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Këshillit mësimor – shkencor të Fakultetit Juridik të Universitetit të Tetovës

Senatit të Universitetit të Tetovës

RAPORT I KOMISIONIT RECENSUES

Për zgjedhjen - rizgjedhjen e mësimdhënësit në të gjitha thirrjet mësimore-shkencore në lëmin E
së drejtës  civile  (50803 nga klasifikimi  i  sferave,  fushave dhe lëmenjve shkencorë-hulumtues
sipas Klasifikimit Ndërkombëtar të Fraskatit), në Fakultetin  Juridik të Universitetit të Tetovës

Në bazë të nenit 1 të Vendimit për formimin e Komisionit recensues me nr.  13-384/1 të datës
03.06.2022 nga Këshilli  mësimor -  shkencor i Fakultetit  Juridik nga mbledhja e mbajtur  më
03.06.2022, në përbërje:

1. Prof. Dr. Abdulla Aliu - kryetar

2. Prof. Dr. Adnan Jashari - anëtar

3. Prof. Dr. Bashkim Selmani - anëtar

në lidhje me Konkursin për zgjedhje - rizgjedhje të shpallur me datën 04. 05. 2022 në gazetën
“Koha”  dhe  “Sloboden  Pecat” si  dhe në faqen zyrtare të Universitetit të Tetovës
(www.unite.edu.mk/konkurse)  për  zgjedhje  -  rizgjedhje  e  mësimdhënësit  në  të  gjitha  thirrjet
mësimore-shkencore në lëmin  E Drejta civile (50803 nga klasifikimi  i  sferave,  fushave dhe
lëmenjve  shkencorë-hulumtues  sipas  Klasifikimit  Ndërkombëtar  të  Fraskatit), Komisioni
Recensues pas shqyrtimit të dokumentacionit për aplikim, konstatoi se:

Në Konkursin për zgjedhje - rizgjedhje të një mësimdhënësi  në të gjitha thirrjet mësimore -
shkencore në lëmin  E Drejta civile (50803 nga klasifikimi  i  sferave,  fushave dhe lëmenjve
shkencorë-hulumtues sipas Klasifikimit Ndërkombëtar të Fraskatit),  janë paraqitur:

1. Prof.dr. Agim Nuhiu
2. Dr.sc. Irfan Tefiku

TË DHËNAT PËR KANDIDATIN PROF.DR. AGIM NUHIU

Në bazë të dokumentacionit  të dorzuar, kandidati  Agim Nuhiu ka lindur më 24 gusht
1977 në f. Sllatinë të Tetovës.  Me sukses të shkëlqyeshëm e ka mbaruar shkollimin fillor në
vendin e lindjes dhe atë të mesëm në Gjimnazin e Tetovës. Studimet themelore për drejtësi i ka
mbaruar në Fakultetin Juridik të Universitetit të Tetovës me notë mesatare të lëndëve 9.09 dhe
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fiton titullin  Jurist i  diplomuar.  Gjatë vitit  akademik 1999/2000 shpallet  studenti  i  dalluar në
studimet për drejtësi.

Kandidati ka ndjekur studimet pasdiplomike të magjistraturës në Universitetin e Tiranes
dhe Prishtines. Ai ka mbaruar studimet pasdiplomike të magjistraturës në Departamentin e së
Drejtës  Civile  në Fakultetin  e Drejtësisë  të Universitetit  të  Tiranës  më 2007 me mesatare  të
notave 9.43 dhe ka fituar kualifikimin shkencor Magjistër i shkencave  juridike civile.

Në  vitin  2008  kandidati  ka  mbaruar  studimet  pasdiplomike  të  magjistraturës  sipas
programit të Katedrës Juridike – Civile të Fakultetit Juridik në Universitetin e Prishtinës dhe ka
fituar gradën shkencore Magjistër i shkencave juridike civile.

Studimet pasdiplomike të doktoraturës i ka ndjekur në Departamentin e së Drejtës Civile
në Fakultetin e Drejtësisë të Universitetit të Tiranës gjatë periudhës 2009 – 2013. Në mbrojtjen
publike,  disertacioni  i  doktoraturës  me  titull:”  E  drejta  e  sigurimeve  në  aksidentet
automobilistike  në  Maqedoni”  është  vlerësuar  me  94 pikë  nga  Juria  profesionale  me  çka
kanididati fiton thirrjen shkencore Doktor i shkencave juridike civile.

