkathtësitë e trajtimit të rasteve dhe shkathtësitë për shkrimin dhe arsyetimin 
ligjor, sipas metodave dhe standardeve që garantojnë objektivitet, siguri, cilësi dhe efikasitet. 

Objektivat  

Si rezultat i këtij moduli pjesëmarrësit do të jenë në gjendje të: 

• Njohin teknikat e hulumtimit ligjor; 
• Zbatojnë kompetencat për shqyrtimin e rasteve dhe përgatitjen e fazave pasuese të 

procedurës; 
• Njohin procesin dhe parimet e shkrimit të mirë ligjor; 
• Zbatojnë në mënyrë efektive metodën IRAC; 
• Hartojnë në mënyrë të pavarur vendimet gjyqësore dhe aktet akuzuese. 
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Përmbajtja     
 

• Teknikat e hulumtimit ligjor; 
• Shqyrtimi paraprak i rasteve dhe ndërmarrja e veprimeve për përgatitjen e fazave pasuese në 

procedurë; 
• Shkrimi dhe arsyetimi ligjor. 

 
Metodologjia e trajnimit  
 
Trajtimi  teorik dhe demonstrim praktik i teknikave të hulumtimit ligjor, i parimeve të shkrimit të 
mirë ligjor dhe i metodave për shkrimin dhe arsyetimin ligjor. Trajtim teorik dhe praktik i veprimeve 
në fazën e shqyrtimit paraprak të procedurës dhe veprimeve për përgatitjen e fazave pasuese deri në 
përfundimin e procedurës. 

Për të arritur objektivat e trajnimit në mënyrë praktike do të demonstrohen teknikat e hulumtimit 
ligjor (përmes internetit). Për nën modulin e shkrimit dhe arsyetimit ligjor do të përdoret Power 
Point, rastet praktike dhe detyrat. Për nën modulin e shqyrtimit paraprak dhe përgatitjes së fazave të 
procedurës do të përdoret Power Point, shpjegimet teorike dhe rastet praktike.  

Moduli do të zhvillohet në një ambient interaktiv bashkëbisedimi dhe diskutimi me qëllim që të 
gjithë pjesëmarrësit të jenë aktiv gjatë gjithë kohës duke e dhënë kontributin e tyre. Do të krijohet 
hapësirë që përmes bashkëbisedimit - diskutimit të përbashkët  pjesëmarrësit edhe të  sfidojnë idetë e 
trajnuesit për ndonjë çështje që shtjellohet. 

Përfituesit 
  
Bashkëpunëtorët profesional, zyrtarët ligjor dhe asistentet-sekretaret juridike. 

Kohëzgjatja  
 
Tre (3) ditore 
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Nën moduli 1 

7.3.1 Teknikat e hulumtimit ligjor 
 
Përmes këtij nën moduli synohet që të  ngriten njohuritë e juristeve për teknikat e hulumtimit si 
parakusht i organizimit, studimit dhe vlerësimit të rastit. Është i pamundshme zhvillimi dhe përfundimi i 
procedurave gjyqësore-prokuroriale pa referencën e duhur ligjore dhe rrjedhimisht është e pamundshme 
të sigurojmë burimet duhura pa hulumtim. Andaj, përmes këtij nën moduli, do të ndihmohet në 
zhvillimin e shkathtësive që përmes teknikave të hulumtimit të sigurohet efikasiteti i duhur në sigurimin 
e burimeve të nevojshme për të trajtuar një çështje, por edhe për tu siguruar për validitetin e veprimeve 
tona në procedurë. 
 
Objektivat  
 
Si rezultat i këtij moduli pjesëmarrësit do të jenë në gjendje të: 

• Njohin teknikat e hulumtimit ligjor si dhe burimet në dispozicion; 
• Mësojnë opsionet e kërkimit; 
• Avancojnë njohuritë për resurset e burimeve në Kosovë. 

Përmbajtja   
  

• Hyrje në hulumtimin juridik si dhe burimet në dispozicion; 
• Kategoritë e informatave; 
• Cilësia e resurseve; 
• Hulumtimi i bazës së të dhënave - çka ka në dispozicion si dhe si funksionon 
• Opsionet e kërkimit - dallimet në bazat e të dhënave; 
• Operatorët logjikë; 
• Teknikat e kërkimit në përgjithësi; 
• Strategjitë e përgjithshme të kërkimit; 
• Resurset në Kosovë; 
• Akademia e Drejtësisë e Kosovës; 
• Hyrje në përmbledhjet e komenteve të GIZ-së; 
• Organizimi brenda një gjykate të veçantë. 

Metodologjia e trajnimit 
  
Trajtimi  teorik dhe demonstrim praktik i teknikave të hulumtimit ligjor, i parimeve të shkrimit të mirë 
ligjor dhe i metodave për shkrimin dhe arsyetimin ligjor. Trajtim teorik dhe praktik i veprimeve në fazën 
e shqyrtimit paraprak të procedurës dhe veprimeve për përgatitjen e fazave pasuese deri në përfundimin e 
procedurës. 
 
Për të arritur objektivat e trajnimit në mënyrë praktike do të demonstrohen teknikat e hulumtimit ligjor 
(përmes internetit).Për nën modulin e shkrimit dhe arsyetimit ligjor do të përdoret PowerPoint, rastet 
praktike dhe detyrat. Për nën modulin e shqyrtimit paraprak dhe përgatitjes së fazave të procedurës do të 
përdoret PowerPoint, shpjegimet teorike dhe rastet praktike. Moduli do të zhvillohet në një ambient 
interaktiv bashkëbisedimi dhe diskutimi me qëllim që të gjithë pjesëmarrësit të jenë aktiv gjatë gjithë 
kohës duke e dhënë kontributin e tyre. Do të krijohet hapësirë që përmes bashkëbisedimit-diskutimit të 
përbashkët  pjesëmarrësit edhe të  sfidojnë idetë e trajnuesit për ndonjë çështje që shtjellohet. 
 
Përfituesit  
 
Bashkëpunëtorët profesional, zyrtarët ligjor dhe asistentet-sekretaret juridike. 

Kohëzgjatja: Një ditore 
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Nën moduli 2 

7.3.2 Shqyrtimi paraprak i rasteve dhe ndërmarrja e veprimeve për përgatitjen e fazave 
pasuese në procedurë  
Përmes këtij nën moduli synohet që të ngritën kapacitetit profesionale të juristëve lidhur me fazën 
paraprake të shqyrtimit qoftë të rasteve në prokurori, apo në gjykatë, si në çështje civile ashtu edhe 
në çështje penale. Parakusht i zhvillimit të një procedure të rregullt: ligjërisht, objektive, efikase dhe 
të besueshme është njohja dhe zbatimi i duhur i kompetencave në fazën e shqyrtimit paraprak. 
Vlerësimi i kushteve nga të cilat varet lejueshmëria e procesit gjyqësor apo e inicimit të procedurës 
penale tek prokurori është parakusht për kalimin në fazat tjera të procedurës.  

Pra nëse nuk ndërmerren veprimet e duhura në fazën e shqyrtimit paraprak, apo nëse behën gabim në 
këtë fazë, atëherë sigurisht edhe fazat tjera  të procedurës e rrjedhimisht edhe vendimi përfundimtarë 
do të përcjellën me të meta e njëjta, prandaj është shumë e rëndësishme që zyrtarët që ndihmoj 
gjyqtaret apo prokuroret të kenë njohurit e duhura për trajtimin/shqyrtimin e rasteve. 

Objektivat   
Si rezultat i këtij moduli pjesëmarrësit do të jenë në gjendje të: 

• Njohin kompetencat dhe veprimet që duhet të ndërmerren në fazën e shqyrtimit paraprak; 
• Zbatojnë dispozita ligjore për vlerësimin e lejueshmërisë së procedurës së iniciuar; 
• Ndërmarrin veprime për evitimin  e të metave nga të cilat varet lejueshmëria e procesit 

gjyqësor; 
• Ndërmarrin veprime për përgatitjen e fazave pasuese në procedurë. 

Përmbajtja     
• Vlerësimi i kallëzimit penal dhe mënyrat e veprimit pas vlerësimit të kallëzimit penal 
• Shqyrtimi paraprak i padisë 
• Veprimet për evitimin e pengesave procedurale nga të cilat varet lejueshmëria e procesit 

gjyqësor 
• Veprimet për përgatitjen e shqyrtimit kryesor 

Metodologjia e trajnimit   
Trajtimi  teorik dhe demonstrim praktik i teknikave të hulumtimit ligjor, i parimeve të shkrimit të mirë 
ligjor dhe i metodave për shkrimin dhe arsyetimin ligjor. Trajtim teorik dhe praktik i veprimeve në fazën 
e shqyrtimit paraprak të procedurës dhe veprimeve për përgatitjen e fazave pasuese deri në përfundimin e 
procedurës. 

