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1. Aktivitetet e Këshillit Prokurorial të Kosovës

Zbatohet pilotimi i sistemit elektronik në Zyrën për Mbrojtje dhe Ndihmë të
Viktimave
Prishtinë, 1 tetor 2020 – Nën mbikëqyrjen e Departamentit Teknologjisë Informative të
Sekretariatit të Këshillit Prokurorial i Kosovës ka filluar zbatimi i pilotimit të sistemit
elektronik për menaxhimin e rasteve në Zyrën për Mbrojtje dhe Ndihmë të Viktimave në
regjionin e Prishtinës.
Qëllimi i këtij pilotimi është transformimi i procesit të punës nga mënyra manuale në atë
elektronike në ZMNV-të e të gjitha regjioneve dhe rritja e efikasitetit të tyre në procesin e
punës së përditshme.
Gjithashtu, me anë të këtij sistemi elektronik, do të mundësohet mbledhja e
informacioneve të shpejta dhe të sakta, përmes të të cilave do të nxjerrën raporte të
besueshme statistikore dhe matje të performancës së stafit përkatës.
Ky pilotim do të zgjasë tre javë në regjionin e Prishtinës dhe më pas do të vihet në zbatim
edhe në regjionet e tjera, kurse zhvillimi dhe mirëmbajtja e sistemit elektronik në afat
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trevjeçar është financuar dhe mbështetur nga GIZ-i (Deutsche Gesellschaft für
Zusammenarbeit GmbH).

Kryesuesi Hyseni ka takuar udhëheqësit e Njësisë së Monitorimit të EULEX-it
Prishtinë, 5 tetor 2020 – Kryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës (KPK), Bahri Hyseni,
ka pritur në takim Shefin e Njësisë se Monitorimit të EULEX-it, Hubert van Eck Koster
dhe Shefen e Shtyllës për Monitorim, Johanna Valenius.
Qëllimi i këtij takimi ishte vazhdimi i bashkëpunimit të sistemit prokurorial të Kosovës
dhe EULEX-it.
Kryesuesi Hyseni ka njoftuar përfaqësuesit e EULEX-it me aktivitetet që është duke i
realizuar Këshilli Prokurorial i Kosovës, por edhe me ato që pritet të realizohen deri në
fund të këtij viti.
Në anën tjetër, përfaqësuesit e EULEX-it, kanë njoftuar kryesuesin Hyseni me aktivitetet
që Shtylla e Monitorimit brenda këtij institucioni është duke i zhvilluar, ku me theks të
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veçantë kanë folur për aktivitetet e tyre në monitorimin sistematik dhe tematik të
seancave gjyqësore.
Në fund të këtij takimi, të dyja palët kanë shprehur vullnetin dhe gatishmërinë për
vazhdim të komunikimit, koordinimit dhe bashkëpunimit me qëllim të fuqizimit të
sistemit prokurorial të Kosovës.

Komisionit për Çështje Normative finalizon dy draftrregullore
Prishtinë, 6 tetor 2020 – Është mbajtur takimi i radhës i Komisionit për Çështje Normative
i Këshillit Prokurorial të Kosovës, i udhëhequr nga kryesuesi i tij, Zejnullah Gashi, ku u
diskutuan për finalizimin e dy draftërregulloreve.
Në fillim të këtij takimi, anëtarët e Komisionit për Çështje Normative, përfaqësuesit nga
Zyra Ligjore dhe Ambasada Amerikane finalizuan Draftrregulloren për Vlerësimin e
Performancës së Prokurorëve.
Ndërsa në pikën tjetër të këtij takimi u diskutua dhe u finalizua Draftrregullorja për
Zgjedhjen e Anëtarëve të Këshillit Prokurorial të Kosovës.
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Në fund të takimit, anëtarët e Komisionit për Çështje Normative janë pajtuar që këto dy
drafterregullore të finalizuara në këtë takim, t’i propozohen Këshillit për miratim në
takimin e radhës.

Diskutohet për ngritjen e kapaciteteve administrative të sistemit prokurorial
Prishtinë, 7 tetor 2020 – Drejtori i Përgjithshëm i Sekretariatit të Këshillit Prokurorial të
Kosovës, Lavdim Krasniqi, ka mbajtur një takim online me përfaqësuesin e projektit
holandez “Mbështetje për një sistem të pavarur, profesional dhe objektiv të Prokurorisë
së Kosovës”, Albert Van Der Kerk.
Qëllimi i takimit online është diskutimi i zbatimit të mëtejshëm të projektit për ngritjen e
kapaciteteve administrative, gjegjësisht, vazhdimin efektiv në kuadër të komponentës së
lartpërmendur për mbështetjen e sistemit prokurorial.
Ndër temat e diskutuara janë fusha e komunikimit publik, përfshirë trajnimet dhe
komunikimin e brendshëm, pastaj planifikimi i përgjithshëm dhe integriteti i stafit
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administrativ në sistemin prokurorial, për të cilat bashkëbiseduesit theksuan se do të ketë
angazhim të shtuar në të ardhmen, duke u bazuar në projektin në fjalë.

