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Shqiptare 

Kombësia  Shqiptare 

 

EDUKIMI 

                                                         

2012  Titulli  ”Profesor i Asocuiuar 

• 2006 ”Doktor i Shkencave në 
Drejtësi” 

 Disertacioni me temë ”E drejta e zgjedhjeve si e drejtë 
kushtetuese. Përvoja shqiptare” 

• 2003 « Master në Drejtësi »  Fusha « E drejtë Publike » 

• 1995 Licencë 

1995    Diplomë  universitare   

                     « JURIST » 

1979  Diplomë  universitare 
« Punonjës i Shkencave 

Politike « 
 

     

 AVOKAT 
Universiteti i Tiranës 
Fakulteti i Drejtësisë 
 
Universiteti i Tiranës 
Fakulteti i Shkencave Politike-Juridike 
 
 

                            EKSPERIENCA   

 

• 2009-vijim Universiteti i 
Shkodrës 

Fakulteti i Drejtësisë 

 2007-2009 Universiteti 
Jopublik « Kristal » 

Tiranë 

 Pedagog- Lënda « E drejtë Publike » 

                               “Sisteme politike” 

                               Histori Institucineve 

DEKAN – Fakulteti i Drejtësisë 

Pedagog-Lënda “E drejtë Ndërkombëtare Publike” DNP 

                              “E drejtë Kushtetuese e krahasuar” DND 



 
 

   

 
AKTIVITETI BOTUES 

 
 

1. Monografi              2009  
 
 

2. Cikël leksionesh   2011 
 

3.  Artikuj                   2013                     
      
                                 
                                 

  
 
 
 
‘’Bazat e së drejtës së zgjedhjeve. Zgjedhjet dhe e drejta e 
zgjedhjeve në Shqipëri ‘’ 
 
« E drejta Publike » 
 
Buletini  Shkencor “Hulumtime Ekonomike”     Ulqin                              
Punimi “Aproximation of laws albanian i some areas 
of the economy with the europesan legilation.”                     

  

 2004-2009 Universiteti i 
Shkodrës. Fakulteti i 

Drejtësisë                      

 Pedagog- Lënda « E drejtë Publike » 

                                Histori Institucioneve 

 2002-2004 Universiteti i 
Shkodrës 

Fakulteti i Drejtësisë 

 1997-2002 Universiteti i 
Shkodrës 

Fakulteti i Drejtësisë  

 1995-1996 Universiteti i 
Shkodrës Fakulteti i 

Drejtësisë                                                                                                            

 1992-1995 Universiteti i 
Shkodrës 

Fakulteti i Drejtësisë 

 1985-1992 Universiteti i 
Shkodrës 

 

KUALIFIKIME 

 2005 

 2001 

 1999-2000 

 1996 

 1995 

 1994 

 DEKAN – Fakulteti i Drejtësisë 

 

Pedagog- Lënda “E drejtë Publike”& Histori Institucioneve 

Pedagog- Lënda “E drejtë Publike” & Histori Institucioneve 

 

 

Pedagog- Lënda ”E drejtë Ndërkombëtare Private” 

                  Lënda “Histori e institucioneve” 

 

Pedagog- Lënda “Histori e institucioneve” 

                  Lënda ”E drejtë Financiare” 

 

Pedagog- lëndët ‘’Shkenca politike’’ 

 

 

 

Universiteti i Firences Itali 

Universiteti i Barit Itali 

Universiteti i Firences Iltali 

Universiteti i Pragës Çeki 

Universiteti i Firences Itali 

Universiteti i Trentos Itali 

 

   

GJUHËT E HUAJA    

 

Anglisht 

Italisht 

 Mirë 

Shumë Mirë 



                               2011 
                                   
 
                                
                               2010 
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2010 
 

 
2009  

 
 

2009 
 
 

2008 
 

2007 
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2004 
 
 

2002 
 

 
 

AKTIVITETI SHKENCOR 
 

      
                            23-24 Maj 2014 

 
           24-25  maj 2013                    

                                      
                           

                                                       

“Buletini i shkencave ekonimike dhe juridike” nr. 5, 2011 Botim i 
Universitetit të Shkodrës / Fakulteti Ekonomik dhe Juridik. “Instituti 
i martesës sipas të drejtës zakonore shqiptare”. 
 