Për të arritur objektivat e trajnimit në mënyrë praktike do të demonstrohen teknikat e hulumtimit ligjor 
(përmes internetit).Për nën modulin e shkrimit dhe arsyetimit ligjor do të përdoret PowerPoint, rastet 
praktike dhe detyrat. Për nën modulin e shqyrtimit paraprak dhe përgatitjes së fazave të procedurës do të 
përdoret PowerPoint, shpjegimet teorike dhe rastet praktike. Moduli do të zhvillohet në një ambient 
interaktiv bashkëbisedimi dhe diskutimi me qëllim që të gjithë pjesëmarrësit të jenë aktiv gjatë gjithë 
kohës duke e dhënë kontributin e tyre. Duhet të krijohet hapësirë që përmes bashkëbisedimit-diskutimit 
të përbashkët  pjesëmarrësit edhe të  sfidojnë idetë e trajnuesit për ndonjë çështje që shtjellohet. 

 

Përfituesit 
Bashkëpunëtoret profesional, zyrtaret ligjor dhe asistentet-sekretaret juridike. 

Kohëzgjatja: Një ditore 
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Nën moduli 3 

7.3.3 Shkrimi dhe arsyetimi ligjor 
 Përmes këtij moduli synohet të ngritën kapacitet profesionale për shkrimin dhe arsyetimin ligjor duke ju 

dhen mundësi pjesëmarrësve të njihen me standardet bashkëkohore të shkrimit dhe arsyetimin ligjor. 
Shkrimi dhe arsyetimi ligjor është pjesë e punës së përditshme për secilin zyrtare të gjykatave dhe 
prokurorive, prandaj është edhe parakusht për ngritje e cilësisë se vendimeve gjyqësore dhe akteve të 
tjera të ndryshme, e rrjedhimisht edhe parakusht për efikasitetin dhe besueshmërinë e publikut në 
vendimet gjyqësore. 

Objektivat   
Si rezultat i këtij moduli pjesëmarrësit do të jenë në gjendje të: 

• Njohin parimet e shkrimit të mirë ligjor; 
• Njohin metodat e shkrimit dhe arsyetimit ligjor; 
• Hartojnë vendimet sipas metodës IRAC. 

Përmbajtja  

• Procesi dhe parimet e të shkruarit mirë ligjor; 
• Procesi i të shkruarit; 
• Parimet e të shkruarit ligjor; 
• Shkrimi dhe arsyetimi ligjor përmes metodës  IRAC, si dhe metoda “IRAC”; 
• Pyetje të Strukturuara; 
• Procesi Analitik; 
• Rëndësia dhe nevoja për procesin analitik; 
• Sfidat analitike; 
• Analiza e Shkruar Ligjore; 
• Struktura dhe përmbajtja e arsyetimit të aktgjykimit; 
• Udhëzime për Shkrimin dhe Arsyetimin e Aktgjykimeve 

Metodologjia e trajnimit   
Trajtimi  teorik dhe demonstrim praktik i teknikave të hulumtimit ligjor, i parimeve të shkrimit të mirë 
ligjor dhe imetodave për shkrimin dhe arsyetimin ligjor. Trajtim teorik dhe praktik i veprimeve në fazën 
e shqyrtimit paraprak të procedurës dhe veprimeve për përgatitjen e fazave pasuese deri në përfundimin e 
procedurës. 
Për të arritur objektivat e trajnimit në mënyrë praktike do të demonstrohen teknikat e hulumtimit ligjor 
(përmes internetit).Për nën modulin e shkrimit dhe arsyetimit ligjor do të përdoret PowerPoint, rastet 
praktike dhe detyrat. Për nën modulin e shqyrtimit paraprak dhe përgatitjes së fazave të procedurës do të 
përdoret PowerPoint, shpjegimet teorike dhe rastet praktike.  

Moduli do të zhvillohet në një ambient interaktiv bashkëbisedimi dhe diskutimi me qëllim që të gjithë 
pjesëmarrësit të jenë aktiv gjatë gjithë kohës duke e dhënë kontributin e tyre. Duhet të krijohet hapësirë 
që përmes bashkëbisedimit-diskutimit të përbashkët  pjesëmarrësit edhe të  sfidojnë idetë e trajnuesit për 
ndonjë çështje që shtjellohet. 
Përfituesit 
 
Bashkëpunëtorët profesional, zyrtarët ligjor dhe asistentet-sekretaret juridike. 

Kohëzgjatja: Një ditore 
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MODULI 4  

7.4 Menaxhimi i dosjes dhe lëndës në sistemin gjyqësor dhe prokurorial 
 
Prokuroria si organ shtetëror i pavarur, është në funksion të zbatimit të ligjit në mënyre të drejt, të 
pavarur dhe të paanshme. Bazuar në kushtetutë dhe ligje të veçanta, roli i Prokurorit është zbulimi i 
veprave penale dhe ndjekja e kryerësve të tyre. Në funksion të zbatimit të drejte të ligjit, prokuroria 
ka për detyrim që rastet ti trajtoj në kohë duke respektuar të drejtat e palëve të përfshira në 
procedure.   

Ndërkaq gjykatat si organet shtetërore janë formuar me qëllim të ndarjes së drejtësisë për subjektet 
procedurale  dhe që  të gjitha rastet që paraqiten para tyre të adresohen dhe zgjidhen brenda një kohe 
të arsyeshme duke u munduar që në çdo kohë ti përmbahen kufizimeve kohore të përcaktuar sipas 
ligjeve pozitive.  

Prandaj, njëra nga funksionet qendrore të gjykatave dhe prokurorive është menaxhimi i lëndëve.  

Teoria moderne për menaxhimin e lëndëve është që gjyqtarët dhe prokurorët, së bashku me stafin 
mbështetës, në mënyrë aktive të monitorojnë dhe të kontrollojnë lëvizjen e lëndëve në atë gjykatë 
dhe prokurori. 

Menaxhimi i rasteve, zhvillimi dhe aplikimi i teknikave të menaxhimit të rasteve individuale nga 
gjyqtarët dhe prokurorët në krahasim me menaxhimin e fluksit të rasteve me të cilat merren gjykatat 
dhe prokurorit paraqesin sfida të cilat janë mjaft problematike në punën e përditshme në këto 
institucione.  

Andaj, është parë nevoja e trajtimit të këtij modulit me qëllim që pas përfundimit të të njëjtit 
gjyqtarët dhe prokuror së bashku me stafin administrativë gjatë menaxhimit të rastit të bëjnë 
monitorimin e rasteve duke u bazuar në indikatorët të komisionit evropian për efikasitetin e 
gjykatave,(CEPEJ) me qëllim të përcjelljes së efikasitetit të asaj gjykate, prokurorie dhe njëkohësisht 
përcjelljen e përformances individuale të gjyqtarëve dhe prokurorëve si dhe të stafit administrativë. 

Bazuar në praktikat e mira të përdorimit të TI-së sistemi gjyqësor dhe prokurorial i Kosovës është në 
fazën e transformimit të punës manual në gjykata dhe prokurori në atë elektronike duke bërë 
zhvillimin dhe implementimin e sistemit informativ të menaxhimit të lendeve. 

Qëllimi kryesor i këtij moduli është që nëpërmjet prezantimit të koncepteve dhe parimeve të 
menaxhimit të rrjedhës së rasteve, pjesëmarrësit të njoftohen dhe të përgatiten me shkathtësitë për 
identifikimin, fillimisht të problemeve të menaxhimit të rasteve dhe më pas për të zhvilluar dhe 
zbatuar një planë për menaxhimin e rrjedhjes së lendes. 

A është adekuate mënyra e regjistrimit të lëndëve në regjistrat manual duke marrë parasysh vëllimin 
e madh të lëndëve të pranuar në gjykatë dhe prokurori? Regjistrat manual a ofrojnë të dhënat të 
mjaftueshme për statusin e lëndës? Regjistrat e tanishëm a janë burim i mjaftueshëm për ofrimin e të 
dhënave për matjen e performances së punës të stafit mbështetës? Sa janë të mjaftueshëm të dhënat 
nga regjistrat manual për përpilimin e raporteve statistikore? Cilët janë indikatorët bazik për 
monitorimin e përformancës së Gjykatës dhe Prokurorisë? Si do të ndikojë procesi i dixhitalizimit të 
punës në prokurori dhe gjykata? 
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Objektivat  
 
Si rezultat i këtij moduli pjesëmarrësit do të jenë në gjendje të: 

• Avancojnë njohuritë në menaxhimin e rasteve; 
• Respektojnë parimet e menaxhimit të rasteve; 
• Demonstrojnë teknikat e menaxhimit të rasteve. 
• Të njoftohen me mbledhjen, analizimin dhe raportimin e statistikave; 
• Të njoftohen me parimet – metodologjinë e CEPEJ; 
• Mësojnë përdorimin e sistemit elektronik në gjykata dhe prokurori.  

 
Përmbajtja    
  

• Regjistrat e gjykatave dhe prokurorive; 
• Organizimi i rrjedhës së punës dhe zhvillimit të lëndës; 
• Mbledhja e të dhënave statistikore dhe raportimi; 
• Menaxhimi efikas i lendeve bazuar në metodologjinë CEPEJ; 
• Digjitalizimi i procesit të punesë në gjykata dhe prokurori. 