PËRVOJA UNIVERSITARE:

Pas mbarimit të studimeve themelore për drejtësi në vitin akademik 2000/2001, kandidati
angаzhohet në cilësinë e bashkëpuntorit në thirrjen e asistenit për lëndët nga fusha e së drejtës
civile  në  Fakultetin  Juridik  të  Universitetit  të  Tetovës.  Në  vitin  2004  me  zyrtarizimin  e
Universitetit të Tetovës nga Komisioni Amë për themelimin e Universitetit Shtetëror të Tetovës
kandidati zgjedhet për bashkëpuntor në thirrjen e asistenit të ri për lëndën “E drejta civile pjesa e
përgjithëshme dhe sendore”.  Në vitin 2009, prof.dr. Agim Nuhiu rizgjedhet  bashkëpuntor në
thirrjen e asistentit në lëndët: ”E drejta civile – pjesa e përgjithëshme dhe sendore” dhe “ E drejta
e procedurës civile”, ndërkaq në vitin 2013 zgjedhet docent në lëndët "E drejta civile" dhe "E
drejta e procedurës civile",  kurse në 2017 sipаs nenit 136 të Ligjit për arsim të lartë (“Gazeta
zyrtare  e  Republikës  së  Maqedonisë”nr.35/2008),  zgjedhet  profesor  inordinar  për  lëndët:  ”E

drejta civile – pjesa e përgjithëshme dhe sendore” dhe “E drejta e procedurës civile”, pozitë të

 Zgjedhje në titull më të lartë mësimor-shkencor, mësimor, shkencor dhe në titull bashkëpunëtori, mund të bëhet
para përfundimit të periudhës për të cilën është bërë zgjedhja në pozicionin ekzistues nëse mësuesi, përkatësisht
bashkëpunëtori i ka përmbushur kushtet për zgjedhje në pozicion më të lartë dhe me punën e tij  shkencore e
pedagogjike  ka  dhënë  kontribut  të  veçantë  për  zhvillimin,  përkatësisht  aplikimin  e  veprimtarisë  shkencore,
përkatësisht artistike për të cilën është zgjedhur dhe ka botuar vepra shkencore dhe profesionale, pas përfundimit
të paktën të gjysmës së kohës për të cilën është bërë zgjedhja. Me përjashtim, personi mund të zgjidhet në titull më
të lartë mësimor-shkencor, mësimor, shkencor ose titull bashkëpunëtori edhe më herët, para mbarimit të së paku
gjysmës së kohës për të cilën është bërë zgjidhja në titullin ekzistues, nëse përveç kushteve nga paragrafi 1 të këtij
neni ka botuar së paku dy vepra shkencore ose profesionale në revista më prestigjioze ndërkombëtare me impakt
faktor ose së paku ato janë cituar në të njëjtat. Iniciativën për zgjedhje në titull më të lartë para përfundimit të
afatit, duhet ta japin të paktën 2 institute, përkatësisht katedra nga fusha të ngjashme shkencore. Procedura për
zgjedhje të parakohshme në titull më të lartë realizohet në pajtim me nenet 131 deri 134 të këtij ligji. Universiteti,
përkatësisht  instituti  i  pavarur  i  arsimit  të  lartë,  shpall  konkurs  dhe  realizon  procedurën  për  zgjedhje  të
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cilën e ushtron edhe aktualisht. Kandidati Prof.dr. Agim Nuhiu nga viti 2013 është angazhuar
edhe në ciklin e studimeve pasdiplomike Master dhe të Doktoraturës në Fakultetin Juridik të
Universitetit të Tetovës, Universitetin e Evropës Juglindore dhe në Universitetin Ndërkombëtar
të Strugës.

PËRVOJA PROFESIONALE: 

