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LISTA E FAKTEVE

PROGRAMET E PRAKTIKËS NË KUADËRTË PROGRAMIT PËR
STAFIN ADMINISTRATIV

Praktika në kuadër të Programit të Trajnimit për Stafin Administrativ në BULLGARI

Gjykatat, prokuroritë dhe Instituti Kombëtar i Drejtësisë (NIJ) në Bullgari

Pjesëmarrësit do të mësojnë në lidhje me praktikat ekzistuese për administrimin e gjykatës
dhe organizimin e trajnimeve të dizajnuara në mënyrë specifike për administratën gjyqësore
në Bullgari. Javën e parë të praktikës ata do të qëndrojnë në Sofje dhe do të kenë takime të
nivelit të lartë me përfaqësues të autoriteteve gjyqësore Bullgare dhe përfaqësues të NIJ.
Gjatë javës së dytë ata do të ndahen në tre grupe - veç e veç gjykatësit, prokurorët dhe stafi
administrativ - dhe do të caktohen në gjykata dhe prokurori në tre qytete të ndryshme, ku ata
do të punojnë për së afërmi me kolegët e tyre dhe do të shkëmbejnë përvojat dhe praktikat në
administrimin e gjykatave.

Pjesëmarrësit

Kohëzgjatja

Periudha kohore

Objektivat dhe

fusha kryesore

e interesit

Institucionet
nikoqire

Gjithsej 15 pjesëmarrës - gjyqtarë, prokurorë dhe stafi administrativ që punojnë në
gjykata dhe prokurori të ndryshme, të cilët janë identifikuar si trajnerë të ardhshëm për
realizimin e programit të IGJK-së për administrimin dhe menaxhimin e gjykatave

Dy javë

18-29 Maj 2015

Praktikat në kuadër të Programit të Trajnimit për Stafin Administrativ në HOLANDË

Gjykatat, prokuroritë dhe Qendra e Trajnimit dhe Studimit për Gjyqësorin (SSR)
në Holandë

Praktika do të fokusohet në praktikat dhe standardet Holandeze të aplikuara në menaxhimin
dhe administrimin e institucioneve gjyqësore; detyrat dhe funksionet e kryera nga krerët e
gjykatave dhe prokurorive dhe stafit administrativ; planifikimi dhe menaxhimi i burimeve
financiare, njerëzore dhe të tjera për gjyqësi; menaxhimi i rrjedhës së rasteve; mirëmbajtjen e
statistikave të rasteve; marrëdhëniet me publikun; publikimi i vendimeve gjyqësore dhe
jurisprudenca. Pjesëmarrësit gjithashtu do të njoftohen me organizimin dhe shërbimet e
trajnimit të ofruara nga SSR, të mësuarit në distancë, aktivitetet kërkimore dhe të publikimit,
etj.

Pjesëmarrësit

Kohëzgjatja

Periudha kohore

Objektivat

Institucionet
nikoqire

Gjithsej 12 pjesëmarrës, duke përfshirë gjyqtarët, prokurorët dhe Sekretariatin e
KGJK dhe KPK-së

Dy javë

Qershor/Gusht 2015

Vizita studimore për stafin e IGJK-së në BULLGARI

Instituti Kombëtar i Drejtësisë (NIJ) në Bullgari

Pjesëmarrësit do të mësojnë për organizimin dhe menaxhimin e NIJ, zhvillimin dhe zbatimin e
programeve të trajnimit fillestar (teorike dhe praktike) dhe të vazhdueshëm për gjyqtarë,
prokurorë dhe stafin administrativ; trajnimi i trajnerëve (TiT), etj. Ata në veçanti do të
njoftohen me strukturën dhe funksionimin e Qendrës së Mësimit dhe Informacionit të NIJ dhe
do të studiojnë mjetet dhe praktikat ekzistuese për hulumtime dhe publikime ligjore, si dhe
për mjetet e e-mësimit të NIJ.

Pjesëmarrësit

Kohëzgjatja

Periudha kohore

Objektivat

Institucionet
nikoqire

Gjithsej 4 pjesëmarrës, duke përfshirë Drejtorin e IGJK-së dhe 3 anëtarë të stafit që
punojnë për Programin e Kërkimeve dhe Publikimeve

3 ditë

19-21 Maj 2015

PROGRAMET E PRAKTIKËS PËR STAFIN E IGJK-së

F u r t h e r S u p p o r t t o K o s o v o L e g a l E d u c a t i o n R e f o r m
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PROGRAMET E PRAKTIKËS NË KUADËRTË PROGRAMITTË
TRAJNIMIT FILLESTAR (PTF)