 
Metodologjia e trajnimit  
 
Gjatë mbajtjes së trajnimeve të cilat janë pjesë e këtij moduli do të përdoret metodologjia si 
në vijim: 

• Prezantim i shkurtër i temave përmes teknikave moderne trajnuese;  
• Diskutime interaktive me pjesëmarrës (pyetje/përgjigje); 
• Pune në grupe (ndarje paraprake e detyrave); 
• Përdorimi i kuizeve, videove, lojërave dhe filmave; 
• Përgatitje e rasteve praktike dhe diskutimi i tyre me pjesëmarrës (modele te planeve 

te punës, planeve strategjike, agjendave të punës, raporteve etj); 
• Hartim i dokumenteve të ndryshme në mënyrë individuale dhe në grupe 

Përfituesit 
  
Administratorët, ndihmës administrator, shefi i ZML-së, referentet, zyrtarët e statistikave, 
zyrtarët ligjor, sekretarët juridike, zyrtarët e informimit, njësiti për vlerësimin e 
performances se prokurorëve. 

Kohëzgjatja: Dy ditor  
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Nën moduli 1 

7.4.1 Regjistrat e gjykatave dhe prokurorive 
 
Qëllimi kryesor i këtij nën moduli është që pjesëmarrësit të njoftohen me regjistrat përkatës të 
gjykatave dhe prokurorive, duke kuptuar drejtë nevojën e ekzistimit të tyre dhe njëkohësisht të 
ndërmarrin të gjitha veprimet e nevojshme për evidentimin e të gjitha aktiviteteve gjyqësore 
respektivisht prokuroriale, dhe njëkohësisht këto regjistra të mirëmbahen dhe të ruhen sipas 
rregullave të përcaktuara në rregulloret mbi organizimin e brendshëm.  

Zyrtarët përgjegjës për përdorim dhe mirëmbajtjen e regjistrave? A janë të mjaftueshëm llojet e 
regjistrave të tanishëm? A ofrojnë mundësi të mjaftueshme për evidentimin e të gjitha 
aktiviteteve gjyqësore-prokuroriale? A janë burim i mjaftueshëm për nevojat e statistikave? Si të 
veprohet në rast të humbjes – dëmtimeve të regjistrave? 

Gjatë këtij prezantimi trajnuesit do të ofrojnë njohuri  ligjor edhe teknikat e praktikes se mire për 
adresimin i dilemave dhe pyetjeve, në atë mënyre që pas paraqitjes së infrastrukturës ligjore do 
të japin shembuj praktik për zgjidhjen e  këtyre dilemave – vështirësive që hasin zyrtarët gjatë 
regjistrimit të shkresave, mirëmbajtjes se regjistrit, lëvizjen e lëndës tek zyrtarët tjerë përkatës në 
gjykata dhe prokurori, dhe njëkohësisht pritjen e kthimit të tyre nga gjykatë dhe prokuror me 
qëllim të shënimit të aktiviteteve të nevojshme në regjistrat e deri tek përgatitja e shkresave të 
lëndës për arkivim të tyre dhe regjistrim në regjistrin e arkivit. 

Objektivat:  

Pas këtij prezantimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje të: 

• Njohin aktet normative lidhur me regjistrat dhe llojet e tyre të cilët zbatohen në gjykata 
dhe prokurori. 

• Bëjnë evidentimin ne mënyrën e duhur të shkresave të lëndës në regjistra. 
• Ruajnë dhe mirëmbajnë ne mënyrën e duhur këta regjistra. 
• Bëjnë lëvizjen e shkresave të lëndës dhe përgatitjen e tyre për arkivim ne kohen e duhur.   

Përmbajtja    
 

• Llojet e regjistrave  
• Pranimi i shkresave 
• Regjistrimi i lëndës 
• Mirëmbajtja e regjistrave 
• Asgjësimi i regjistrave 

Metodologjia e trajnimit: - Gjatë mbajtjes së trajnimeve të cilat janë pjesë e këtij moduli do të 
përdoret metodologjia si në vijim:Prezantim i shkurtër i temave përmes teknikave moderne 
trajnuese; Diskutime interaktive me pjesëmarrës (pyetje/përgjigje);Pune në grupe (ndarje 
paraprake e detyrave);Përdorimi i kuizeve, videove, lojërave dhe filmave;Përgatitja e rasteve 
praktike dhe diskutimi i tyre me pjesëmarrës (modele te planeve të punës, planeve strategjike, 
agjendave të punës, raporteve etj);Hartim i dokumenteve të ndryshme ne mënyrë individuale dhe 
në grupe (plane pune, plane strategjike, procedura standarde operative, raporte etj). 
 
Përfituesit: Shefat e ZML-së, referentët e gjykatave dhe prokurorive 

Kohëzgjatja:  1 ditor 

157



 

  

Nën moduli 2  

7.4.2 Menaxhimi i dosjes dhe lëndës në sistemin gjyqësor dhe prokurorial 
 
Qëllimi kryesor i këtij prezantimi është  që pjesëmarrësit të njoftohen me organizimin rrjedhës 
se punës në gjykata dhe prokurori, duke kuptuar drejtë nevojën e organizimit të mbarëvajtjes se 
punës duke identifikuar rolin dhe rendësin e secilit zyrtarë administrativ si dhe aktivitetet e 
regjistrimit dhe të zhvillimit ë lëndës nga momenti i pranimit të shkresave e deri të përgatitja për 
arkivim të tyre, sipas rregullave të përcaktuara në rregulloret mbi organizimin e brendshëm.  

Kush janë zyrtarët përgjegjës për organizimit të rrjedhës së punës dhe zhvillimit të lëndës? Cilat 
janë përgjegjësit dhe kompetencat e tyre për  organizimit të rrjedhës së punës dhe zhvillimit të 
lëndë? Si zbatohet në praktikë caktimi i lëndëve tek gjyqtarët dhe prokurorët? Si veprohet ne 
rastet lëvizjes dhe zhvillimit të lëndës? A veprohet drejtë në praktikën e përditshme për 
bashkimin – veçimin dhe përtëritjen e shkresave të lëndës? 

Gjatë këtij prezantimi trajnuesit do te ofrojnë njohuri  ligjor edhe teknikat e praktikes se mire për 
adresimin i dilemave dhe pyetjeve, ne atë mënyre qe pas paraqitjes se infrastrukturës ligjore do 
te japin shembuj praktik për zgjidhjen e këtyre dilemave – vështirësive që hasin zyrtarët gjatë 
organizimit të rrjedhës së punës dhe zhvillimit të lëndës, regjistrimin dhe mirëmbajtjen e tyre.  

Objektivat  

Pas këtij prezantimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje të: 

• Njohin akte normative lidhur me organizimit të rrjedhës së punës dhe zhvillimit të 
lëndës. 

• Njohin kompetencat dhe përgjegjësit e zyrtareve administrativ për organizimit të 
rrjedhës së punës dhe zhvillimit të lëndës. 

• Njohin hapat e lëvizjes e shkresave të lëndës dhe përgatitjen e tyre për arkivim.   

Përmbajtja     

• Kompetencat dhe përgjegjësit e zyrtarëve për  organizimit të rrjedhës së punës 
• Pranimi i shkresave  
• Regjistrimi i lëndës 
• Caktimi i lëndës dhe Mirëmbajtja e dosjes se lëndës 
• Lëvizja e lëndës 
• Bashkimi dhe veçimi i lëndëve 
• Përtëritja e shkresave të lëndës 
• Arkivimi i lëndës  
• Asgjësimi i lëndëve 

Metodologjia e trajnimit  

Prezantim i shkurtër i temave përmes teknikave moderne trajnuese; Diskutime interaktive me 
pjesëmarrës (pyetje/përgjigje);Pune në grupe (ndarje paraprake e detyrave);Përdorimi i kuizeve, 
videove, lojërave dhe filmave;Përgatitje e rasteve praktike dhe diskutimi i tyre me pjesëmarrës. 

Përfituesit  
Administratorët dhe ndihmës administrator, shefat e ZML-së, zyrtarët ligjor dhe referentët.  
Kohëzgjatja: Një ditor 
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Nën Moduli 3  

7.4.3 Mbledhja e te dhënave statistikore dhe raportimi 
 
Qëllimi kryesor i këtij prezantimi është  që pjesëmarrësit të njoftohen me mënyrën e 
mbledhjes se të dhënave statistikore dhe raportimit të tyre, duke kuptuar drejtë nevojën e 
mbledhjes se të dhënave statistikore dhe raportimin e  tyre në funksion të monitorimit të 
punës se gjykatave dhe prokurorive ne veçanti për statusin e lëndëve të vjetra, matjen e 
efikasitetit të punës ne këto institucione si dhe vlerësimin individual të përformancës të 
zyrtarëve të gjykatave dhe prokurorive.  