Kandidati Agim Nuhiu nga viti 2010 - 2015 ka qenë anëtar i Komisionit për Mbrojtje nga
Diskriminimi  i  Republikës  së  Maqedonisë.   Në  vitin  2011  emërohet  Kryetar  i  Forumit
Hulumtues – Shkencor i Shoqatës së Juristëve Shqiptarë të Maqedonisë. Nga viti 2008 ai është
anëtar i Komisionit për dhënie të provimit profesional për përfaqësues të pronësisë industriale
dhe ligjerues i lëndës “Marrëdhëniet e detyrimeve dhe masat e sigurimit” në kuadër të Entit
Shtetëror për Pronësi Industriale të Maqedonisë. Në vitin 2008-2010 ka qenë anëtar i Komisionit
Shtetëror  për maturë  shtetërore në Ministrinë e Arsimit  dhe Shkencës  së Maqedonisë.  Me 5
dhjetor 2008 nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë emërohet anëtarë i Komisionit amë për
përgatitjen   e  fillimit  me  punë  të  Fakultetit  të  shkencave  mjekësore  dhe  Fakultetit  të
Administratës së Biznesit në kuadër të Universitetit Shtetëror të Tetovës. Gjatë periodës 2008 –
2010,  ai  ka  qenë  anëtar  i  Këshillit  për  Akreditim  të  Institucioneve  të  Arsimit  të  Lartë  në
Maqedoni.  Ai  ka  qenë  Anëtar  i  Komisionit  Statutar  –  Juridik  të  Komunës  së  Tearcës  gjatë
periodës 2004 – 2008 dhe Zv/ Kryetar i Këshillit drejtues të Entit për mbrojtje të shëndetit në
Tetovë gjatë periodës 2002-2007.

Gjatë punës në Universitet, Agim Nuhiu ka ushtruar detyrën e Dekanit të Fakultetit Juridik
(2009-2010), Prodekan për çështje mësimore në Fakultetin Juridik (2006 – 2007), Koordinator i
Programit ECTS për Fakultetin Juridik (2005 – 2006), Anëtar i Senatit të Universitetit të Tetovës
(2003).

AKTIVITETET ME INTERES TË GJËRË:

-  Pjesëmarrës  në  eventin  kushtuar  “Avancimit  të  cilësisë  së  ndërmjetësimit”  organizuar  nga
Akademia  për  Gjyqtarë  dhe  prokurorë  publik,  Oda  e  ndermjetesusve,  Instituti  për  politika
Evropiane – EPI dhe Ambasada e Mbretërisë së Hollandës, 03.05.2022, Shkup;

- Pjesëmarrës në Forumin regjional “Lufta kundër korrupsionit: Ballkani Perëndimor në fokus”
07.04.2022, Shkup,

parakohshme në titull më të lartë, në përputhje me rregulloren për kriteret e vetme për zgjedhje të titullit dhe
rregullores për kritere dhe procedurë për zgjedhje në tituj mësimorë-shkencorë, shkencorë, mësimorë dhe në tituj
të bashkëpunëtorëve.
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-  Pjesëmarrës  në  konferencën  e  V  Ndërkombëtare  Gjyqësore  “Pavarësia  e  gjyqësorit  gjatë
procesit  të reformës – prishmërite  dhe realiteti”  rikonfirmuam qendrimin se digjitalizimi dhe
modernizimi i gjyqësorit do të jetë në krye të agjendës tonë, 24.03.2022, Shkup;

- Pjesëmarrës në debatin akademik dhe shkencor për kodifikimin e të drejtës civile, 18.03.2022,
Shkup;

- Pjesëmarrës në takimin regjional në Prishtinë ku u vlerësua se mbledhja, përpunimi dhe analiza
e të dhënave statistikore për sistemin penalo-juridik dhe në veçanti për konfiskimin e pasurisë,
është  një  nga  segmentet  kyçe  të  progresit  në  këtë  fushë.  Dhe  pikërisht  për  këtë,  theksuam
procesin e digjitalizimit në gjyqësorin e vendit tonë, për të cilin po punohet intensivisht dhe që
do të  kontribuojë  ndjeshëm në përmirësimin  e  situatës  me statistikat  në këtë  fushë.  Në këtë
proces vëmendje të veçantë i kushtojmë interoperabilitetit dhe lidhjes së të gjitha organeve të
përfshira në sistemin e drejtësisë penale, siç janë policia, prokuroria publike, gjykatat, Agjencia
për Menaxhim me Pasuri të Konfiskuar, burgjet etj. 01.03.2022, Prishtinë

- Pjesëmarrës në konferencen e Ministrave të drejtësisë të Këshillit të Evropës! 13-15.12.2021,
Venice – Itali,

- Pjesëmarrës në Konferencën përmbyllëse "Gjykata Kushtetuese e Republikës së Maqedonisë së
Veriut  -  përvoja  dhe  perspektivat"  sollëm në  vëmendje  edhe  një  herë  rëndësinë  e  Gjykatës
Kushtetuese për sundimin e së drejtës, rendin juridik, sigurinë juridike, mbrojtjen e lirive dhe të
drejtave të njeriut dhe qytetarit! 16.09.2022, Shkup;