PROGRAMET E PRAKTIKËS NË KUADËRTË PROGRAMITTË
TRAJNIMITTËVAZHDUESHËM (PTV)

Trajnime dhe vizita studimore të veçanta në kuadër të Programit të Trajnimit Fillestar (PTF)

Një trajnim i veçantë në kohëzgjatje prej tre javësh është ofruar për 27 kandidatë të cilët ishin duke ndjekur fazën e tretë
praktike të PTF-së në Shtator të vitit 2014. Ky aktivitet trajnimi përfshiu tre komponentë: një javë të përgatitjes,
hulumtimit dhe studimit intensiv; një javë vizita studimore në institucionet gjyqësore në shtete të ndryshme anëtare të
Bashkimit Evropian dhe gjykata mbikombëtare; dhe pas kthimit një javë të raportimit, prezantimeve, brifingjeve me
kolegët për mësimet e nxjerra, si dhe hartimin e analizave ligjore. Kandidatët janë ndarë në tre grupe dhe vizituan
institucionet gjyqësore në Gjermani, Luksemburg, Francë dhe Holandë:

GRUPI I

Gjykatat dhe prokuroritë në Gjermani dhe Holandë

Në Aachen pjesëmarrësit mësuan për organizimin dhe menaxhimin e gjyqësorit Gjerman në
nivel federal dhe në nivel të landeve, duke u fokusuar në sistemin e drejtësisë administrative
dhe penale, dhe kanë marrë pjesë në gjykime dhe seanca dëgjimore. Në Holandë
pjesëmarrësit vizituan Gjykatën dhe Prokurorinë e Qarkut në Mastriht, ku ata fituan njohuri
për sistemin Holandez të ligjit penal, për rolin dhe marrëdhëniet ndërmjet prokurorëve
publikë dhe policisë në procedurën e hetimit, dhe praktikat e menaxhimit të gjykatave.

Pjesëmarrësit

Kohëzgjatja

Periudha kohore

Objektivat

Institucionet
nikoqire

Gjithsej 11 pjesëmarrës, duke përfshirë 6 gjyqtarë kandidatë dhe 3 prokurorë kandidatë,

1 anëtar të stafit të IGJK-së dhe 1 përfaqësues të projektit

Një javë

7-13 Shtator 2014

GRUPI II

Gjykata e Drejtësisë e Bashkimit Evropian në Luksemburg dhe
institucionet gjyqësore në Gjermani

Pjesëmarrësit vizituan Gjykatën e Drejtësisë të Bashkimit Evropian, ku u takuan me gjykatësit
dhe avokatët e përgjithshëm dhe morën pjesë në dy seanca dëgjimore të rasteve, duke
mësuar për mbrojtjen gjyqësore në BE. Në Trier pjesëmarrësit u takuan me gjyqtarët e
Gjykatës së Qarkut dhe vëzhguan operacionet e tyre përditshme në gjykatë dhe praktikat e
menaxhimit. Ata gjithashtu vizituan Akademinë e Ligjit Evropian (ERA) dhe Akademinë
Gjyqësore të Gjermanisë dhe u njoftuan me shërbimet e trajnimit që ata ofrojnë për anëtarët e
gjyqësorit.

Pjesëmarrësit

Kohëzgjatja

Periudha kohore

Objektivat

Institucionet
nikoqire

Gjithsej 12 pjesëmarrës, duke përfshirë 7 gjyqtarë kandidatë dhe 3 prokurorë kandidatë,

1 anëtar të stafit të IGJK-së dhe 1 përfaqësues të projektit

Një javë

14-20 Shtator 2014

GRUPI III

Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut në Strasbourg, dhe gjykatat dhe
prokuroritë në Francë dhe Gjermani

Gjyqtarët dhe prokurorët kandidatë vizituan Gjykatën Evropiane të të Drejtave të Njeriut, ku
ata morën pjesë në një seancë dëgjimore të Dhomës së Madhe dhe rritën njohuritë e tyre në
lidhje me juridiksionin, organizimin, jurisprudencën dhe procedurat në Gjykatën Evropiane të
të Drejtave të Njeriut. Në Gjykatën e Apelit në Colmar, ata mësuan për sistemin e magjistratës
në Francë. Në Gjermani ata vizituan Gjykatën Federale të Gjermanisë, Gjykatën dhe
Prokurorinë e Qarkut në Karlsruhe, morën pjesë në gjykime dhe u takuan dhe shkëmbyen
mendime me gjykatësit dhe prokurorët për menaxhimin dhe administrimin e gjykatave.