Kush janë zyrtaret përgjegjës për mbledhjen e të dhënave statistikore dhe raportimin? A janë 
të mjaftueshme udhëzimet e tanishme për mbledhjen dhe raportimin e statistikave? A 
respektohen afatet e përcaktuara me rregullore për raportim? A janë regjistrat aktual burim i 
mjaftueshëm për mbledhjen dhe raportimin statistikor?  

Gjatë këtij prezantimi trajnuesit do të ofrojnë njohuri  ligjor edhe teknikat e praktikes se 
mirë për adresimin e dilemave dhe pyetjeve, në atë mënyre që pas paraqitjes se 
infrastrukturës ligjore do të japin shembuj praktik për zgjidhjen e  këtyre dilemave – 
vështirësive që hasin zyrtarët mbledhjes se të dhënave statistikore dhe raportimit të tyre, 
ruajtjes e të dhënave, adresimi i raportimit dhe  konfidencialiteti i raporteve statistikore.  

Objektivat  

Pas këtij prezantimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje të: 

•  
• Njohin akte normative lidhur me mbledhjen e të dhënave statistikore dhe raportimin. 
• Ti qasen ne mënyrë të drejtë raportit statistikor. 
• Raportojnë në afat ligjor dhe tek institucioni adekuat. 

 Përmbajtja  

• Llojet e raporteve statistikore; 
• Zyrtarët përgjegjës për mbledhje të statistikave dhe raportim; 
• Afatet kohore për raportim; 
• Institucionet që duhet ti paraqiten raportet statistikore. 

Metodologjia e trajnimit  

• Prezantimi në PowerPoint dhe material të shkruar; 
• Trajnimi interaktiv; 
• Demonstrimi i praktikave të mira. 

Përfituesit  

Administratorët dhe zëvendës administratorët, shefat e ZML-së, zyrtarët e statistikave për 
gjykata dhe prokurori 

Kohëzgjatja: Një ditor 
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MODULI 5  

7.5 Komunikimi dhe marrëdhëniet me publikun  
Qasja e publikut dhe e medieve në procedurat gjyqësore paraqet një ndër elementet kryesore të 
transparencës. Publiku në Kosovë është i etshëm të dijë se çka punohet nëpër gjykata. Në përgjithësi 
gjykatat në Kosovë kanë hapësirë të vogël dhe mungesë të sallave të gjykimit. Qasja e publikut në 
seancat gjyqësore rrit njohuritë e publikut për punën e gjykatave dhe besimin e qytetarëve tek 
gjykatat. Mediet paraqesin një nga mjetet dhe format më efikase të transparencës. Raportimet, 
historitë apo pjesët interesante nga proceset gjyqësore ishin, janë dhe mbetën çështje mjaft 
interesante për publikun.  

Vrasjet e rënda, një divorc i të ashtuquajturve VIP-a, keqpërdorimi i pozitës zyrtare, çështjet me 
natyrë korrupsioni të udhëheqësve të lartë qeveritarë, udhëheqësve të ndërmarrjeve të mëdha publike, 
etj, janë vërtetë interesante dhe tërheqëse për medien dhe interesante për t’u përfolur. Në anën tjetër, 
është e pamundur që i tërë publiku të mundet që të jetë prezent në seancat gjyqësore apo edhe të 
marrë njohuri për tërë atë që zhvillohet nëpër gjykata. Për këtë arsye edhe shtrohet nevoja që puna e 
gjykatave dhe prokurorive të bëhet e njohur për publikun. E tërë kjo realizohet përmes komunikimit 
me mediet dhe publikun.  
Përderisa seancat gjyqësore janë të hapura për publikun (përveç atyre që me ligj duhet të jenë të 
mbyllura), publiku informohet nga ana e pjesëmarrësve të mediave. Megjithatë neve na duhet që të 
krijojmë raporte informacioni për ato që kanë ndodhur në seancat gjyqësore. Kjo realizohet nga ana e 
zëdhënësve të gjykatave dhe dilemat lindin se çfarë duhet raportuar, si duhet raportuar dhe a e kemi 
arritur qëllimin e raportimit. Po këto dilema shtrohen para nesh edhe atëherë kur neve na duhet që 
punën e institucionit tonë ua bëjmë të njohur medieve apo publikut.  

Objektivat  
Si rezultat i këtij trajnimi pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që: 

• Kuptojnë rëndësinë e komunikimit në përgjithësi 
• Zbatojnë në praktikë raportimin nga seancat gjyqësore  
• Zbatojnë në praktikë komunikimin me media dhe publikun 

Përmbajtja     

• Qasja në komunikim dhe marrëdhëniet me medie 
• Qasja e publikut në procedurat gjyqësore 
• Qasja mediave në procedurat gjyqësore  
• Raportimi nga seancat gjyqësore 
• Prezantimi institucional dhe informata për publikun 
• Rëndësia e prezantimit publik 
• Kuptimi i kontekstit 
• Kuptimi i kërkesës /interesimit 
• Kuptimi i informatës/mesazhit 
• Organizimi i konferencës për shtyp 
• Procesi i përgatitjes së prezantimit, rezultatet e prezantimit 
• Prezantimi publik, para publikut dhe prezantimi në media 

Metodologjia e trajnimit- Metoda interaktive, diskutimi lidhur me raste praktike, loja e roleve etj, të 
cilat do të mundësojnë që pjesëmarrësit të marrin njohuri dhe në mënyrë praktike të demonstrojnë 
njohuritë e fituara. 

Përfituesit: Zyrtaret përgjegjës për komunikim me medie dhe publikun në Gjykata dhe Prokurori. 
Kohëzgjatja: Dy ditore. 
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Nën Moduli 1  

7.5.1 Qasja në komunikim dhe marrëdhënie me medie 
 Qasja e publikut dhe e mediave po bëhet një gjë e pa shmangshme në procedurat gjyqësore. 
Me pjesëmarrjen e mediave dhe publikut në këto seanca plotësohet gjegjësisht respektohet 
parimi i publicitetit. Përveç kësaj, bëhet edhe respektimi i asaj se drejtësia jo vetëm që duhet 
të bëhet, por edhe duhet që të shihet se si po bëhet. 

Mediat në të shumtën e rasteve, plasojnë për publikun e gjerë, çështje që veç atyre u 
interesojnë apo që bëjnë bujë në diskursin e përditshëm të komunikimit. Raportimet e tyre 
shpeshherë paraqiten tejet sipërfaqësore,  duke u dhënë rëndësi në raportim çështjeve që 
kanë shumë më pak rëndësi për atë që është zhvilluar në seancën gjyqësore. Përfaqësuesit e 
mediave që raportojnë nga seancat gjyqësore  por edhe redaktorët e tyre në të shumtën e 
rasteve janë të pa arsimuar në aspektin ligjor. Në praktikë shfaqen edhe raste kur përmes 
mediave tentohet që të ndikohet në vendimin përfundimtar të trupit gjykues.  

Për të përmbushur këtë boshllëk që krijohet, por edhe për pasimin e vërtetë dhe të paanshëm 
të asaj që ka ndodhur më seancat gjyqësore apo në aktivitete prokurorie, kjo barrë u bie mbi 
supe zyrtarëve të gjykatave apo prokurorive që janë të ngarkuar për komunikim me 
publikun. Ata janë të veshur me njohuri juridike, por edhe me paanësinë institucionale. Në 
këtë mënyrë atyre ju bie mbi supe barra e hartimit të raportit nga seanca gjyqësore, hartimi i 
komunikatave dhe plasimi në veb-faqet e institucioneve. 

Trajnimi mëton që të ofroj njohuri se cila është rëndësia e raportimeve të tilla, si bëhet 
hartimi i raportimeve të tilla dhe si  ato raporte japin apo shfaqin vërtetësinë e tërë asaj që ka 
ndodhur në seancën gjyqësore apo aktivitetin e ngjashëm në prokurori apo institucion tjetër 
të gjyqësorit. 

Objektivat  

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

• Kuptojnë rëndësinë e komunikimit dhe marrëdhënieve me mediat 
• Kuptojnë rëndësinë e qasjes së mediave dhe publikut në seancat gjyqësore 
• Zbatojnë në praktikë raportimin nga seancat gjyqësore  

Përmbajtja  

• Qasja në komunikim dhe marrëdhëniet me medie; 
• Qasja e publikut në procedurat gjyqësore; 
• Qasja mediave në procedurat gjyqësore; 
• Raportimi nga seancat gjyqësore. 

Metodologjia e trajnimit-Gjatë trajnimit do të përdoren metoda si: metoda interaktive, diskutimi 
lidhur me raste praktike, loja e roleve etj, të cilat do të mundësojnë që pjesëmarrësit të marrin njohuri 
dhe në mënyrë praktike të demonstrojnë njohuritë e fituara. 

Përfituesit:Zyrtarët përgjegjës për komunikim me medie dhe publikun ne Gjykata dhe në Prokurori. 
Kohëzgjatja:Një ditor 
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Nën moduli 2  

7.5.2 Prezantimi institucional dhe informata për publikun 
 Çështjet e prezantimit të punës së institucionit gjithnjë e më tepër po bëhen çështje me rëndësi 
në komunikimin e përditshëm. Publiku punën e institucionit e sheh përmes zëdhënësve apo 
zyrtarëve të tjerë të ngarkuar për komunikim me mediet apo publikun. Puna e parë që 
parashtrohet në këtë kontekst është se, a e ka zgjedhur institucioni personin që është i përgatitur 
profesionalisht për të kryer këtë punë.  