- Pjesëmarrës në punëtori së bashku me ambasadorin e OSBE-së z. Clemens Koja, ambsadoren e
Gjermanisë zonj. Anke Holstein dhe zonj. Joanna Katzman, përfaqësuese e ambasadës së SHBA-
ve në Shkup, morrëm pjesë në puntorinë: "Addressing Organized Crime and Corruption through
the Re-use of Confiscated Criminal Assets North Macedonia"10.12.2021, Shkup;

- High - Level Meeting of the France - German Coordination Initative on the Implemantion of
the  Roadmap  for  Comprehensive  Small  Arms  and  Light  Weapons  Control  in  the  Western
Balkans! 31.1.2020, Berlin Germany;
-  The  Steering  Group  Meeting  of  the  ICMPD  (International  Centre  for  Migration  Policy
Development) under our ministry presidency, 14.5.2019, Ohër;

- Pjesëmarrës në konferencën “Taking Stock of Efforts to Prevent and Counter Terrorism as well
as Violent Extremism and Radicalization that lead to Terrorism in the OSCE Area” 25.03.2019,
Bratislava, Slovaki;

-  Pjesëmarrës  në  konferencën  e  tretë  ndërkombëtare  për  ekstremizmin  e  dhunshëm  dhe
terrorizmin.16.10.2018, Inex Olgica Ohër:

-  Pjesëmarrës  në  konferencën  Facing  mixed  –  migration  related challenge  in  the  region”
7.06.2018, Bosnje dhe Hercegovinë;

-  Pjesëmarrës  në konferencën rajonale  për  forcimin  e  bashkëpunimit  në shkallë  komune për
parandalimi dhe mbrojtjen e femrave nga dhuna familjare ne rajonin e Pellagonisë, 6.03.2018,
Kapri Hotel Manastir;
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- Pjesëmarrës në takimin e organizuar nga SEESAC dhe autoritetet gjermane per kontrollin e
armeve te vogla dhe te lehta ne Europen Juglindore, 1.02.2018, Hilton Podgorica, Mali i Zi;

- Pjesëmarrës në takimin në lidhje me Projektin regjional iPROCEEDS të Unionit European dhe
Këshillit të Europës, qëllimi që MPB të vendos mekanizma efikas për bashkëpunim përforcim
dhe harmonizim të  kapaciteteve  për  hetim,  marrje  dhe konfiskim të  pronës nga kriminaliteti
kompjuterik, 20.12.2017;

- pjesmarrës në projektin, Drafting of the Law on Notaries of Macedonia, Deutsche Gesellschaft
fur Internationale zusammenarbeit (GIZ), GmbH, 12.10-15.12.2012;

- Pjesmarrës në fushatën, Realizimi i konceptit të ndërmejtësimit në Republikën e Maqedonisë,
Ministria e Drejtësisë e Republikës së Maqedonisë, 2012;

- Pjesmarrës në Konferencën Ndërkombëtare “The integration of the southeastern Europe in
the European Union – Challenges” Tetovë, 29-30 qershor 2013. 

-  pjesmarrës  në cilësinë e eksperit  gjatë vitit  2012 në projektin “Drafting of the Law on
Notaries  of  Macedonia,  Deutsche  Gesellschaft  fur  Internationale  zusammenarbeit  (GIZ),
GmbH”. 

-I angazhuar nga Ministria e Drejtësisë e Republikës së Maqedonisë gjatë vitit 2012-2013 në
realizimin e Konceptit të Ndërmejtësimit në Republikën e Maqedonisë. 

- I angazhuar nga Ministria e Drejtësisë e Republikës së Maqedonisë në Grupin e punës për
përgatitjen e Raportit për shkallën e harmonizimit të Legjislacionit Civil të Maqedonisë me atë të
Bashkimit Europian.

- Pjesmarrës në aktivitetin shkencor të organizuar nga Fakulteti i drejtësisë të Universitetit të
Tiranës  me temën “Non discrimination  as  a  constitutional  principles  of  right  of  Macedonia,
International Scientific Conference " Private law in 100 years of Albanian State”.

-  Pjesmarrës  në  vitin  2012 në  aktivitetin  shkencor  të  Shoqatës  së  Juristëve  Shqiptarë  të
Maqedonisë në Shkup me temën  “Institutional framework for the protection discrimination in
Macedonia, International Scientific conference " Legal scientific thought in the era of integration
and globalization" Association of Albanian lawyers of the Republic of Macedonia, 

- Pjesmarrës në në Kongresin e IV të shkencave sociale në Ballkan, Turqi – Maqedoni. Në
vitin 2012, me temën “Social character of automobile liability insurance”.