Revista ‘’Ekonomia dhe tranzicioni ‘’Zhvillimi i legjislacionit 
tatimor dhe ndryshimet nw biznesin e vogwl nw bashkinw e 
Shkodrws dhe tw Lezhws ‘’.Botim i Qendrws shqiptare pwr 
kwrkime ekonomike. 
‘’Journal of studies on economics & society ‘’ Botimi i Universitetit  
‘’A.Moisiu’’ Artikulli ‘’ Developments tax legislation and changes 
of smoll business in the municipalities of Shkodra & Lezha’’ 
 
‘Bbulletin  Skencor’’, Universiteti i Shkodrws. Artikulli ‘’Humbja e të 
drejtës së zgjedhjes’’ 
 
Botim i Universitetit të Tiranës . « Sfidat e shoqërisë  shqiptare në 
procesin e integrimit evropian » - Artikull « Evolucioni i sistemeve 
zgjedhore në Shqipëri » 
 
Buletini i shkencave ekonomike dhe juridike  Universiteti i Shkodrës 
Artikull « Disa aspekte të përgjithshme  të së drejtës zakonore 
shqiptare » 
Universiteti i Shkodrës Buletini i shkencave ekonomike dhe 
juridike .Artikull «  Legaliteti i një lufte për paqe ».  
”Buletini i shkencave ekonomike dhe juridike Universiteti i Shkodrës 
Artikull- “Zhvillimi teorik i kodit penal shqiptar për veprat 
penale të narkotikëve  
”Buletini i shkencave ekonomike dhe juridike Universiteti i Shkodrës 
Artikull  “E drejta e zgjedhjeve në Shqipëri në periudhën 1912- 
1939” 
Buletin Shkencor Universitetit të Shkodrës. Artikull « Ndryshimet 
kushtetuese dhe ligjore- baza normative e autonomisë së 
pushtetit vendor ».  
Buletin Shkencor. Universiteti i Shkodrës. Artikull “Zhvillimet 
konstitucionale e ligjore në fushën e mbrojtjes së të drejtave të 
njeriut në Shqipëri pas vitit 1990”. 
Universiteti i Shkodrës. Botim special i Konferencës Kombëtare 
« BE dhe integrimi i Shqipërisë ». Artikulli “Zhvillimet 
konstitucionale në Shqipëri dhe standarti i mbrojtjes së të 
drejtave të njeriut”. 
 
Konferenca e tretë ndërkombëtare    Universiteti ”Aleksander 
Moisiu”    Durrës  Referati“Hierarkia  e akteve normative. 
Aktet normative me fuqinë e ligjit.” 

                     
International  Conference  (ICRAE 2013) Universiteti i 
Shkodrës “L.Gurakuqi” Referati “Evolution of legal 
regime of institute of real estate  in civil 
legislation.“                                                             
 



 
 
                16-17 nëntor 2012 

 
                    
                       
                      04 november  2011 

 
 

14-15 may 2010 
 
 
 

7 - 8  may 2010 
 
 
 

6 – 7 may  2010 
 
 
 

30 aprile 2010 
 
 

4 dhjetor  2009 
 
 

24-25 Korrik 2009 
 

 
18-21 June 2009 

 
 

21 march 2009 
 
 
 

 
10 mars 2008 

 
 
 
 

 
 