Plasimi i informatave në publik kërkon që të bëhet në mënyrë shumë të shpejtë. Vonesat në këtë 
drejtim e humbin kuptimin e informimit dhe publiku nuk do të jetë i interesuar që të marr apo 
dëgjoj informata të cilat veçanti janë të njohura për të. Ky lloj komunikimi bëhet qoftë në 
organizimin e konferencave për shtyp qoftë përmes komunikimit të drejtpërdrejtë me publikun 
përmes komunikatave, reagimeve pasimit të raporteve etj. Në situata normale rëndësi ka 
zgjedhja e informatës që duhet të plasohet dhe momenti i përshtatshëm për një publikim të tillë. 
Jo rrallë here ky lloj komunikimi duhet që të bëhet në situata të ndjeshme dhe emergjente gjë që 
zyrtarët për informim i  bie në siklet dhe gjendje të pa përshtatshme që informatën që ata kanë 
për ta plasuar ta thonë në mënyrën sa më të qartë dhe pa shkaktuar dykuptimësi apo konfuzion 
në publik. Në situata të tilla, ata nuk gjejnë as mbështetjen më të vogël të eprorëve të tyre duke 
hedhur tërë peshën e përgjegjësisë tek zëdhënësit. 

Trajnimi mëton që të ofroj njohuri se cila është rëndësia e raportimeve të tilla, si bëhet hartimi i 
komunikatave dhe reagimeve, si bëhet përzgjedhja e materialit dhe përgatitja dhe organizimi i 
konferencës për medie, si të plasohet dhe të dukët në mënyrë sa më të besueshme ajo që 
dëshirojmë ta themi në këtë konferencë, si bëhet në mënyrë sa më të suksesshme komunikimi 
me publikun etj.  

Objektivat  
Si rezultat i këtij trajnimi pjesëmarrësit do të jenë në gjendje të: 

• Kuptojnë rëndësinë e prezantimit institucional 
• Kuptojnë rëndësinë e dhënies së informatave në situata të ndjeshme dhe emergjente 
• Zbatojnë në praktikë komunikimin me mediet dhe publikun  

Përmbajtja     
• Prezantimi institucional dhe informata për publikun 
• Rëndësia e prezantimit publik 
• Kuptimi i kontekstit 
• Kuptimi i kërkesës /interesimit 
• Kuptimi i informatës/mesazhit 
• Teknikat e informimit në situata të ndjeshme dhe emergjente 
• Organizimi i konferencës për shtyp 
• Procesi i përgatitjes së prezantimit dhe rezultatet e prezantimit 
• Prezantimi publik, para publikut dhe prezantimi në media 

Metodologjia e trajnimit-Gjatë trajnimit do të përdoren metoda si: metoda interaktive, 
diskutimi lidhur me raste praktike, loja e roleve etj, të cilat do të mundësojnë që pjesëmarrësit të 
marrin njohuri dhe në mënyrë praktike të demonstrojnë njohuritë e fituara. 

Përfituesit: Zyrtarët përgjegjës për komunikim me medie dhe publikun në Gjykata dhe në 
Prokurori. 
Kohëzgjatja: Një ditor  
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Objektivat  

Si rezultat i këtij moduli, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje të: 

• Dallojnë sjelljet e etike brenda dhe jashtë zyrës;  
• Zbatojnë në mënyrë të drejtë Kodin e Etikës dhe parimet e tij dhe  
• Identifikojnë rastet kur kemi të bëjmë me shkelje etike. 

Përmbajtja     

• Parimet dhe normat e sjelljes etike; 
• Sjellja brenda dhe jashtë zyrës dhe 
• Ndërgjegjësimi social dhe përgjegjësia. 

Metodologjia e trajnimit  

Gjatë këtij moduli do të aplikohet metodologjia e kombinuar me shpjegime të pjesshme 
teorike përmes powerpoint dhe diskutime interaktive rreth Kodit të Etikës, duke ofruar edhe 
shembuj praktik (video, raste te shkruara nga praktika) lidhur me rastet e shkeljeve të Kodit 
të Etikës. Sipas nevojës, do të aplikohet metoda e ndarjes së pjesëmarrësve në grupe. 

Përfituesit      

Stafi administrativ i sistemit gjyqësor dhe prokurorial.  

Kohëzgjatja    
Tre ditorë 

 MODULI 6   

7.6 Integriteti dhe sjelljet etike 
 

Qëllimi më i lartë i administratës gjyqësore dhe prokuroriale në Kosovë, për të gjithë stafin 
që i përket sistemit gjyqësor dhe prokurorial, është rritja e cilësisë së performancës 
profesionale, duke siguruar zbatimin e duhur praktik të parimeve dhe standardeve etike në 
përputhje më Kodin e Etikës siç janë: profesionalizmi, disiplina në punë, paanësia, 
pavarësia, konfidencialiteti, shmangia nga konflikti i interesit dhe nga sjelljet e pa hijshme, 
ndershmëria dhe llogaridhënia.  

Në këtë modul shtrohen disa pyetje për të ardhur deri te një përfundim që ndihmon stafin e 
administratës gjyqësore dhe prokuroriale për të arritur objektivat e përcaktuara, në mes 
tjerash: Cilat janë standardet që i përcakton Kodi i Etikës? Si ndikon sjellja e stafit 
administrativ në krijimin e besimit të publikut në institucione gjyqësore dhe prokuroriale? Si 
dhe sa zbatohen rregullat etike në punën e përditshme të stafit administrative të gjykatave 
dhe prokurorive? 

Moduli është hartuar në atë formë që përmes shpjegimeve të pjesshme teorike dhe 
diskutimeve interaktive, të trajtojë rregullat e përcaktuara të sjelljes etike dhe profesionale, 
duke ofruar bazën ligjore dhe shembuj praktik për pjesëmarrësit. 
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Nën moduli 1 

7.6.1 Parimet dhe normat e sjelljes etike 
 
Duke synuar promovimin e sjelljes etike dhe vendosjen e standardeve të integritetit moral 
dhe udhëzimeve për sjellje të hijshme personale dhe profesionale të stafit administrativ 
gjyqësor dhe prokurorial. Ky trajnim ka për qëllim ngritjen e prestigjit dhe imazhit të 
sistemit gjyqësor dhe prokurorial. 

Në këtë trajnim shtrohen disa pyetje për të ardhur deri te një përfundim që ndihmon stafin e 
administratës gjyqësore dhe prokuroriale për të arritur objektivat e përcaktuara, në mes 
tjerash : Cilat janë standardet etike për tu arritur besueshmëria e publikut në sistemin 
gjyqësor dhe prokurorial? Si ndikojnë parimet e ndershmërisë, paanësisë, pavarësisë, 
korrektësisë, respektimit të konfindencialitetit, shmangja nga konfliktet e interesit dhe 
shmangja nga sjelljet e pahijshme për të rritur prestigjin dhe imazhin e sistemit gjyqësor dhe 
prokurorial?   

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, 
duke ofruar dhe shembuj praktik për pjesëmarrësit. 

Objektivat   

Si rezultat i këtij trajnimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje të: 

• Identifikojnë parimet e Kodit të Etikës;   
• Zbatojnë në mënyrë të drejtë parimet e Kodit të Etikës dhe  
• Kuptojnë rastet kur kemi të bëjmë me shkelje të parimeve dhe normave të sjelljes 

etike. 

Përmbajtja     

• Parimet e sjelljes etike; 
• Normat e sjelljes etik dhe 
• Rastet praktike të shkeljes së parimeve dhe normave etike. 

 

Metodologjia e trajnimit  

Gjatë këtij trajnimi do të aplikohet metodologjia e kombinuar me shpjegime të pjesshme 
teorike dhe diskutime interaktive rreth Kodit të Etikës, duke ofruar edhe shembuj praktik 
lidhur me rastet e shkeljeve të Kodit të Etikës. Sipas nevojës, do të aplikohet metoda e 
ndarjes së pjesëmarrësve në grupe të vogla punuese. 

Përfituesit   

Stafi administrativ i sistemit gjyqësor dhe prokurorial.  

Kohëzgjatja Një ditor 
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Nën moduli 2 

7.6.2 Sjellja brenda dhe jashtë zyrës 
 
Për të patur një prestigj dhe imazh të mirë sistemit gjyqësor dhe prokurorial ka nevojë që të 
ketë staf administrativ i cili duhet të respektojë rregullat dhe standardet etike jo vetëm gjatë 
kohës sa është në zyre në orarin e punës, por edhe jashtë zyrës pas orarit të punës, sepse ata 
paraqesin pasqyrën e të punësuarve në sistemin gjyqësor dhe prokurorial.  