VIZITA STUDIMORE E TRAJNUESE:
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Kandidati Prof.dr. Agim Nuhiu ka qëndruar për vizita studimore dhe të punës në disa qendra
edhe ate: Study visit of Commision for Protection from Discrimination, Macedonia,  Bruksel,
Belgjikë  (23-27  maj  2012);   Study  visit  of  Commision  for  Protection  from Discrimination,
Macedonia,   Dablin,  Irlandë  (13-17  qershor  2011);  Tempus  project  Strengthening  Quality
Assurance System within Western Balkans HEIs in support of National and Regional Planning,
Erasmus College, Bruksel, Belgjikë (27-28 janar 2011); Tempus project Strengthening Quality
Assurance System within Western Balkans HEIs in support of National and Regional Planning,
Vienna, Austri – Alicante, Spanjë, (12 – 17 korrik 2010); School of global studies, University of
Gothenburg, Suedi (7 – 10 qershor 2010); Akademia Diplomatike e Vjenës - Vjenë, Austri (7-10
maj 2010).

LISTË  E  PUNIMEVE  SHKENCORE  DHE  BOTIMEVE  PROFESIONALE  TË
PUBLIKUARA:

1. Judicial protection of land easements, Revista Vizione 37/2021 Shkup;
2. Disa aspekte juridike mbi proceduren gjyqesore per mbrojtje nga diskriminimi, Revista

Vizione, 38/2022 Shkup;
3. Public  and private  security  strategic  planning in urban areas,  Безбедносни дијалози,

Списание од областа на безбедноста, одбраната и мировните науки, година 10, број
1-2, 2019, Филозофски факултет – Скопје;

4. „Parental  responsibility  for  damage  caused  by  a  minor  child“  Academic  Journal  of
Business, Administration, Law and Social Siences, Vol. 7, No. 3, November, 2021;

5. “Quality  and  some  legal  effects  of  court  decisions  on  compensation  of  damage  in
automobile accidents”, Balkan Journal of Interdisciplinary Research, Vol. 7, No. 1, May
2021;

6. “Principle nulla indemnitas sine culpa in civil law”, European Journal of Economics, Law
and Social Sciences, Vol. 5, No. 2, June 2021;

7. “The unsolved problem of traffic accidents WorldWide”, Prizren social science Journal
volume 3, September – December, 2019;

8. ‘Position  of  Media  and  Law  Enforcement  Institutions  in  the  Fight  Against  Violent
Extremism and Terrorism – The Case of North Macedonia”, Journal of Law, Policy and
Globalization, Vol. 120, 2022;

9. “The  emergence  of  the  concept  of  rape  as  an  atrocity  in  international  law”,  Balkan
Journal of Interdisciplinary Research, Vol. 5 No. 1 May, 2019;

10. II.  International  Covid  –  19  and  Current  Issues  Congress  (Online  participation)
“Proceedings in courts during a pandemic caused by The Covid – 19 virus, the case of
Republic of North Macedonia”, 1-2 May, 2021;

11. “Reforma  pravosudnog  Sistema  u  Bosni  i  Hercegovini  i  problem u  funkcionisanju”,
Drustvena i tehnicka istrazivanja, godina V, br. 1, juli – srpanj 2019 godine; 
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12. “Silovanje u ratu – Viktimioloske perspective” Drustvena i tehnicka istrazivanja , godina
V, br. 1, juli – srpanj 2019 godine;

13. “Strateski  okvir  za reform javne uprave  u Bosni  i  Hercegovini  2018-2022 u procesu
reforme javne uprave”, Zbornik radova, Pravnog fakulteta Univerziteta u Travniku, Juni
2019 godine;

14. EFFICIENCY OF LAWSUITS DURING THE COVID- 19 PANDEMIC: THE CASE
OF  NORTHERN  MACEDONIA,   III.  International  Covid  –  19  and  Current  Issues
Congress

15. SOME LEGAL ASPECTS OF THE JUDICIAL PROCEDURE,  Осма меѓународнаа
научна конференција  „Општествените промени во глобалниот свет“,  Зборник на
трудови, Штип, 2021;

16. “Осврт  на  предизвиците  за  профилирање  на  Министерството  за  внатрешни
работи”, , Безбедност 1/19, Меѓународно научно списание „Безбедност“, бр. 1/19
Скопје;

17. Libri “E drejta e sigurimeve”, ISBN 978-608-4855-29-3, Tetovë, 2022;

18.  "The  equality  and  nondiscrimination  and  the  civil  court  procedure  –  The  case  of
Macedonia"International   Knowledge  Sharing  Platform,  Journal  of  Law,  Policy  and
Globalization, ISSN 2224-3240, Vol 47 (2016).