14 dhjetor. 2004 
 

 
International Conference    Universiteti i Shkodrës  
“L.Gurakuqi” Referati -”Developments in the 
albanian legal system and impacts on  the 
integration  of Albania in European Union” 
Konfernca shkencore ndërkombëtare –Shkodër “Challenges of 
Sustainable Tourism Development”. Referati- “Influence of legal 
changes in the development of turism in Albania” 
Konfernca shkencore ndërkombëtare –Durrës « Challenges of 
education in the global ëëorld : knoëledge,policies,practices. 
Referati- “University autonomy and legality of activities in 
institutions of higher education” 
- Konfernca shkencore ndërkombëtare- Vlorë “Roli i universiteteve 
për integrimin në shoqërinë europiane të dijes”. Referati “Influenca 
e rregullimit juridik të arsimit të lartë në Shqipëri për 
implementimin e Deklaratës së Bolonjës”  
 
- Konfernca shkencore ndërkombëtare- Tiranë – “Challenges of 
Albania’s integration in Europian Union – Referati “Costitutional 
guaratees of the election right and the approach of Albanian 
legislation ëith europian legislation elections”. 
Konferenca nderkombëtare e Turizmit – Ulqin. Referati “ 
Problemet e administrimit dhe menaxhimit të zonave turistike 
në rajonin e Shkodrës” 
Konfernca shkencore ndërkombëtare.”Economies in trasition (during 
and after)” Referati ”The influence of taxe legislation in the 
activities of private entrepreneurships in Shkodra region”. 
Konferenca Shkencore Kombëtare “Sfidat e shoqërisë shqiptare në 
procesin e integrimit evropian” – Tiranë. Referati “ Evolucioni i 
sitemeve zgjedhore në Shqipëri”. 
Kavala/Greece “The sixth annual meeting of Balkan Academy of 
Forensic Sciences” Referati “The analysis of “modus operandi” 
and it’s role in the revealing of the authors of penal dids of 
fraud”. 
 
Konfernca shkencore ndërkombëtare “10 vjet Kushtetutë RSH” 
Fondacioni Soros- Fakulteti I drejtësisë të Universitetit të  Shkodrës-
Universiteti I Firences dhe Universiteti I Prishtinës, Fakulteti I 
Drejtësisë. Referati : “Ndryshimet kushtetuese në sistemin e 
zgjdhjeve në RSH”. 
Ambasada Italiane dhe universiteti I Shkodrës.Konferenca 
ndërkombëtare. “The university of Shkodra, a developing motor of 
the northern Albania and referring subject for the integration in the 
Adriatik area” . Referati “Le nove oportunita che ofre la nuova  
legge universitaria della  Republica di Albania per la 
integrazione e la gestione dell universita” 
 
Universiteti i Shkodrës. Konferenca “Mbi studimet në shkencat e 
natyrës”. Referati “ Aspekte ligjore të mjedisit” 
 



 
9-10 korrik 2004 

 
 
 

10 maj 2002 
 
 
 
 

10 maj 2000 
 
 

Mars 1996 

Ambasada Italiane dhe universiteti I Shkodrës. Konferenca 
ndërkombëtare. “Inovation,communication…e promotione dello 
sviluppo locale e territoriale” Referati ”Ndryshimet konstitucionale 
– ligjore baza normative e autonomisë së pushtetit vendor”. 
Konferenca Shkencore Kombëtare “BE dhe çështje të integrimit të 
Shqipërisë në këtë mekanizëm të rëndësishëm”. Fondacioni Soros 
dhe Fakulteti I Drejtësisë të Universitetit të Shkodrës. Referati 
“Zhvillimet konstitucionale në Shqipëri dhe standarti I 
mbrojtjes së të drejtave të njeriut”. 
 
Konferencë.Universiteti i Shkodrës.Fakulteti i Drejtësisë. Referati 
”Drejtësia në sistemin Kushtetues” 
 
Seminari kombëtar ”Jepi Çezarit atë që i përket Çezarit”. 
SYNOPSYS dhe Universiteti i Shkodrës. Referati ”Kontrata 
sociale e Rusoit dhe evolucioni i saj sot”. 
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