Punësimi në sistemin gjyqësor dhe prokurorial nuk nënkupton vetëm privilegje, por edhe 
përgjegjësi dhe një ndër përgjegjësitë kryesore është edhe respektimi i parimeve dhe 
normave etike, si gjatë orarit të punës, poashtu edhe jashtë orarit të punës. 

Në këtë trajnim shtrohen disa pyetje për të ardhur deri te një përfundim që ndihmon stafin e 
administratës gjyqësore dhe prokuroriale për të arritur objektivat e përcaktuara, në mes 
tjerash : Si duhet stafi administrativ i sistemit gjyqësor dhe prokurorial të sillet ndaj publikut 
gjatë orarit të punës? Si duhet ky staf të sillet në publik dhe me publikun jashtë orarit të 
punës? Si ndikojnë këto sjellje të këtij stafi ngritjen ose uljen e prestigjit të imazhit të 
sistemit gjyqësor dhe prokurorial?   

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, 
duke ofruar dhe shembuj praktik për pjesëmarrësit. 

Objektivat  

Si rezultat i këtij trajnimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të: 

• Kuptojnë sjelljet etike brenda dhe jashtë zyrës;  
• Zbatojnë parimet dhe normat etike brenda dhe jashtë zyrës dhe 
• Identifikojnë rastet e shkeljeve të parimeve dhe normave të sjelljes etike brenda dhe 

jashtë zyrës. 

Përmbajtja     

• Sjelljet etike brenda zyrës; 
• Sjelljet etike jashtë zyrës dhe 
• Rastet praktike të shkeljes së parimeve dhe normave etike brenda dhe jashtë zyrës. 

Metodologjia e trajnimit  

Gjatë këtij trajnimi do të aplikohet metodologjia e kombinuar me shpjegime të pjesshme 
teorike dhe diskutime interaktive rreth sjelljeve etike brenda dhe jashtë zyrës, duke ofruar 
edhe shembuj praktik lidhur me rastet e shkeljeve të kësaj natyre. Sipas nevojës, do të 
aplikohet metoda e ndarjes së pjesëmarrësve në grupe të vogla punuese. 

Përfituesit   Stafi administrativ i sistemit gjyqësor dhe prokurorial.  

Kohëzgjatja: Një ditor 
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Nën moduli 3 

7.6.3 Ndërgjegjësimi social dhe përgjegjësia 
 
Bazuar në zhvillimet e fundit të rrjeteve sociale dhe mënyrë së të jetuarit ndërgjegjësimi 
social luan një rol shumë të madh edhe në sjelljet e stafit administrativ në sistemin gjyqësor 
dhe prokurorial, në veçanti në sjelljet e të punësuarve në moshë të re të cilët shfrytëzojnë 
rrjetet sociale brenda dhe jashtë zyrës.  

Në këtë trajnim shtrohen disa pyetje për të ardhur deri te një përfundim që ndihmon stafin e 
administratës gjyqësore dhe prokuroriale për të arritur objektivat e përcaktuara, në mes 
tjerash : Si duhet stafi administrativ i sistemit gjyqësor dhe prokurorial shfrytëzojë rrjetet 
sociale? A mundet t’i shfrytëzojë ky staf rrjet sociale gjatë orarit të punës? Si mund ndikojnë 
këto sjellje të këtij stafi në ngritjen ose uljen e prestigjit të imazhit të sistemit gjyqësor dhe 
prokurorial?   

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, 
duke ofruar dhe shembuj praktik për pjesëmarrësit. 

Objektivat  

Si rezultat i këtij trajnimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të: 

• Identifikojnë sjelljet sociale që lidhen me etikën brenda dhe jashtë zyrës;  
• Zbatojnë sjelljet e pranueshme sociale etike brenda dhe jashtë zyrës dhe 
• Kuptojnë përgjegjësitë për sjelljet e tyre sociale.    

Përmbajtja  

• Sjelljet etike sociale brenda dhe jashtë zyrës; 
• Ndërgjegjësimi për sjelljet sociale dhe 
• Përgjegjësia për sjelljet sociale. 

Metodologjia e trajnimit  

Gjatë këtij trajnimi do të aplikohet metodologjia e kombinuar me shpjegime të pjesshme 
teorike dhe diskutime interaktive rreth sjelljeve etike brenda dhe jashtë zyrës, duke ofruar 
edhe shembuj praktik lidhur me rastet e shkeljeve të kësaj natyre. Sipas nevojës, do të 
aplikohet metoda e ndarjes së pjesëmarrësve në grupe të vogla punuese.  

Përfituesit  

Stafi administrativ i sistemit gjyqësor dhe prokurorial.  

Kohëzgjatja Një ditor 
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MODULI 7  

7.7 Shkathtësitë e buta 
 
Ambienti i punës në institucione karakterizohet nga punonjës me karaktere individuale, 
sjellje të ndryshme dhe nivel të ndryshëm të profesionalizmit dhe kualifikimeve. Ky ambient 
me njerëz të ndryshëm në një hapësirë të përbashkët shkakton probleme në komunikim dhe 
në atë se jo secili angazhohet me gjithë kapacitetin në përmbushjen e detyrave. Megjithatë, 
të gjithë këta individ kanë një detyrim të përbashkët e që është arritja e objektivave të 
institucionit.  

Zhvillimi i shkathtësive të menaxhimit të kohës dhe stresit përfshirë zgjidhjen e konflikteve 
për stafin administratës së gjykatave dhe prokurorive si një predispozitë e përmirësimit të 
performancës së tyre  në funksion të mbështetjes së punës dhe rritjes së efiqencës së punës 
gjatë ushtrimit të detyrave dhe funksioneve të tyre të përcaktuara me ligj.  

Stresi sot është një dukuri negative përcjellëse në të gjitha aktivitetet, zhvillimet, veprimet e 
sjelljet e individit dhe dukuri e pashmangshme në përgjithësi në socium. Stafi i administratës 
së Gjykatave  dhe Prokurorive  gjatë punës së tyre të përditshme  përballen me situata të 
shumta stresuese dhe u eksponohen gjatë punës stresorëve të shumtë të cilët  interferojnë  
negativisht në shërbimet e këtyre zyrtarëve në raport me Gjykatësit e Prokurorët por edhe në 
raport me palët e subjektet tjerë. Për më tepër gjatë punës së tyre të përditshme  përballen me 
situata konfliktuoze të cilat  interferojnë  negativisht në shërbimet e tyre Menaxhimi i mirë i 
kohës, stresit dhe situatave konfliktuoze është nevojë imediate si parandalim i atakimit të 
personaliteteve të zyrtarëve në administratë në mënyrë që puna e tyre të jetë cilësore dhe 
efikase. 

Në baza ditore ne punojmë me njerëz të cilët kanë mendime, çasje, vlera, besime dhe nevoja 
të ndryshme. Aftësitë tona për të shkëmbyer ide me të tjerët, për të kuptuar përspektivat e të 
tjerëve, për të zgjidhur me sukses problemet shumë do të varet nga ajo se sa jemi ne në 
gjendje që efektivisht të komunikojmë me të tjerët. Efikasitetit dhe efektivitetit në punë i 
kontribuon edhe dixhitalizimi i proceseve të punës në prokurori dhe gjykata. KGJK/KPK 
vazhdimisht janë duke investuar në modernizimin e infrastrukturën e TIK-ut ka e cila ka për 
qëllim kryerjen e shërbimeve administrative në mënyrën sa më efikase si dhe duke u 
fokusuar në sigurinë e informacionit. Pra, qëllimi është të ofroj pjesëmarrësve informacione 
lidhur  përdorimin e sistemeve dhe pajisjeve të TI-së dhe po ashtu edhe  ngritjen e nivelit të 
komunikimin në mënyrë elektronike. 

Por si mund të arrihet motivimi i stafit për punë ekipore? Si duhet menaxhohet puna në 
ekip? Cilat janë rregullat e punës ekipore? Cilat aktivitete mund të realizohen në ekip? Cilat 
janë mënyrat apo mekanizmat e shmangijes nga stresi? Cilat janë instrumentet apo mënyra e 
menagjimit të kohës dhe stresit dhe si ndikon kjo e fundit në krijimin e një mjedisi 
releksasues të punës? 

Cilat janë mënyrat apo mekanizmat e shmangijes nga situatat konfliktuoze ?  Cilat janë 
instrumentet apo mënyra e menagjimit të situatave të tilla dhe konflikteve në përgjithësi  dhe 

167



 

 
 

si ndikon ky menaxhim  në krijimin e një mjedisi releksasues të punës së këtyre zyrtarëve? 
Cilat janë shkathtësitë relevante për komunikim të qartë dhe konciz? Sa e njohim stilin tonë 
të komunikimit? Çka e karakterizon dëgjimin aktiv? Cilat janë njohurit e juaja në fushën e 
TI-së? Cilat janë përparësitë e përdorimit të TI-së në punën tuaj? Cili program mundëson 
përgatitjen e prezantime ? 