19., IGNORANTIA LEGIS NEMINEM EXCUSAT" IN THE AREA OF EQUALITY AND
NON-DISCRIMINATION  -  The  case  of  Macedonia,  International   Knowledge  Sharing
Platform, Journal of Law, Policy and Globalization, ISSN 2224-3240, Vol 43 (2015).

20.  ”Exchanging  good  practices  on  anti-discrimination  –  work  of  the  Austrian  equality
infrastructure  and  the  national  Commission  for  protection  against  discrimination,,OSBE  &
КMD- 2015, Shkup.

21. “CHARACTERSITICS OF THE CIVIL COURT PROCEDURE FOR PROTECTING
AGAINST DISCRIMINATION, ,,Social change in the global world "organized by the Faculty
of Law on Goce Delchev University in Stip, Macedonia, Faculty of Law, Political Science and
Criminology of the University of Liège, Belgium and the Faculty of Law of the Voronezh State
University, Russia,ISBN 978-608-244-229-7, Shtip, 2015.

22. Interduction review on the principles of equality and non-discrimination regarding the
legal status of individuals and the right to education - with a special accent on Roma citizens,
Nondiscrimination in Republic of Macedonia, With focus on persons withhout documents and
children  outside  educational  system,  Learning  Together,  Humanitarian  and  charitable  Roma
Association,  Mesecina,  Gostivar & First Children's Emassy in the World ,,  Megjashi'',  ISBN
978-608-65855-3-2 - Shkup, 2015
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23.  LEGAL ASPECTS FOR PRINCIPLE OF EQUALITY ANDNON-DISCRIMINATION
– THE CASE OF MACEDONIA,,Second International  Scieintific  Conference “SCIENTIFIC
CHALLENGES FOR SUSTАINABLE DEVELOPMENT”, International University of Struga,
2015, International scientific magazine ,,The Heritage,, ISSN 1857-7482, nr. 2/2015,

24. .”The Constitucional and Social Concept of Human and Citizens Rights in Macedonia,
The  1-st  Scardus  Conference,   Association  "Universi"&  Association  for  Anglo-American
Studies,ISBN 978-608-4786-00-9, Tеtovë, 2015

25. Access to medical  services from the perspective of the principle  of equality and non
discrimionation, International magazine for social sciences “VIZIONE “ISSN: 1409-8962, nr.
22/14, Shkup,

26.  Features  of  the  Civil  Law  Procedure  for  Protection  against  Discrimination,  ILIRIA
INTERNATIONAL  REVIEW,  ILIRIA  College  (Kosovo)&Felix  –  Verlag  (Germany),  ISSN
2192-7081 nr. 2/2014, 

27.  Parties  in  court  proceedings  for  protection  from  discrimination,  Revista  shkencore
ndërkombëtare “JUSTICIA” ISSN 1857-8454, Fakulteti Juridik, Universiteti Shtetëror i Tetovës,
nr.3/2014,

28. Parimi i mbrojtjes nga diskriminimi, Analizë e mbrojtjes gjyqësore nga diskriminimi –
Libër shkencor, ISBN 978-9989-2826-7-6 ,,Мesecina,, - Gostivar, 2015, 

29.,,THE  STATE  OF  LAW  AND  THE  PRINCIPLE  OF  EQUALITY  AND  NON-
DISCRIMINATION,, International Scientific Conference “SCIENTIFIC CHALLENGES FOR
SUSTEINABLE DEVELOPMENT”, ISSN 1857-7482, International University of Struga, 2014.