Diskutohet performanca e prokurorëve të rinj
Prishtinë, 7 tetor 2020 – Me iniciativë të Kryesuesit të Këshillit Prokurorial të Kosovës,
Bahri Hyseni, u mbajt takimi konsultativ mes Komisionit për Vlerësimin e Performancës
se Prokurorëve (KPK), të udhëhequr nga Ikramije Bojaxhiu dhe Akademisë së Drejtësisë
së Kosovës, të udhëhequr nga Enver Fejzullahu, Drejtor Ekzekutiv, në të cilin u diskutuan
çështjet e përbashkëta lidhur me aspektet e performancës së prokurorëve të rinj gjatë
trajnimit fillestar në Akademinë e Drejtësisë.
Po ashtu, në takim u diskutua edhe për përmbajtjen e moduleve trajnuese, nevojat e
krijimit të moduleve me tema të reja në programet e vazhdueshme dhe të specializuara
për të gjithë prokurorët, përmes të cilave do të ngritet niveli i performancës së
prokurorëve në sistemin prokurorial.
Pjesëmarrësit u pajtuan që në të ardhmen të vazhdojnë bashkëpunimin dhe koordinimin
e aktiviteteve të tyre me interes të përbashkët për të dyja institucionet.
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Shqyrtohet Raporti financiar i sistemit prokurorial për periudhën janar-shtator
2020
Prishtinë, 7 tetor 2020 – Komisioni për Buxhet, Financa dhe Personel i Këshillit
Prokurorial të Kosovës, i kryesuar nga prokurorja Dëshirë Jusaj, ka mbajtur takimin e
radhës, në të cilin kanë marrë pjesë anëtarët e këtij komisioni, Drejtori i Përgjithshëm i
Sekretariatit të KPK-së, udhëheqësit dhe stafi i njësive përkatëse të Sekretariatit të KPKsë.
Qëllimi i takimit ishte shqyrtimi i Raportit financiar për periudhën janar-shtator 2020, me
ç’rast u diskutua për mbarëvajtjen buxhetore përgjatë nëntë muajve të kaluar në të gjitha
nivelet e sistemit prokurorial të vendit.
Gjithashtu, anëtarët dhe pjesëmarrësit janë njoftuar në takimin e sotëm me zhvillimet
lidhur me Kërkesën Buxhetore 2021-2023 dhe proceset e personelit në sistemin
prokurorial.
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Nënshkruhet marrëveshje bashkëpunimi mes KPK-së dhe ATK-së
Prishtinë, 7 tetor 2020 – Kryesuesi i Këshillit Prokurorial i Kosovës, Bahri Hyseni dhe
Drejtori i Përgjithshëm i Administratës Tatimore të Kosovës, Ilir Murtezaj, kanë
nënshkruar marrëveshje bashkëpunimi për ndërlidhjen e sistemeve elektronike dhe
shkëmbimin e të dhënave në formë elektronike mes KPK-së dhe ATK-së.
Sipas kësaj marrëveshjeje, të gjitha të dhënat nga ATK-ja në prokurorinë përkatëse do të
dërgohen në formë elektronike nga sistemet e tyre për menaxhimin e rasteve dhe
anasjelltas. Po ashtu, KPK-ja dhe ATK-ja obligohen për formimin e një grupi të
përbashkët për përcaktimin dhe mënyrën e shkëmbimit të të dhënave nga sistemet
elektronike.
Sipas marrëveshjes, grupi i përbashkët ka për obligim përgatitjen e Procedurës Standarde
të Veprimit (PSV), e cila përmban të dhënat që do të shkëmbehen.
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Pas nënshkrimit të kësaj marrëveshjeje, Kryesuesi Hyseni dhe Drejtori Murtezaj, thanë se
kjo marrëveshje do të fuqizojë bashkëpunimin në mes të dy institucioneve dhe do të
ngritë efikasitetin e luftimit të dukurive kundërligjore.

Shpallen zgjedhjet për anëtarë të KPK-së nga radhët e prokurorive themelore
Prishtinë, 8 tetor 2020 – Nën masat e mbrojtjes nga pandemia dhe përmes komunikimit
në distancë, Këshilli Prokurorial i Kosovës (KPK), i udhëhequr nga Kryesuesi i tij, Bahri
Hyseni, ka mbajtur takimin e 186-të me radhë.
Ky takim ka filluar me shqyrtimin e dy draftrregulloreve. Anëtaret e KPK-së, pas
shqyrtimit, kanë miratuar Rregulloren për vlerësimin e performancës së prokurorëve dhe
Rregulloren për zgjedhjen e anëtarëve prokurorë të Këshillit Prokurorial të Kosovës.
Po në këtë takim, nga KPK-ja është marrë vendim për shpalljen e zgjedhjeve për anëtarë
të Këshillit Prokurorial të Kosovës nga radhët e prokurorive themelore të Prishtinës,
Prizrenit, Pejës, Ferizajt, Gjakovës, Mitrovicës dhe Gjilanit. Pas vendimit për shpalljen e

9

zgjedhjeve është themeluar Komisioni Zgjedhor, i cili do të udhëhiqet nga Agron Beka,
anëtar i KPK-së nga radhët e fakulteteve juridike.

KPK ka marrë dhe pranuar me shqetësim reagimin e Ambasadës Amerikane
Prishtinë, 10 tetor 2020 – Më kërkesë të Kryesuesit të Këshillit Prokurorial të Kosovës
(KPK), Bahri Hyseni, është mbajtur takimi i 187-të i jashtëzakonshëm, i mbyllur, i KPKsë.
Pikë e vetme e rendit të ditës e këtij takimi ishte diskutimi lidhur me reagimin e
Ambasadës Amerikane në Kosovë.
Me këtë rast, Këshilli ka marrë dhe pranuar me shqetësim reagimin e Ambasadës
Amerikane lidhur me procesin e zgjedhjes së anëtarëve prokurorë të Këshillit dhe
kryeprokurorëve. Andaj, pas diskutimeve, anëtarët e KPK-së kanë dalur me përfundimet
si në vijim:
1. Obligohen të gjithë eprorët që në rast se informohen për ndonjë ndikim të
papërshtatshëm gjatë proceseve të zgjedhjes së anëtarëve prokurorë të KPK-së dhe
kryeprokurorëve ta raportojnë të njëjtin, po ashtu ndalohet çfarëdo ndikimi nga
epror137t gjatë proceseve të cekura më lartë;
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2. Të rregullohet me ligj nga institucionet kompetente procedura në atë mënyrë që
anëtarët prokurorë të KPK-së të mos kenë të drejtë të aplikojnë për kryeprokurorë
gjatë mandatit të anëtarit të Këshillit dhe anasjelltas;
3. Anëtarët prokurorë të KPK-së dhe kryeprokurorët do të zgjedhen në bazë të
meritokracisë;
4. Kushdo që do të ndikojë në proceset e vlerësimit dhe votimit për anëtarë
prokurorë të KPK-së dhe kryeprokurorë mund të rezultojë me largim nga gara dhe
ndërmarrjen e veprimeve ligjore ndaj tyre dhe
5. I rekomandohet Ministrisë së Drejtësisë që në afat sa më të shpejtë të ndërmarrë
veprime drejt ndryshimeve ligjore ku përcaktohen rregulla strikte për zgjedhjen e
anëtarëve prokurorë të KPK-së dhe emërimin e kryeprokurorëve.

