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Konferenca e Shkencave të Drejtësisë
e shtunë, 21 nëntor 2020
Seanca plenare nga ora 9.00-10.00. Për më shumë informacion shih programin e
përgjithshëm.
10:00-12:00 Seanca e parë e konferencës

Lidhja në Zoom: https://uio.zoom.us/j/66713517894
Moderator: Prof. dr. Gentian ZYBERI
1. Arjana SHALA SHASIVARI
10.05-10.20 Fuqia e dëshmitarit bashkëpunues në ndjekjen penale dhe procedurën
penale
The power of the cooperative witness on investigating and criminal proceedings
10.20-10.30 Pyetje dhe diskutime
2. Arbër SHALA dhe Arjana SHALA SHASIVARI
10.30-10.45 Fillimi i procedurës penale sipas propozimit të të dëmtuarit në praktikën
gjyqësore të Gjykatës Themelore në Prishtinë në periudhën janar 2015 - shtator 2020
Initiation of criminal proceedings in regard of initiated following a motion from the injured
party - case law in Basic Court in Prishtine during January 2015 – September 2020
10.45-10.55 Pyetje dhe diskutime
3. Semir SALI
10.55-11.10 Mbi nevojën e një qasjeje shqiptare ndaj së drejtës ndërkombëtare
On the need of an Albanian approach to international law
11.10-11.20 Pyetje dhe diskutime
4. Gentian ZYBERI
11.20- 11.35 Vlerësimi i proceseve të drejtësisë tranzicionale në shtetet që kanë dalë nga
ish Jugosllavia nga perspektiva e Komitetit për të Drejtat e Njeriut të Organizatës së
Kombeve të Bashkuara
Assessing the transitional justice processes in the States emerging from the former Yugoslavia
from the perspective of the UN Human Rights Committee
11.35-11.45 Pyetje dhe diskutime
11.45-12.00 Konkluzione dhe përmbyllja e konferencës
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