30. Civil actions for court protection from discrimination, Revista shkencore ndërkombëtare
“JUSTICIA” ISSN 1857-8454, Fakulteti Juridik, Universiteti Shtetëror i Tetovës,    nr.2/2014,

31. Komisioni në funksion të mbrojtjes nga diskriminimi, Doracak për qytetarët, ISBN 978-
608-4681-19-9, QMBN, Shkup, 2014, 

32.  Marrëdhënia juridike  e sigurimit  në aksidentet  automobilistike,  Revista  shkencore
ndërkombëtare “Justicia”, Fakulteti Juridik, Universiteti Shtetëror i Tetovës, 2013,

33.  Aktet e vullnetshme juridike civile ne qarkullimin e mallërave, Revista shkencore
dhe profesionale per drejtesi „ULPIANUS“ – Tetove,  Nr.1/2012,

34.  Прашањето  за  правото  на  сопственсот  на  градежните  објекти  без  право  на
градба, Revista Правник, бр.237, Shkup, 2012

35. Смрта во собраќајни несерќи како правен факт, Revista Правник, Shkup, korrik -
gusht 2010
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36.   Çështje  e  shpërblimit  të  dëmit  të  shkaktuar  në  aksidentet  automobilistike  në
doktrinën dhe jurisprudencën e Maqedonisë, Kosovës dhe Shqipërisë ,  Revista shkencore per
drejtesi “STUDIME JURIDIKE” Fakulteti i Drejtesise, Universiteti i Tiranes, nr.1/2010

37. E drejta per kompenzim te demit material te shkaktuar ne aksidentet automobilistike
ne  kuader  te  pasurise  trashegimore,  Revista  shkencore  dhe  profesionale  per  drejtesi
„ULPIANUS“ – Tetove,  Nr.1/2011.

38. Koncepti i parashkrimit në të drejtën civile, Revista për çështje juridike dhe shoqërore
“ E drejta” nr.1 /2011, Fakulteti Juridik, Universiteti i Prishtinës, Kosovë.

39. Aspekte procedurale per shperblimin e demit nga baza e autopergjegjesise,  Revista
per kulture, art dhe shkence “JEHONA” nr.5/2011.

40. Стандардизација на прописите со кои е регулирано прашањето за наследување
на правата од индустриска сопственост во Република Македонија, Forumi Shkencor i Entit
per pronesi industriale, Shkup, 2010.

41.  Sigurimi  nga  pergjegjesia  ne  aksidentet  automobilistike  ne  Maqedoni,  Revista
shkencore  per  drejtesi  “STUDIME JURIDIKE” Fakulteti  i  Drejtesise,  Universiteti  i  Tiranes,
nr.1/2010

42.  Marrëveshja  për  stabilizim  asociim,  Maqedonia  dhe  Shqipëria  drejt  Bashkimit
Europian, Revista shkencore për drejtësi “JUSTINIANI I I” Universiteti “JUSTINIANI I I” –
Tiranë,  Nr.2/2010, 

43.  Diskriminimi  në Republikën e  Maqedonisë,  në vitin  2009 dhe  2010,   publikim i
finansuar nga Bashkimi evropian, Meseçina, 2010.

44. Потрба за резерва од Сингапурската спогодба за правото на трговски марки,
Revista Правник, Shkup, korrik - gusht 2010;

45.  Baza  juridike  e  shpërblimit  të  dëmit  të  shkaktuar  me  mjetin  motorik,  Revista  e
shkencave shoqërore “Vizioni”, nr. 13-14, Shkup, Maqedoni;

46.  Disa aspekte teorike dhe praktike mbi kuptimin e servitutit të rrugës, Revista për
çështje  juridike  dhe  shoqërore  “  E  drejta”  nr  3-4  /2008,  Fakulteti  Juridik,  Universiteti  i
Prishtinës, Kosovë;