Kryesuesi i KPK-së priti në takim përfaqësuesin e projektit britanik “Forcimi i
sistemit gjyqësor në Kosovë”
Prishtinë, 12 tetor 2020 – Kryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës, Bahri Hyseni, i
shoqëruar nga Drejtori i Sekretariatit të KPK-së, Lavdim Krasniqi, ka pritur në takim
Drejtuesin e Komponentës pёr Zhvillim Institucional në kuadër të projektit britanik
“Forcimi i sistemit gjyqësor në Kosovë”, David Wells.
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Qëllimi i takimit ishte diskutimi i mundësive për mbështetjen e administratës të sistemit
prokurorial, pas vendimit të Gjykatës Kushtetuese lidhur me Ligjin për zyrtarët publikë.
Me këtë rast, Kryesuesi Hyseni, kërkoi që në bazë të ekspertizës të ofrohet mbështetje në
artikulimin e bazës normative dhe ndërtimin e kapaciteteve të administratës së sistemit
prokurorial.
Në këtë kontekst, drejtuesi i kësaj komponente në këtë projekt, Wells, ka shprehur
gatishmërinë për të ofruar ekspertizën e nevojshme për reformimin e administratës sipas
kërkesës së Këshillit Prokurorial.
Gjithashtu në këtë takim është arritur pajtimi që të përcaktohen prioritetet e përbashkëta
dhe të punohet për përmirësimin e shërbimeve të administratës së KPK-së dhe Prokurorit
të Shtetit.

Kryesuesi Hyseni dhe Ministri Selimi diskutuan për procesin e rishikimit
funksional të sundimit të ligjit
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Prishtinë, 14 tetor 2020 – Kryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës (KPK), Bahri
Hyseni, ka takuar Ministrin e Drejtësisë së Republikës së Kosovës, Selim Selimi. Në këtë
takim e pranishme ishte edhe përfaqësuesja e Ambasadës Amerikan në Kosovë, znj. Lana
Morton Owens.
Qëllimi i këtij takimi ishte diskutimi për rekomandimet e dala nga procesi i rishikimit
funksional të sundimit të ligjit, me ç’rast u diskutua veçmas për rekomandimet kryesore
të këtij procesi dhe planet për ta kurorëzuar sa më shpejt këtë proces me miratimin e
Strategjisë për sundim të ligjit.
Gjatë këtij takimi, u tha se është me rëndësi që të ketë koordinim të plotë dhe linjë të njëjtë
për rekomandimet kyçe që dalin nga ky proces, përfshirë ngritjen e llogaridhënies,
efikasitetit dhe transparencës së sistemit të drejtësisë.