Trajnimi synon që për temat e lartëpërmendura të fitohen njohuritë dhe shkathtësitë në 
identifikimin dhe menaxhimin efikas të punës në arritjen objektivave të institucionit dhe 
zhvillimin e sjelljes sociale përfshirë shkathtësitë në fushën e IT-së si një kusht i zotërimit të 
aftësive sociale, emocionale dhe sjelljeve të duhura për të përmirësuar përformancën në 
punë.  

Objektivat  

Pas përfundimit te këtij moduli trajnues, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të: 

• Zbatojnë punën ekipore në realizimin e aktiviteteve në kuadër të mandatit të tyre; 
• Zotërojnë aftësitë e zhvillimit të marrëdhënieve të qendrueshme. 
• Menaxhojnë mirë kohen; 
• Njohin dhe aplikojnë teknikat dhe mënyrat e ruajtjes së shëndetit dhe kondicionit të 

punës.  
• Aftësohen të menaxhojnë mirë konfliktet dhe problemet ; 
• Zhvillojnë shkathtësitë relevante për komunikim të qartë dhe konciz; 
• Zhvillojnë dëgjimin aktiv. 
• Përdorin dhe menaxhojnë në mënyrë efikase përdorimin pajisjeve dhe sistemeve të 

IT-së. 

Përmbajtja     

Rregullat dhe teknikat e punës ekipore. 

• Menaxhimi i kohës 
• Prioritizimi i aktiviteteve 
• Teknikat e ruajtjes së shëndetit dhe kondicionit të punës 
• Mardhënjet ndërnjerzore dhe ndërkolegiale në punë 
• Shkathtësitë relevante për komunikim 
• Përdorimi i sistemeve dhe të pajisjeve të TI-s 

Metodologjia e trajnimit  

• Prezantim i shkurtër i koncepteve përmes teknikave moderne trajnuese; 
• Diskutimeve interaktive me pjesëmarrës (pyetje dhe përgjigje); 
• Puna në grupe (ndarja paraprake e detyrave; 
• Përdorimi i kuizeve dhe filame dokumentar lidhur me temën; 
• Përgatitja e rasteve praktike dhe diskutimi i tyre me pjesëarrës. 
• Pjesëmarrës do të jetë i pajisur individualisht me një kompjuter 
• Secili dhe gjatë gjithë kohës do të jetë aktiv në kryerjen e ushtrimeve dhe të 

prezantimeve që paraqiten nga trajnimi.  
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• Pjesëmarrësit do të demonstrojnë dhe ekzekutojnë shembuj të ndryshëm që kanë të 
bëjnë më përdorimin e sistemit ose pajisjeve së prezantuar 

Përfituesit  

Administratorët e Gjykatave dhe Prokurorive, Ndihmës Administratorët, Udhëheqës të 
shkrimores, Bashkepunëtorët profesional, Zyrtarët ligjor (sekretarët ligjor), Referentët, 
Zyrtarët për media dhe arkivistët, Stafi i Sekretariatit dhe NJSHPP. 

Kohëzgjatja Katër ditorë 
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Metodologjia e trajnimit  

• Prezantim i shkurtër i koncepteve përmes teknikave moderne trajnuese; 
• Diskutimeve interaktive me pjesëmarrës (pyetje dhe përgjigje); 
• Puna në grupe (ndarja paraprake e detyrave; 
• Përdorimi i kuizeve dhe filame dokumentar lidhur me temën; 
• Përgatitja e rasteve praktike dhe diskutimi i tyre me pjesëmarrës. 

Përfituesit  

Administratorët e Gjykatave dhe Prokurorive, Ndihmës Administratorët, Udhëheqës të 
shkrimores, Bashkepunëtorët profesional, Zyrtarët ligjor (sekretarët ligjor), Referentët, 
Zyrtarët për media dhe arkivistët. 

Kohëzgjatja: Një ditore 

Nën moduli 1  

7.7.1 Puna në ekip dhe sjellja sociale 
 Ambienti i punës në institucione karakterizohet nga punonjës me karaktere individuale, 
sjellje të ndryshme dhe nivel të ndryshëm të profesionalizmit dhe kualifikimeve. Megjithatë, 
të gjithë këta individ kanë një detyrim të përbaskët e që është arritja e objektivave të 
institucionit.  

Ky ambient me njerëz të ndryshëm në një hapësirë të përbashkët shkakton probleme në 
komunikim dhe në atë se jo secili angazhohet me gjithë kapacitetin në përmbushjen e 
detyrave. Andaj, parakushte për efikasitetin dhe efektivititetin në punë janë ambienti të 
dëshirueshëm social dhe kolegialialiteti në arritjen e objektivave të institucionit.  
Por si mund të arrihet motivimi i stafit për punë ekipore? Si duhet menaxhohet puna në 
ekip? Cilat janë rregullat e punës ekipore? Cilat aktivitete mund të realizohen në ekip. 

Trajnimi synon që për temat e lartëpërmendura të fitohen njohuritë dhe shkathëtësitë në 
identifikimin dhe menaxhimin efikas të punës ekipore, intensifikimin e punës ekipore në 
arritjen objektivave të institucionit dhe zhvillimin e sjelljes sociale si një kusht i zotërimit të 
aftësive sociale, emocionale dhe sjelljeve të duhura për të përmirësuar përformancën në 
punë.  

Objektivat  
Pas përfundimit të këtij moduli trajnues, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje të: 

• Prioretizojnë aktivitetet adekuate për punë ekipore; 
• Vlerësojnë rregullat dhe teknikat e punës ekipore; 
• Zbatojnë punën ekipore në realizimin e aktiviteteve në kuadër të mandatit të tyre; 
• Zotërojnë aftësitë e zhvillimit të marrëdhënieve të qendrueshme. 

Përmbajtja    

• Marrëdhënet ndërpersonale dhe relacioni me grupin; 
• Rregullat dhe teknikat e punës ekipore. 
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Përmbajtja    

• Stresi dhe përkufizimi teorik 
• Menaxhimi i kohës 
• Prioritizimi i aktiviteteve 
• Teknikat e ruajtjes së shëndetit dhe kondicionit të punës 
• Ruajtja nga “djegja” e profesionit  

Metodologjia 

Gjatë këtij trajnimi do të aplikohen metoda e teknika bashkëkohore, prezantimi  do të 
përcillet me slajde, pastaj do të realizohet një interaktivitet i mirëfilltë i trajnerit me  të 
pranishmit, do tu epen detyra praktike, ushtrime si dhe do të ilustrohen temat teorike me 
raste praktike e ilustrime vizuale  përmes teknikes së avancuar . 

Përfituesit 

Ky trajnim u dedikohet zyrtarëve të administratës së Gjykatave dhe Prokurorive. Përzgjedhja 
e vijuesve  bëhet në bazë të interesimit të tyre dhe nevojave të Gjykatave dhe  Prokurorive  

Kohëzgjatja: Dy ditore 

7.7.2 Menaxhimi i kohës dhe stresit 
 
Ky trajnim është i konceptuar si  projekt i nevojshëm i zhvillimit të shkathtësive  të 
menaxhimit të kohës dhe stresit për zyrtarët e administratës së Gjykatave dhe Prokurorive si 
një predispozitë e përmirësimit të performancës së tyre  në funksion të mbështetjes së punës 
dhe rritjes së efiqencës së punës së Gjykatave dhe Prokurorive  gjatë ushtrimit të detyrave 
dhe funksioneve të tyre të përcaktuara me ligj.  
 
Stresi sot është një dukuri negative përcjellëse në të gjitha aktivitetet , zhvillimet , veprimet 
e sjelljet e individit dhe dukuri e pashmangshme në përgjithësi në socium . Zyrtarët e 
administratës së Gjykatave  dhe Prokurorive  gjatë punës së tyre të përditshme  përballen me 
situata të shumta stresuese dhe u eksponohen gjatë punës stresorëve të shumtë të cilët  
interferojnë  negativisht në shërbimet e këtyre zyrtarëve në raport me Gjykatësit e 
Prokurorët por edhe në raport me palët e subjektet tjerë. Menaxhimi i kohës dhe stresit është 
nevojë imediate si parandalim i atakimit të personaliteteve të zyrtarëve në administratë në 
rastin konkret, nga ana e stresorëve të ndryshëm , në mënyrë që puna e tyre të jetë cilësorë 
dhe efikase. 
 
Cilat janë mënyrat apo mekanizmat e shmangies nga stresi?  Cilat janë instrumentet apo 
mënyra e menaxhimit të kohës dhe stresit dhe si ndikon kjo e fundit në krijimin e një mjedisi 
releksasues të punës?  
Objektivat  

Pas përfundimit të këtij moduli trajnues, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje të: 

• Dinë të menaxhojnë mirë kohen; 
• Bëjnë prioritetizimin e aktiviteteve të tyre ditore, javore dhe mujore; 
• Njohin dhe aplikojnë teknikat dhe mënyrat e ruajtjes së shëndetit dhe kondicionit të 

punës.  

 
Nënmoduli 2  
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• Njohin dhe aplikojnë teknikat dhe mënyrat e ruajtjes së balancës ndër-njerëzore e ndër-
kolegjiale në mes të kolegëve, vijës hierarkike menaxheriale e subjekteve therë. 
 