Pjesëmarrësit

Kohëzgjatja

Periudha kohore

Objektivat

Institucionet
nikoqire

Gjithsej 11 pjesëmarrës, duke përfshirë 5 gjyqtarë kandidatë dhe 4 prokurorë kandidatë,

2 anëtarë të stafit të IGJK-së dhe 1 përfaqësues të projektit

Një javë

21-27 Shtator 2014

Praktika në kuadër të Programit të Trajnimit të Vazhdueshëm në KROACI

Gjykatat, Byroja Prokuroriale Speciale për Korrupsion dhe Krim të
Organizuar – USKOK dhe Akademia Gjyqësore e Kroacisë

Pjesëmarrësit do të mësojnë për sistemin e drejtësisë penale dhe luftën kundër krimit të
organizuar dhe korrupsionit në Kroaci. Ata do të kalojnë një javë në USKOK dhe një javë në
departamentet penale në gjykatat e Zagrebit, ku do të marrin pjesë në hetime dhe gjykime,
dhe do të takohen dhe diskutojnë me kolegët e tyre për të gjitha aspektet relevante që kanë të
bëjnë me rastet e krimit të organizuar dhe korrupsionit, të tilla si aplikimi i masave hetimore
speciale, konfiskimin e pronës dhe të ardhurave nga krimi, bashkëpunimin gjyqësor në
çështjet penale, etj.

Pjesëmarrësit

Kohëzgjatja

Periudha kohore

Objektivat

Institucionet
nikoqire

Gjithsej 9 pjesëmarrës, duke përfshirë 6 gjyqtarë dhe 3 prokurorë që merren me
raste të rënda, krim të organizuar dhe korrupsion dhe/ose mbajnë pozita menaxheriale

Dy javë

8-19 Qershor 2015

Praktikat në kuadër të Programit të Trajnimit të Vazhdueshëm në GJERMANI

Gjykatat, prokuroritë dhe Akademia Gjyqësore në Gjermani

Pjesëmarrësit do të caktohen të punojnë në një zyre të gjykatës dhe/ose prokurorisë dhe do të
bashkohen me një koleg në institucionin pritës, ku ata do të mësojnë për sistemin gjyqësor
dhe prokurorial të Gjermanisë dhe do të rrisin njohuritë e tyre në lidhje me rregullat materiale
dhe procedurale të zbatueshme në fusha të ndryshme të drejtësisë. Ata do të jenë të
ekspozuar ndaj operacioneve të përditshme të instancave të ndryshme gjyqësore dhe
prokuroriale, do të vëzhgojnë gjykime dhe procedura, dhe do të mësojnë për standardet dhe
praktikat e menaxhimit dhe administrimit të gjykatave në Gjermani. Ata gjithashtu do të
marrin pjesë në aktivitetet e trajnimit në Akademinë Gjyqësore të Gjermanisë.

Pjesëmarrësit

Kohëzgjatja

Periudha kohore

Objektivat

Institucionet
nikoqire

Gjithsej 20 pjesëmarrës, duke përfshirë gjyqtarët dhe prokurorët nga instanca të ndryshme

Tre/katër javë

Qershor/Gusht 2015

PROGRAMET E PRAKTIKËS NË KUADËRTË PROGRAMITTËTRAJNIMIT
PËR NGRITJE NË POZITË (PTNP)

Vizitë studimore në kuadër të Programit të Trajnimit për Ngritje në Pozitë në PORTUGALI

Gjykatat, prokuroritë dhe Qendra për Studime Juridike (CEJ) në Portugali

Pjesëmarrësit do të fitojnë njohuri në lidhje me strukturën, menaxhimin dhe funksionimin e
sistemit gjyqësor dhe prokurorial Portugez dhe sistemin e rekrutimit, përzgjedhjes dhe
emërimit të gjyqtarëve, prokurorëve dhe stafit administrativ, sidomos mekanizmat
konkurruese, të tilla si provimet pranuese dhe përfundimtare, të cilat janë në funksion për të
siguruar përzgjedhjen objektive dhe të bazuar në merita të kandidatëve për postet gjyqësore
dhe prokuroriale; vlerësimet për nevojat për trajnime, trajnimin fillestar dhe të vazhdueshëm
për gjyqtarët, prokurorët dhe stafin administrativ; e-mësimin, hulumtimet, publikimet dhe
shërbimet tjera të ofruara nga CEJ.

Pjesëmarrësit

Kohëzgjatja

Periudha kohore

Objektivat

Institucionet
nikoqire

Gjithsej 10 pjesëmarrës, duke përfshirë gjykatësit, prokurorët dhe
stafin administrativ që kryejnë funksione menaxheriale

Një javë

1-5 Qershor 2015