Kryesuesi Hyseni priti në takim Kryeshefin Ekzekutiv të AKK-së, Ahmeti
Prishtinë, 16 tetor 2020 – Kryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës (KPK), Bahri
Hyseni, ka pritur në takim Kryeshefin Ekzekutiv të Agjencisë Kadastrale të Kosovës,
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Avni Ahmeti, me të cilin ka diskutuar për vazhdimin dhe thellimin e bashkëpunimit në
fushat e interesit të përbashkët.
Gjatë këtij takimi u bisedua për zhvillimin dhe avancimin e mirëmbajtjes, sigurimit dhe
ruajtjes së të dhënave, të cilat i posedon dhe menaxhon Agjencia Kadastrale e Kosovës
dhe mundësia e shkëmbimit të tyre për nevojat profesionale të mbështetura ligjërisht për
sistemit prokurorial.
Kryesuesi Hyseni, tha se sistemi prokurorial i Kosovës është duke zhvilluar dhe avancuar
sistemin e vet elektronik dhe është duke bërë ndërlidhje të komunikimit elektronik me
shumë institucione të tjera në interes të luftimit të veprimeve të mundshme kundërligjore,
andaj është i rëndësishëm edhe avancimi i komunikimit me Agjencinë Kadastrale.
Në anën tjetër, Kryeshefi Ahmeti shprehu gatishmërinë për identifikimin e hapave
konkretë për thellimin e bashkëpunimit me sistemin prokurorial të Kosovës.
Në fund të takimit, të dy bashkëbiseduesit u pajtuan që të vazhdojnë komunikimin e
rregullt për realizimin e objektivave dhe punëve në interesit të përbashkët
ndërinstitucional.
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Diskutohet zbatimi i aktiviteteve të Projektit të IPA-s në sistemin prokurorial
Prishtinë, 16 tetor 2020 – Drejtori i Përgjithshëm i Sekretariatit të KPK-së, Lavdim
Krasniqi, ka pritur në takim ekspertët e Projektit të IPA-së, Dragomir Jordanov, Cristian
Nicoara dhe Volkman Theobald.
Qëllimi i takimit ishte diskutimi i nevojave për ngritjen e kapaciteteve dhe koordinimin
e projektit të IPA-së për mbështetje të sektorit të drejtësisë (EUKOJUST), i cili është në
fazën e përgatitjes finale për të filluar zbatimin e aktiviteteve të parapara.
Në këtë takim është diskutuar veçanërisht fokusimi i përbashkët për implementimin e
këtij projekti të rëndësishëm me anë të krijimit të një liste konkrete të nevojave që ka
sistemi prokurorial i Kosovës.
Drejtori i Përgjithshëm i SKPK-së, Lavdim Krasniqi, është caktuar nga Kryesuesi i KPKsë, Bahri Hyseni, si pikë kontakti për koordinimin e aktiviteteve të këtij projekti me
ekspertët e IPA-s.
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Misioni i BE-së për Sundimin e Ligjit prezanton Raportin për monitorimin e
drejtësisë
Prishtinë, 19 tetor 2020 – Misioni i Bashkimit Evropian për Sundimin e Ligjit në Kosovë
(EULEX) prezantoi Raportin e tij të parë publik të monitorimit sistematik dhe tematik të
drejtësisë, i cili mbulon periudhën prej muajit shtator 2019 deri në mes të muajit mars
2020 dhe përfshin gjetjet nga 107 raste dhe 312 seanca të monitoruara, si dhe
rekomandimet specifike për autoritetet e Kosovës për ta përmirësuar sistemin e
drejtësisë.
Duke iu drejtuar të pranishmëve, Shefi i EULEX-it, Lars-Gunnar Wigemark, tha: “Së pari,
Misioni gëzon qasje të plotë në sistemet gjyqësore, prokuroriale dhe policore, të dhënë
nga autoritetet e Kosovës në qershor 2018, kur EULEX-i ndërpreu funksionet e tij
ekzekutive në Gjyqësor, andaj kjo na lejon që ta plotësojmë monitorimin e gjykimeve të
kryera së bashku me organizatat e tjera ndërkombëtare dhe organizatat e specializuara
të shoqërisë civile me një shqyrtim dhe vlerësim “prapa skenës” të mënyrës se si trajtohen
rastet specifike para dhe pas një seance gjyqësore. Së dyti, monitorimi nga ana e Misionit
përfshin të gjithë zinxhirin e sistemit të drejtësisë penale dhe aspekte të sistemit të
drejtësisë civile”.
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Ministri i Drejtësisë i Kosovës, Selim Selimi, tha: “Rishikimi funksional i sundimit të ligjit
dhe procesi i llogaridhënies, duke përfshirë Vetingun, janë tregues se Kosova nga
reflektimi, po kalon në etapën e implementimit dhe se nuk do të rrijë duarkryq përballë
segmenteve që cenojnë sistemin e drejtësisë. Të dy këto procese janë pjesë e reformës,
përmes të cilave synohet ngritja e llogaridhënies, efikasitetit dhe profesionalizmit në
sistemin gjyqësor dhe prokurorial për ta rikthyer besimin e qytetarëve në drejtësi. Pra,
garantimi i pavarësisë dhe fuqizimi i sistemit gjyqësor e prokurorial është lufta jonë që
do ta fitojmë̈.”
Shefi i Njësisë së EULEX-it për Monitorimin e Rasteve, Hubert van Eck Koster, prezantoi
gjetjet dhe rekomandimet e raportit, ndër të cilat kryesoret janë tendenca e vazhdueshme
e më pak seancave joproduktive; disa përparime të bëra në ritmin e gjykimit të rasteve të
profilit të lartë dhe një rekomandim për gjykatat për të siguruar që këto gjykime të mos
vonohen pa nevojë; shumë gjykime kthehen për rigjykim; rastet e mbështetjes së tepërt
në paraburgimin si masë sigurie, shpesh pa arsyetim të mjaftueshëm, si dhe
mospërputhjet në zbatimin e parimeve të pyetjeve të tërthorta dhe shpalljen e gjykimeve.
Bashkëpunimi midis policisë dhe prokurorisë duhet të përmirësohet në rastet kundër
korrupsionit dhe dhunës në baza gjinore. Për më tepër, duhet të ketë një strategji afatgjate
për t’i zgjidhur rastet e grumbulluara civile të lidhura me privatizimin në Dhomën e
Posaçme të Gjykatës së Lartë dhe duhet të ndërmerren hapa për ta adresuar zgjatjen e
tepruar të procedurave civile në lidhje me pronën dhe shtyrjet e shumta, nga të cilat po
vuajnë këto raste.
Duke u fokusuar në rekomandimet e raportit, Kryesuesi i Këshillit Prokurorial të
Kosovës, Bahri Hyseni, tha: “Këshilli Prokurorial i Kosovës vlerëson punën e bërë në
finalizimin e Raportit të monitorimit të sistemit të drejtësisë, rekomandimet e dala do të
adresohen, ndërsa për një pjesë të tyre veçse ka progres në realizim.”
Pas prezantimit të raportit, Kryesuesi i Këshillit Gjyqësor të Kosovës, Skender Çoçaj, tha:
“Raporti i EULEX-it për monitorimin e rasteve gjyqësore është cilësuar si raport, i cili
kontribuon në zhvillimin dhe avancimin e sistemit gjyqësor si dhe rritjen e efikasitetit të
tij.”
Drejtori i Drejtorisë për Hetime të Policisë së Kosovës, Riza Shillova, tha: “Policia e
Kosovës e mirëpret jashtëzakonisht shumë këtë raport. Mendojmë se është raport shumë
i veçantë pasi që adreson të gjeturat dhe rekomandimet e sistemit të drejtësisë në mënyrë
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zinxhirore, pra duke filluar nga policia, prokuroria dhe gjyqësori. Në mesin e shumë
prioriteteve, trajtimi i dhunës në baza gjinore dhe dhunës në familje do të jetë prioritet
për ne.”
Ky takim u mbajt në Selinë e EULEX-it në Prishtinë dhe mblodhi përfaqësues të
organizatave të shoqërisë civile për sundimin e ligjit, mediave dhe organizatave
ndërkombëtare aktive në fushën e drejtësisë, të cilët patën mundësinë që të bëjnë pyetje
dhe të diskutojnë gjetjet dhe rekomandimet e këtij raporti.

Kryesuesi i KPK-së takon Udhëheqësen e Sektorit të Sundimit të Ligjit në
Ambasadën e Mbretërisë së Bashkuar
Prishtinë, 21 tetor 2020 – Kryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës, Bahri Hyseni, ka
takuar Udhëheqësen e Sektorit të Sundimit të Ligjit në Ambasadën e Mbretërisë së
Bashkuar, Jennifer Blakeney.
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Rrjedhimisht, në kuadër të mbajtjes së takimeve të rregullta, qëllimi i këtij takimi ishte
diskutimi i mbarëvajtjes së proceseve të punës, legjislacionit, reformave dhe zhvillimit të
bashkëpunimit të rregullt mes Këshillit Prokurorial të Kosovës dhe Ambasadës së
Mbretërisë së Bashkuar.
Gjatë këtij takimi të dy palët shprehën gatishmërinë që të vazhdojnë bashkëpunimin edhe
në proceset e ardhshme.

