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Lista e shkurtesave 

   

AD - Akademia e Drejtësisë 

KD - Komisioni Disiplinor 

KGJK - Këshilli Gjyqësor i Kosovës 

KT - Komisioni për trajnimeve 

KVPGJ - Komisioni për vlerësimin e performancës së gjyqtarëve 
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HYRJE 

 

Plani i punës për vitin 2021 i Komisionit për trajnime është derivat i Planit të Punës së KGJK-së 

për këtë vit kalendarik. 

Plani i punës reflekton përgjegjësitë që ka Komisioni për trajnime që burojnë nga Ligji për KGJK, 

si dhe Rregullores për trajnime të nxjerrë nga KGJK, si dhe aktet tjera ligjore të ndërlidhura me 

trajnimet e gjyqtarëve. 

Plani i punës përmban tri objektiva kryesore:  

 Objektivi 1: Avancimi i kompetencës profesionale të gjyqtarëve; 

 Objektivi 2: Avancimi i kompetencës profesionale të gjyqtarëve porotë dhe stafit 

profesional dhe administrativ dhe 

 Objektivi 3: Monitorimi i zbatimit të Rregullores për trajnime. 

Objektivat janë të zbërthyera në aktivitete konkrete për realizimin e tyre, përkatësisht janë 

përcaktuar afatet kohore, institucioni përgjegjës, kostoja, treguesit e matjes dhe të dhëna tjera që 

lidhen me realizimin e këtyre objektivave.  

Në vitin 2021 janë bartur disa obligime të vitit paraprak për përmbushjen e rregullores dhe në këtë 

rast janë paraparë disa aktivitete të cilat do t’i ushtrojë ky komision në drejtim të menaxhimit dhe 

administrimit të tyre. 

Meqenëse viti 2021 sikurse viti 2020 karakterizohet si vit me ndërmarrje të masave të gjera 

restriktive ndaj pandemisë globale Covid-19, ky plan pune do të jetë dokument fleksibil dhe do të 

rishikohet kohë pas kohë, për t’i marrë në konsideratë rrethanat objektive dhe aspekte tjera të 

rëndësishme për realizimin në mënyrë të përshtatshme të tij. 
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Objektivi 1: Avancimi i kompetencës profesionale të gjyqtarëve 

 

Aktivitetet Afati Institucioni 

përgjegjës 

Kostoja Treguesi i 

matjes 

Ndërlidhja 

me 

dokumentet e 

tjera 

1.1. Identifikimi i 

temave për trajnimin 

e detyrueshëm për të 

gjithë gjyqtarët 

Qershor KT, 

Kryetarët e 

gjykatave 

- Vendimi i 

nxjerrë nga 

Këshilli sipas 

rekomandimit 

të KT 

 

1.2. Identifikimi i 

temave për trajnimin 

e detyrueshëm për 

gjyqtarët individual 

Qershor KT, KVPGJ, 

KD, 

Kryetarët e 

gjykatave 

- Lista e 

gjyqtarëve të 

rekomanduar 

për t’i ndjekur 

trajnimet 

 

1.3. Vlerësimi i 

nevojave trajnuese 

për vitin vijues 2022 

Tetor - 

Nëntor 

KT, KVPGJ, 

KD, 

Kryetarët e 

gjykatave 

 Lista e temave 

të propozuara 

 

 

 

 

Objektivi 2: Avancimi i kompetencës profesionale të gjyqtarëve porotë dhe stafit 

profesional dhe administrativ  

 

Aktivitetet Afati Institucioni 

përgjegjës 

Kostoja Treguesi i 

matjes 

Ndërlidhja me 

dokumentet e 

tjera 

1.1. Analizimi i nevojës 

për hartimin e 

kurrikulës trajnuese për 

gjyqtarët porotë dhe 

stafin profesional dhe 

administrativ 

Korrik - 

Dhjetor 

KT, Kryetarët 

e gjykatave 

- Raport / 

Analizë për 

nevojat 

 

1.2. Koordinimi me 

Akademinë e Drejtësisë 

për hartimin e 

kurrikulës trajnuese për 

gjyqtarët porotë dhe 

Nëntor - 

Dhjetor 

KT, AD, 

Kryetarët e 

gjykatave 

- Kurrikula e 

hartuar 
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stafin profesional dhe 

administrativ 

 

 

 

Objektivi 3: Monitorimi i zbatimit të Rregullores për Trajnime 

 

Aktivitetet Afati Institucioni 

përgjegjës 

Kostoja Treguesi i 

matjes 

Ndërlidhja 

me 

dokumentet e 

tjera 

3.1. Koordinimi me 

Akademinë e 

Drejtësisë për 

vijimin e 

trajnimeve nga 

gjyqtarët 

E vazhdueshme KT, AD - Lista e 

gjyqtarëve 

me të dhënat 

e nevojshme 

lidhur me 

ndjekjen e 

trajnimeve 

 

3.2. Administrimi i 

të dhënave të 

gjyqtarëve që kanë 

ndjekur trajnimet 

jashtë AD me 

aprovimin e KGJK 

E vazhdueshme KT - Lista e 

gjyqtarëve 

që ofrojnë 

dëshmi që 

kanë 

ndjekur këto 

trajnime 

 

3.3. Analizimi i 

përmbushjes së 

trajnimeve nga 

gjyqtarët për vitin 

2020 

Qershor KT - Lista e 

gjyqtarëve  

 

3.4. Njoftim për 

inicimin e 

procedurës 

disiplinore ndaj 

gjyqtarëve për mos-

përmbushjen e 

trajnimeve 

Qershor/Dhjetor KT, 

Kryetarët e 

gjykatave 

- Raport mbi 

listën e 

gjyqtarëve 

 

3.5. Vlerësim / 

Analizë e ndikimit 

të trajnimeve 

Dhjetor KT, 

Gjyqtarët, 

Kryetarët e 

gjykatave 

- Raport mbi 

vlerësimin / 

analizën e 

ndikimit të 

trajnimeve 
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3.6. Njoftim për 

obligimet për 

trajnime 

Dhjetor KT, 

Gjyqtarët, 

Kryetarët e 

gjykatave 

- Dërgimi i 

njoftimi me 

e-mail dhe 

ueb 

 

  

  