Përmbajtja     

• Konfliktet  dhe përkufizimi teorik; 
• Problemet dhe barrierat tjera në punë; 
• Marrëdhëniet ndër-njerzore dhe ndër-kolegiale në punë; 
• Mandati formal dhe përgjegjësia individuale ndaj rrethit në punë; 
• Ruajtja dhe mbrojtja nga mobingu.   

Metodologjia e trajnimit  

Gjatë këtij trajnimi do të aplikohen metoda e teknika bashkëkohore. Prezantimi  do të përcillet 
me slajde, do të realizohet një interaktivitet i mirëfilltë i trajnerit me  të pranishmit. Do të kenë 
ushtrime si dhe do të ilustrohen temat teorike me raste praktike e ilustrime vizuale  përmes 
teknikes së avancuar, do të luhet loja dhe luajtja e roleve. 

Përfituesit 

Zyrtarët e administratës së Gjykatave dhe Prokurorive. Përzgjedhja e vijuesve  bëhet në bazë të 
interesimit të tyre dhe nevojave të Gjykatave dhe  Prokurorive.  

Kohëzgjatja: Dy ditore.
 

Nën moduli 3 

7.7.3 Zgjidhja e problemeve dhe konflikteve 
 

Ky modul është i konceptuar si tërsi tematike  e zhvillimit të shkathtësive  të menagjimit dhe 
zgjidhjes së problemeve e konflikteve  për zyrtarët e administratës së Gjykatave dhe Prokurorive 
si një predispozitë e përmirësimit të performancës së tyre  në funksion të mbështetjes së punës 
dhe rritjes së efiqencës së punës së Gjykatave dhe Prokurorive  gjatë ushtrimit të detyrave dhe 
funksioneve të tyre të përcaktuara me ligj.  
 
Problemet e ndryshme dhe konfliktet janë dukuri përcjellëse gjatë punës së secilit shërbim. 
Zyrtarët e administratës së Gjykatave  dhe Prokurorive  gjatë punës së tyre të përditshme  
përballen me situata konfliktuoze   të cilat  interferojnë  negativisht në shërbimet e këtyre 
zyrtarëve në raport me Gjykatësit e Prokurorët por edhe në raport me palët e subjektet tjerë. 
Menagjimi i mirë i situatave të tilla dhe barrierave të ngjashme është nevojë imediate si 
parandalim i atakimit të personaliteteve të zyrtarëve në administratë në rastin konkret , nga ana e 
këtyre faktorëve  në mënyrë që puna e tyre të jetë cilësore dhe efikase. 
 
Cilat janë mënyrat apo mekanizmat e shmangies nga situatat konfliktuoze? Cilat janë 
instrumentet apo mënyra e menagjimit të situatave të tilla dhe konflikteve në përgjithësi  dhe si 
ndikon ky menaxhim  në krijimin e një mjedisi releksasues të punës së këtyre zyrtarëve. 
 
Objektivat  

Si rezultat i këtij moduli trajnues pjesëmarrësit do të jenë në gjendje të: 

• Aftësohen të menaxhojnë mirë konfliktet dhe problemet ; 
• Bëjnë vlerësimin real të shkaqeve të problemeve e konflikteve   
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• Analizojnë komponentet kryesore të komunikimit; 
• Njohin stilin tonë të komunikimit; 
• Zhvillojnë dëgjimin aktiv. 

Përmbajtja     

• Shkathtësitë relevante për komunikim 
• Stilet e komunikimit; 
• Komponentet e komunikimit. 

Metodologjia e trajnimit  

• Prezantim i shkurtër i koncepteve përmes teknikave moderne trajnuese; 
• Diskutimeve interaktive me pjesëmarrës (pyetje dhe përgjigje); 
• Puna në grupe (ndarja paraprake e detyrave; 
• Përdorimi i kuizeve dhe filmave dokumentar lidhur me temën; 
• Përgatitja e rasteve praktike dhe diskutimi i tyre me pjesëmarrës. 

Përfituesit 

Administratorët e Gjykatave dhe Prokurorive, Ndihmës Administratorët, Udhëheqës të 
shkrimores, Bashkëpunëtoret profesional, Zyrtarët ligjor (sekretarët ligjor), Referentët, Zyrtarët 
për media dhe arkivistët. 

Kohëzgjatja 

Një ditore 

 

 

 

 

 
 

 

 

Nën moduli 4 

7.7.4 Komunikimi ndërpersonal 
 
Në baza ditore në punojmë me njerëz të cilët kanë mendime, çasje, vlera, besime dhe nevoja të 
ndryshme. Aftësitë tona për të shkëmbyer ide me të tjerët, për të kuptuar përspektivat e të 
tjerëve, për të zgjidhur me sukses problemet shumë do të varet nga ajo se sa jemi ne në gjendje 
që efektivisht të komunikojmë me të tjerët. Aktiviteti i komunikimit përfshinë tri segmente; 
verbale, joverbale dhe paraverbale. Segmenti verbal ka të bëjë me përmbajtjen e mesazhit tonë, 
zgjedhjes dhe renditjes së fjalëve tona.  Segmenti joverbal ka të bëjë me mesazhin të cilin ne e 
dërgojmë përmes gjuhës së trupit tonë. Segmenti paraverbal ka të bëjë me atë se si e themi atë që 
e themi – toni dhe volumi i zërit tonë.      

Cilat janë shkathtësitë relevante për komunikim të qartë dhe konciz? Sa e njohim stilin tonë të 
komunikimit? Çka e karakterizon dëgjimin aktiv. 

Në mënyrë që të kemi një komunikim efektiv, ne duhet të përdorim tri komponentet e 
përmendura më lartë me qëllim që të bëjmë dy gjëra; të dergojmë mesazh të qartë dhe konciz 
dhe të dëgjojmë dhe kuptojmë drejt mesazhin që dikush është duke e dërguar tek ne. 

Objektivat  

Pas përfundimit të këtij moduli trajnues, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje të: 

• Zhvillojnë shkathtësitë relevante për komunikim të qartë dhe konciz; 
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Nën moduli 5 

7.7.5 Menaxhimi i TIK-ut 

Teknologjia informative në administratën e sistemit prokurorial dhe gjyqësor vijon të avancohet 
çdo ditë. Ky është si rezultat i investimit dhe modernizimit të vazhdueshëm në infrastrukturën e 
TIK-ut e cila ka për qëllim zhvillimin dhe kryerjen e shërbimeve administrative në prokurori dhe 
gjykata në mënyrën sa më efikase si dhe duke u fokusuar edhe në sigurinë e informacionit. Në 
fushën e Teknologjisë Informative do të ofrohen trajnime fillestare dhe të specializuara për t’iu  
bërë të mundur që stafit të zotëroj punën e tyre. Pra, pjesëmarrësit do të kenë mundësi të 
përfitojnë njohuri lidhur me përdorimin e sistemeve elektronike, ngritjen e nivelit të 
komunikimit elektronik, pastaj ofrimin e shërbimeve administrative të besueshme dhe efikase 
duke përdorur teknologjinë informative. Si rezultat i kësaj stafi i  prokurorive dhe gjykatave, do 
të jenë në gjendje  të përballojnë sfidat e reja dhe do të jenë promotor të ndryshimeve pozitive në 
administratën e sistemit prokurorial dhe gjyqësor. 

Cilat janë njohurit e juaja në fushën e TI-së? Cilat janë përparësitë e përdorimit të TI-së në 
punën tuaj? Cilat programe janë të nevojshme të përdoren për pune tuaj? 

Trajnimi synon që për temat e lartpërmendura, stafi i prokurorive dhe gjykatave të fitoj njohuri 
dhe shkathtësi në fushën e TI-së për të përmirësuar përformancën në punë.  

Objektivat 

Pas përfundimit te këtij moduli trajnues, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të: 

• Përdorin sisteme softuerike bazike dhe të avancuar;  
• Përdorimi i pajisjeve të TI-së, 
• Ngritin nivelin e komunikimit elektronik, 
• Ngritin nivelin e sigurisë së informacioneve 

 
Përmbajtja 

• Përdorimi i sistemeve elektronike 
• Përdorim i  pajisjeve të TI-së 
• Komunikimi elektronik 
• Siguria e Informacionit 

 
Metodologjia e trajnimit  

Prezantim i shkurtër i koncepteve përmes teknikave moderne trajnuese, diskutimeve interaktive me 
pjesëmarrës. Pjesëmarrësi do të jetë i pajisur individualisht me një kompjuter dhe secili do të jetë 
aktiv në kryerjen e ushtrimeve dhe të prezantimeve që paraqiten nga trajnimi.  
 
Përfituesit: Administratorët e Gjykatave dhe Prokurorive, Ndihmës Administratorët, Udhëheqës të 
shkrimores, Bashkepunëtorët profesional, Zyrtarët ligjor (sekretarët ligjor), Referentët, Zyrtarët për 
media dhe arkivistët, Stafi i Sekretariatit dhe NJSHPP,. 

Kohëzgjatja: Dy ditore 
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