Zhvillohet procesi i votimit për zgjedhjen e anëtarëve të KPK-së nga radhët e
Prokurorisë Themelore të Prizrenit dhe Gjakovës
Prizren-Gjakovë, 21 tetor 2020 – Në zbatim të vendimit të Këshillit Prokurorial të Kosovës
(KPK) ka filluar procesi i zgjedhjeve të anëtarëve prokurorë të KPK-së nga radhët e shtatë
(7) prokurorive themelore, proces ky, i cili do të zgjasë tre ditë.
Në ditën e parë të procesit zgjedhor, proces ky, i cili me vendim të KPK-së organizohet
nga Komisioni Zgjedhor dhe udhëhiqet nga z.Agron Beka, anëtar i KPK-së nga radhët e
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fakulteteve juridike, zgjedhjet u mbajtën në Prokurorinë Themelore të Prizrenit dhe atë
të Gjakovës.
Gara për anëtarë të KPK-së në Prokurorinë Themelore të Prizrenit u zhvillua në mes të
prokurores Ariana Shajkovci dhe prokurorit Musli Gashi. Pas procesit të votimit dhe
numërimit të votave, prokurorja Ariana Shajkovci mori 16 vota, ndërsa prokurori Musli
Gashi mori 7 vota, ndërsa 1 votë ishte e pavlefshme.
Ndërkaq, gara për anëtarë të KPK-së në Prokurorinë Themelore të Gjakovës u zhvillua
në mes të prokurorit Ali Uka dhe prokurorit Armend Zenelaj. Pas procesit të votimit dhe
numërimit të votave, prokurori Ali Uka mori 4 vota ndërsa prokurori Armend Zenelaj
mori 7 vota.
Pas përfundimit të procesit të zgjedhjeve në të gjitha prokuroritë themelore, Komisioni
Zgjedhor do të hartojë raport lidhur me rezultatet e votimeve dhe do ta paraqesë para
Këshillit Prokurorial të Kosovës. Gjatë shqyrtimit të raportit përfundimtar të Komisionit
Zgjedhor do të sigurohet përfaqësimi gjinor dhe etnik në Këshill.
Në ditën e dytë të këtij procesi zgjedhjet do të mbahen në Prokurorinë Themelore të
Prishtinës, Ferizajt dhe Gjilanit.
Ky proces është monitoruar nga organizatat e shoqërisë civile.
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Zhvillohet procesi i votimit për zgjedhjen e anëtarëve të KPK-së nga radhët e
Prokurorisë Themelore të Prishtinës, Ferizajt dhe Gjilanit
Prishtinë-Ferizaj-Gjilan, 22 tetor 2020 – Në zbatim të vendimit të Këshillit Prokurorial të
Kosovës (KPK) ka filluar procesi i zgjedhjeve të anëtarëve prokurorë të KPK-së nga
radhët e shtatë (7) prokurorive themelore, proces ky, i cili do të zgjasë tre ditë.
Në ditën e dytë të procesit zgjedhor, proces ky, i cili me vendim të KPK-së organizohet
nga Komisioni Zgjedhor dhe udhëhiqet nga z.Agron Beka, anëtar i KPK-së nga radhët e
fakulteteve juridike, zgjedhjet u mbajtën në Prokurorinë Themelore të Prishtinës, Ferizajt
dhe Gjilanit.
Gara për anëtarë të KPK-së në Prokurorinë Themelore të Prishtinës u zhvillua në mes të
prokurores Jehona Grantolli, prokurorit Shkelzen Ibrahimi dhe prokurorit Armend
Hamiti. Pas procesit të votimit dhe numërimit të votave, prokurorja Jehona Grantolli
mori 25 vota, prokurori Shkelzen Ibrahimi mori 10 vota dhe prokurori Armend Hamiti
mori 19 vota.
Ndërkaq, gara për anëtarë të KPK-së në Prokurorinë Themelore të Ferizajt u zhvillua në
mes të prokurorit Veton Shabani dhe prokurorit Valdet Avdiu. Pas procesit të votimit
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dhe numërimit të votave, prokurori Veton Shabani mori 12 vota ndërsa prokurori Valdet
Avdiu mori 7 vota.
Kurse gara për anëtarë të KPK-së në Prokurorinë Themelore të Gjilanit u zhvillua në mes
të prokurores Leonora Kadriu dhe prokurorit Jetish Maloku. Pas procesit të votimit dhe
numërimit të votave, prokurorja Leonora Kadriu mori 1 votë ndërsa prokurori Jetish
Maloku mori 14 vota.
Pas përfundimit të procesit të zgjedhjeve në të gjitha prokuroritë themelore, Komisioni
Zgjedhor do të hartojë raport lidhur me rezultatet e votimeve dhe do ta paraqesë para
Këshillit Prokurorial të Kosovës. Gjatë shqyrtimit të raportit përfundimtar të Komisionit
Zgjedhor do të sigurohet përfaqësimi gjinor dhe etnik në Këshill.
Në ditën e tretë të këtij procesi zgjedhjet do të mbahen në Prokurorinë Themelore të
Mitrovicës dhe Pejës.
Ky proces është monitoruar nga organizatat e shoqërisë civile.
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Zhvillohet procesi i votimit për zgjedhjen e anëtarëve të KPK-së nga radhët e
Prokurorisë Themelore të Mitrovicës dhe Pejës
Mitrovicë-Pejë, 23 tetor 2020 – Në zbatim të vendimit të Këshillit Prokurorial të Kosovës
(KPK) ka filluar procesi i zgjedhjeve të anëtarëve prokurorë të KPK-së nga radhët e shtatë
(7) prokurorive themelore, proces ky, i cili do të zgjasë tre ditë.
Në ditën e tretë të procesit zgjedhor, i cili me vendim të KPK-së organizohet nga
Komisioni Zgjedhor dhe udhëhiqet nga z.Agron Beka, anëtar i KPK-së nga radhët e
fakulteteve juridike, zgjedhjet u mbajtën në Prokurorinë Themelore të Mitrovicës dhe
Pejës.
Gara për anëtarë të KPK-së në Prokurorinë Themelore të Mitrovicës u zhvillua në mes të
prokurores Slavica Mavric, prokurores Fetije Shala, prokurorit Naim Beka dhe prokurorit
Jovo Radovic. Pas procesit të votimit dhe numërimit të votave, prokurorja Slavica Mavric
mori 2 vota, prokurorja Fetije Shala mori 4 vota, prokurori Naim Beka mori 7 vota dhe
prokurori Jovo Radovic mori 7 vota.
Pasi në rundin e parë të zgjedhjeve, prokurorët Naim Beka dhe Jovo Radovic morën nga
7 vota, u zhvillua edhe rundi i dytë në mes të këtyre dy kandidatëve. Pas procesit të
votimit dhe numërimit të votave të rundit të dytë, prokurori Naim Beka mori 11 vota,
ndërsa prokurori Jovo Radovic 9 vota.
Ndërkaq, gara për anëtarë të KPK-së në Prokurorinë Themelore të Pejës u zhvillua në
mes të prokurorit Ardian Hajdarja dhe prokurores Sahide Gashi. Pas procesit të votimit
dhe numërimit të votave, prokurori Ardian Hajdarja mori 18 vota, ndërsa prokurorja
Sahide Gashi mori 1 vota, kurse një votë u shpall e pavlefshme.
Pas përfundimit të sotëm të procesit të zgjedhjeve në të gjitha prokuroritë themelore,
Komisioni Zgjedhor do të hartojë raportin lidhur me rezultatet e votimeve dhe do ta
paraqesë para Këshillit Prokurorial të Kosovës. Gjatë shqyrtimit të raportit përfundimtar
të Komisionit Zgjedhor do të sigurohet përfaqësimi gjinor dhe etnik në Këshill.
Ky proces është monitoruar nga organizatat e shoqërisë civile.
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Diskutohet implementimi i monitorimit të sistemit prokurorial nga
organizatat e shoqërisë civile
Prishtinë, 23 tetor 2020 – Kryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovë, Bahri Hyseni, ka
pritur në takim përfaqësuesen e Lëvizjes FOL, Nora Bajrami dhe atë të “Internews
Kosova”-s, Kreshnik Gashi, të cilët pritet të implementojnë Projektin “Sektori i drejtësisë,
i përgjegjshëm, i besueshëm dhe transparent në Kosovë”.
Më këtë rast, Kryesuesi i Këshillit Prokurorial, Bahri Hyseni, ka diskutuar me
përfaqësuesit e këtyre organizatave për mundësitë e krijimit të qasjes sa më të lehtë të
implementimit të këtij projekti në të ardhmen, me anë të të cilit do të bëhet monitorimi i
veprimtarisë dhe aktiviteteve të Këshillit Prokurorial të Kosovës dhe institucionit të
Prokurorit të Shtetit.
Po ashtu, bashkëbiseduesit janë pajtuar që për ta lehtësuar zbatimin e tij mund të
nënshkruajnë një memorandum bashkëpunimi, i cili mundëson koordinim të plotë në
kuadër të kompetencave përkatëse.
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Ky projekt përkrahet nga Byroja Ndërkombëtare e Narkotikëve dhe Çështjeve të Zbatimit
të Ligjit të Departamentit të Shtetit Amerikan.

Kryesuesi Hyseni priti në takim Ambasadorin e Misionit të OSBE-së, Braathu
Prishtinë, 23 tetor 2020 – Kryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovë, Bahri Hyseni, ka
pritur në takim Ambasadorin e Misionit të OSBE-së në Kosovë, Jan Braathu.
Qëllimi i këtij takimi ishte mbajtja e vazhdimësisë së komunikimit në mes të dy
institucioneve, thëllimi i bashkëpunimit dhe diskutimi i mbështetjes konkrete të OSBE-së
për sistemin prokurorial të Kosovës.
Kryesuesi Hyseni ka falënderuar Ambasadorin Braathu për mbështetjen e vazhdueshme
të tij dhe të Misionit të OSBE-së në Kosovë për ngritjen dhe avancimin e kapaciteteve të
përgjithshme të sistemit prokurorial, qoftë përmes organizimit të trajnimeve specifike,
por edhe duke e mbështetur Këshillin Prokurorial në hartimin e udhëzuesve praktikë.
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Ambasadori Braathu, me këtë rast, ka thënë se OSBE-ja është e gatshme të vazhdojë
mbështetjen e mëtutjeshme, duke u mbështetur në planet e punës, objektivat dhe synimet
që ka sistemi prokurorial i Kosovës në të ardhmen.
Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim Evropian dhe sistemi prokurorial i Kosovës
bashkëpunojnë përmes projekteve dhe memorandumeve të ndryshme, me qëllim të
ngritjes së efikasitetit, efektivitetit, komunikimit dhe transparencës së sistemit
prokurorial.

Fillimi i zbatimit të Projektit të IPA-s, temë diskutimi mes Drejtorit të
Përgjithshëm të SKPK-së dhe ekspertëve
Prishtinë, 23 tetor 2020 – Drejtori i Përgjithshëm i Sekretariatit të KPK-së, Lavdim
Krasniqi, ka pritur në takim ekspertët e Projektit të IPA-së, Dragomir Jordanov dhe
Cristian Nicoara, me ç’rast ka diskutuar për implementimin e projektit të IPA-së për
mbështetje të sektorit të drejtësisë (EUKOJUST).
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Rrjedhimisht, në ketë takim, u tha se ky projekt është në fazën përgatitore të
implementimit të aktiviteteve të parapara, përfshirë edhe përgatitjen e një raporti analitik
dhe vlerësimin adekuat të nevojave për mbështetje të sistemit prokurorial.
Në këtë kontekst, të dyja palët janë pajtuar që të kenë fokusim të përbashkët për hartimin
e një plani për zbatimin e këtij projekti të rëndësishëm të IPA-s.

Zgjidhen anëtarët e KPK-së nga radhët e 7 prokurorive themelore
Prishtinë, 29 tetor 2020 – Nën masat e mbrojtjes nga pandemia dhe përmes komunikimit
në distancë, Këshilli Prokurorial i Kosovës (KPK), i udhëhequr nga Kryesuesi i tij, Bahri
Hyseni, ka mbajtur takimin e 188-të me radhë.
Ky takim ka filluar me njoftimin e Kryesuesit Hyseni se 2 nga 3 anëtarët e KPK-së, Arben
Ismajli dhe Zejnullah Gashi, që kishin ofruar dorëheqje, i kanë revokuar ato.
Gjatë këtij takimi, KPK-ja ka miratuar Raportin e Komisionit zgjedhor për zgjedhjen e
anëtarëve të KPK-së nga radhët e 7 prokurorive themelore. Ndërsa, pas miratimit të
raportit, është marrë vendim për zgjedhjen e 7 anëtarëve të rinj të Këshillit Prokurorial të
Kosovës.
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Po ashtu, KPK-ja ka marrë vendim për avancimin e 4 prokurorëve në Prokurorinë
Speciale të Republikës së Kosovës, avancim ky, që ka për qëllim fuqizimin e kësaj
prokurorie në realizimin e mandatit të saj.
Në fund të këtij takimi, KPK-ja ka miratuar Raportin e vlerësimit të performancës se 12
prokurorëve në trajnim fillestar në Akademinë e Drejtësisë.
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Sekretariati i KPK-së
Zyra e Drejtorit të Përgjithshëm të Sekretariatit të KPK-së

Në kuadër të përgjegjësive administrative dhe mbështetjes së Këshillit Prokurorial të
Kosovës, Zyrës së Kryeprokurorit të Shtetit dhe prokurorive, Drejtori i Përgjithshëm i
Sekretariatit të Këshillit Prokurorial të Kosovës ka zhvilluar takime të ndryshme, duke iu
përshtatur rrethanave të krijuara nga Covid 19-shi. Ka mbikëqyrë të gjitha proceset e
punëve administrative në Këshillin Prokurorial të Kosovës dhe Prokurorin e Shtetit dhe
janë autorizuar dhe realizuar veprime konkrete në mbarëvajtjen e punëve që lidhen me
përgjegjësitë dhe kompetencat ligjore të Sekretariatit.
Gjatë këtij muaji janë realizuar aktivitetet si në vijim:
















Është koordinuar mbajtja e takimit të 186-të dhe 187-të të Këshillit Prokurorial të
Kosovës;
Janë mbajtur takime te rregullta javore me Kryesuesin e KPK-së lidhur me aktivitetet
kryesore të Këshillit dhe Sekretariatit;
Janë koordinuar proceset e punës me të gjitha prokuroritë;
Është bërë koordinimi i vazhdueshëm i punëve me stafin sipas planit pas daljes në
punë të stafit;
Janë mbajtur takime me përfaqësues të projekteve të ndryshme që mbështesin
sistemin prokurorial të Kosovës;
Është përfunduar dhe dorëzuar draftraporti për auditimin e zhvilluar në Divizionin
e Prokurimit;
Janë nxjerrë mostrat për auditim në Zyrën për Mbrojtje dhe Ndihmë Viktimave;
Është mbajtur takim në Ministrinë e Punëve të Jashtme lidhur me koordinimin e
institucioneve për takim Kosovë - Këshilli i Evropës lidhur me implementimin e
projekteve të KE-së në Kosovë;
Janë ofruar informata lidhur me zhvillimet e fundit në sistemin prokurorial, të cilat
do të përfshihen në Raportin për vendin të Komisionit Evropian;
Është dërguar drafti final i dokumentit punues në procesin e programit të fundeve
IPA III;
Është hartuar inputi i sistemit prokurorial lidhur me projektet e Këshillit të Evropës
në të cilat përfiton sistemi prokurorial;
Është finalizuar Plani i veprimit për implementimin e prioriteteve të ERA 2;
Janë certifikuar 642 lëndë;
Janë pranuar 256 lëndë dhe
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Janë kontrolluar 493 lëndë.

Zyra për Komunikim Publik












Ka hartuar 22 komunikata;
Ka hartuar dy njoftim dhe dokumente të tjera;
Ka përgatitur monitorimin ditor;
Ka përgatitur përgjigje për media;
Ka përgatitur draftin e parë të Strategjisë për Komunikim 2021-2023;
Ka organizuar dy trajnim bashkë me IRZ lidhur me komunikimin në raste krizash;
Ka mbajtur një takim pune për hartimin e Strategjisë së re të Komunikimit;
Ka lekturuar dokumente dhe materiale të ndryshme të sistemit prokurorial;
Ka zhvilluar një takim pune me projektin holandez lidhur me komunikimin e
brendshëm dhe jashtëm;
Ka plotësuar uebportalin e ri të sistemit prokurorial të Kosovës me materiale dhe ka
bërë përmirësimin, lekturimin dhe redaktimin e tyre;
Ka bërë menaxhimin e vazhdueshëm të e-mail-it të KPK-së, ku adresohen të gjitha
kërkesat e qytetarëve, mediave.

Zyra Ligjore










Ka ofruar mbështetje për Zyrën e Kryesuesit;
Ka ofruar mbështetje për Zyrën e Drejtorit;
Ka ofruar mbështetje për njësitë e tjera të Sekretariatit;
Ka draftuar vendimet e Këshillit Prokurorial;
Ka mbështetur Komisionin për Çështje Normative;
Ka bërë përfaqësimin gjyqësor në çështjen kontestimore, ku KPK-ja ka qenë palë e
procedurave kontestimore;
Ka hartuar procesverbalin e takimit të 185 dhe 186 të KPK-së;
Ka punuar në hartimin e të dhënave në procesin e vetingut;
Ka trajtuar kërkesat për qasje në dokumente publike.
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Departamenti për Burime Njerëzore, Prokurim dhe Administratë
Ky departament ka zhvilluar aktivitete që lidhen me burimet njerëzore, prokurimin dhe
administratën në sistemin prokurorial të Kosovës.
Gjatë këtij muaji janë realizuar aktivitetet, si në vijim:









Është bërë verifikimi dhe evidentimi i pushimeve për staf dhe prokurorë;
Janë sistemuar dokumente në mënyrë elektronike në E-Arkiv;
Janë mbështetur administratorët e prokurorive dhe udhëheqësit e njësive të
Sekretariatit rreth çështjeve të personelit;
Është bërë njoftimi për dhënien e kontratës për projektin: Kontrollimi teknik i
ashensorëve në objektet e sistemit prokurorial të Kosovës;
Janë nënshkruar kontratat për projektet: Furnizim me pelet për ngrohje për nevojat e
Prokurorisë Themelore të Mitrovicës dhe Mirëmbajtja dhe servisimi i pajisjeve të ITsë në sistemin prokurorial të Kosovës;
Janë pranuar 120 shkresa dhe 699 fatura;
Janë përkthyer 171 faqe dokumente të ndryshme dhe 6 orë përkthim simultant;

Departamenti për Buxhet, Financa dhe Shërbime të Përgjithshme
Ky departament ka zhvilluar aktivitete që lidhen me buxhetin, financat dhe shërbimet e
përgjithshme në sistemin prokurorial të Kosovës.
Gjatë këtij muaji janë realizuar aktivitetet si në vijim:











Është përgatitur Raporti financiar për periudhën janar-shtator 2020;
Është bërë shpërndarja të stafi e materialeve mbrojtëse kundër COVID – 19;
Është përgatitur raporti për dëgjime buxhetore;
Është bërë regjistrimi i faturave të materialeve shpenzuese në E-Pasuri;
Është mbikëqyrë, monitoruar dhe koordinuar çështja e sigurisë;
Janë zotuar 681 lëndë;
Janë shpenzuar 726 lëndë;
Janë regjistruar 478 lëndë;
Janë kontrolluar 740 lëndë dhe
Janë pranuar 667 lëndë.
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Departamenti për Teknologji Informative
Ky departament ka zhvilluar aktivitete që lidhen me teknologjinë informative në sistemin
prokurorial të Kosovës.
Gjatë këtij muaji janë realizuar aktivitetet si në vijim:











Është nënshkruar Marrëveshja e Bashkëpunimit në mes të ATK-së dhe KPK-së për
shkëmbimin elektronik të të dhënave;
Është përgatitur raporti i shpërndarjes së pajisjeve të TI për vitin 2019 -2020 për të
gjitha prokuroritë Kosovës;
Ka filluar zbatimi i shkëmbimit elektronik i të dhënave në mes të prokurorisë dhe
gjykatës përmes SMIL;
Është finalizuar Procedura Standarde e Veprimit për menaxhimin e procesit të
punës në Departamentin e TI-së;
Është përgatitu raporti i të gjitha pajisjeve të TI në sistemin prokurorial që janë jashtë
funksionit, si dhe është bërë kërkesa për servisimin e tyre;
Është finalizuar broshura për infrastrukturën e TI: Digjitalizimi i procesit të punës në
sistemin prokurorial;
Është implementuar niveli i qasjes së përdorueseve të sistemit prokurorial duke
ngritur nivelin i sigurisë në infrastrukturën e rrjetit;
Është përgatitur udhëzuesi për përdorimin e qasjes në Internetin e KPK nga distanca
(VPN);
Është vënë në zbatimi sistemi elektronik i menaxhimit të rasteve në të gjitha regjionet
e Zyrës për Mbrojtje dhe Ndihmë të Viktimave;
Është publikuar versioni i parë i Sistemit elektronik të menaxhimit të dosjeve të
prokurorëve;
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Njësiti për Shqyrtimin e Performancës së Prokurorive i KPK-së
Zyra e Drejtorit të Njësitit për Shqyrtimin e Performancës së Prokurorive
Në kuadër të përgjegjësive administrative dhe mbështetjes për Këshillin Prokurorial të
Kosovës, Zyrën e Kryeprokurorit të Shtetit dhe prokuroritë e vendit, Drejtori i Njësitit
për Shqyrtimin e Performancës së Prokurorisë të Këshillit Prokurorial të Kosovës ka
zhvilluar takime të ndryshme.
Drejtori, sipas nevojës, ka zhvilluar takime me stafin e Njësitit dhe është përgjigjur
kërkesave të Kryesuesit të KPK-së dhe Kryeprokurorit të Shtetit për realizimin e
objektivave të ndryshme, si dhe ka realizuar takime edhe me partnerët vendorë dhe
ndërkombëtarë.
Zyra për Mbikëqyrje, Analitikë dhe Verifikim Prokurorial
Gjatë këtij muaji ka realizuar aktivitetet si në vijim:










Është mbështetur procesi i avancimit dhe transferimit të prokurorëve përmes
angazhimit të zyrtarit të caktuar të ZMAVP-së;
Është mbështetur procesi i zhvillimit të faqes kryesore (Dashboard) të SMIL-it,
përmes takimeve virtuale me ekspertët ndërkombëtarë;
Janë përditësuar shënimet në databazën SEMDP me të gjitha dokumentet e
pranuara lidhur me dosjen personale të prokurorëve;
Janë përpunuar të dhënat statistikore për nëntëmujorin e vitit 2020, për
prokuroritë dhe prokurorët;
Është përgatitur një raport lidhur me pasqyrën e lëndëve në PSRK për periudhën
1999-2020, bazuar në shënimet e pranuara nga Shkrimorja e PSRK-së;
Është hartuar drafti i parë i raportit nëntëmujor të punës së Prokurorit të Shtetit;
Është hartuar një raport lidhur me lëndët e pranuara dhe zgjidhura krahasimi i
TM1, TM2 dhe TM3 për vitet 2019 dhe 2020;
Janë hartuar raportet krahasuese mes shënimeve statistikore të Shkrimores dhe
prokurorëve për ngarkesën me lëndë të Prokurorisë Themelore në Gjakovë;
Është hartuar një raport me të dhëna statistikore për ngarkesën e prokurorive me
lëndë sipas numrit të prokurorëve për periudhën 2019 dhe gjashtëmujori i parë
2020;
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Zyra për Statistika
Gjatë këtij muaji ka realizuar aktivitetet si në vijim:














Janë përpiluar raporte te veçanta për veprën penale :Armët për VI Mujorin e pare
te këtij viti;
Janë përpiluara raporte për Tremujorin e dytë te këtij viti, për numrin e akteve
akuzuese për tri lloje te veprave penale –Korr, KO dhe SHP;
Janë përgatitur te dhëna statistikore për veprën penale: sulmet dhe kërcënimet
ndaj gazetareve për vitet 2026 , 2027 ,2028 2029 dhe VI Mujori 2020;
Janë përpiluar raporte te veçanta, për numrin e urdhëresave për masa të fshehta
për të gjitha veprat penale karakteristike – për periudhën kohore 2015 deri 2020;
Janë përpiluar raporte për shpëlarje te parasë; prej vitit 2013 deri në
Gjashtëmujorin e këtij viti;
Janë përpiluar raporte për te gjitha veprat penale karakteristiken - nëntëmujori
2020;
Janë përpiluar raporte statistikore për veprat penale, shpëlarje e parasë dhe krime
ekonomike;
Janë përfunduar raportet statistikore (periodike), për të gjitha veprat penale
karakteristike: tremujori i tretë dhe nëntëmujori 2020;
Janë përpiluar raportin për ngarkesën dhe efikasitetin e prokurorëve për
Departamentin e Përgjithshëm, Krime të Renda dhe për të Mitur për periudhën
shtator 2020;
Është përpiluar raporti për Krime Kibernetike për Nëntëmujorin 2020;
Janë përgatitur raporte statistikore TM3 dhe nëntëmujorin 2020;
Është përfunduar raportimi statistikor i të dhënave për gjendjen e rasteve sipas
llojit të regjistrave dhe departamenteve për muajin Shtator 2020;

Zyra për Trajnime
Gjatë këtij muaji ka realizuar aktivitetet si në vijim:


Ka mbështetur organizimin dhe monitorimin e trajnimeve të organizuara për
prokurorë dhe staf administrativ të sistemit prokurorial me temë: temë “Mjetet
juridike të rregullta dhe të jashtëzakonshme sipas ligjit për procedurën
kontestimore”, “Fitimi i pronësisë në mënyrë orgjinere. Komentimi i rastevevendimeve të gjykatave”, “Etika Profesionale”, “Program i Specializuar Trajnimi
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- Krimi i organizuar dhe korrupsioni” dhe “ Menaxhimi i dosjes dhe lëndës në
sistemin gjyqësor dhe prokurorial ”.
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