Kandidati Prof.dr. Agim Nuhiu së bashku me fletparaqitjen për konkurim ka parashtruar
dokumentacionin  e  kërkuar  me  shpalljen  publike  edhe  atë:  Diplomën  per  marrjen  e  gradës
Doktor  i  shkencave  juridike  civile  nga  Universiteti  i  Tiranës;  Vendimin  për  nostrifikim  të
Diplomës për marrjen e gradës Doktor i shkencave juridike civile nga Ministria e Arsimit dhe e
Shkencës së Maqedonisë;  Vendimin për vlerësimin e punimit të doktoraturës  të Fakultetit  të
Drejtësisë të Universitetit të Tiranës; Diplomen për marrjen e thirrjes Master në shkencat juridike
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civile nga Universiteti i Tiranës, Vendimin për nostrifikim të Diplomës për marrjen e thirrjes
Master  në  shkencat  juridike  civile  në Universitetin  e  Tiranës  nga Ministria  e  Arsimit  dhe e
Shkencës e Maqedonisë; Certifikatën e notave në studimet pasdiplomike të magjistraturës nga
Fakulteti  i  drejtësisë  të  Universitetit  të  Tiranës;  Diplomën për  marrjen  e  thirrjes  Magjistër  i
shkencave juridike civile të Universitetit të Prishtinës; Vendimin për nostrifikim të Diplomës për
marrjen e thirrjes Magjistër i shkencave juridike civile në Universitetin e Prishtinës nga Ministria
e Arsimit dhe e Shkencës e Maqedonisë; Diplomën e Fakultetit Juridik; Certifikatën e notave për
studimet  themeore  të  drejtësisë;  Kontratën  për  angazhim në  Universitetin  e  Tetovës  të  vitit
2000/2001;  Vendimin  për  zgjedhjen  asistent  i  ri  nga  Komisioni  Amë  për  themelimin  e
Universitetit Shtetëror të Tetovës; Vendimin për zgjedhje në thirrjen e asistenit në Universitetin e
Tetovës;  Vendimin për  zgjedhje  në thirrjen  e docent  në Universitetin  e  Tetovës;  Biografi  të
shkurtër (CV); Vërtetim për njohje të gjuhës së huaj;  Certifikatë shtetësie;  Certifikatë  lindje;
Listë për punimet shkencore dhe botimeve profesionale të publikuara; Kopje të artikujve dhe
punimeve të publikuara; Disertacionin e doktoraturës, Certifikata, Vërtetime dhe Vendime për
pjesmarrje në aktivitetet shkencore e profesionale.

FORMULARI  PËR  RAPORTIN  PËR  ZGJEDHJE  NË  THIRRJEN  MËSIMORE  -
SHKENCORE

Për  kandidatin  prof.dr.  Agim  Nuhiu,  paraqesim  të  bashkëngjitur  formularin  për  raportin  e

zgjedhjes në thirrjen mësimore - shkencore. 

REFERENCAT PROFESIONALE TË KANDIDATIT PËR ZGJEDHJEN NË
THIRRJE

Pikët

VEPRIMTARIA MËSIMORE – ARSIMORE 52,45

VEPRIMTARIA SHKENCORE – HULUMTUESE 79.00

VEPRIMTARIA ME INTERES MË TË GJERË 46.60

Gjithsej  178,05
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Kandidati II: Dr. Irfan Tefiki

TË DHËNA BIOGRAFIKE PËR KANDIDATIN

Kandidati Dr. Irfan Tefiki ka lindur në f. Shipkovicë më 04. 10.1963. Studimet deridiplomike i

ka vijuar në Fakultetin Juridik të Universitetit të Prishtinës dhe i përfundoi më 13. 04.1989, me

notë mesatare 6.31, ku ka marrë titullin Jurist i diplomuar.

Në vitin 2011 ka përfunduar studimet e magjistraturës në Fakultetin Juridik pranë Universitetit

Shtetëror të Tetovës. Punimin e magjistraturës me titull ”Kontrata për mbajtje të përjetshme” e

ka mbrojtur me sukses më 25.11. 2011 ku edhe fitoi titullin Magjistër në shkencat juridike. 

Studimet  e  doktoratës  i  përfundoi  më  11.03.2020,  ku  edhe  mbrojti  disertacionin  me  temë

“Kontrata për rentë të përjetshme në Republikën e Maqedonisë dhe në të drejtën krahasuese” në

Fakultetin Juridik “Justiniani i parë” në Universitetin “Shën Kirili dhe Metodij” dhe mori gradën

Doktor i shkencave juridike.

Në periudhën kohore 1997-2004 kandidati ka qenë i angazhuar si administratorë publikë, kurse

nga viti 2004 është kyçur në Sektorin për mbrojtje, shpëtim dhe kriza në Komunën e Tetovës.

Përveç gjuhës amtare-shqipe, kandidati është njohës i gjuhës maqedone, serbe dhe angleze.

Në  dokumentacionin  e  kandidatit  Dr.  Irfan  Tefiki  nuk  janë  gjetur  të  dhëna  lidhur  me

veprimtarinë  mësimore-arsimore,  veprimtarinë  shkencore-hulumtuese  si  dhe  veprimtarinë  me

interes të gjerë, andaj në vazhdimësi nuk është paraqitur tabelë përkatëse (Formular 2).

PËRFUNDIMI

Në konkurs janë paraqitur dy kandidatë.

Sipas përshkrimit të lartshënuar, dokumentacionit të dorëzuar dhe kushteve  të përcaktuar me

ligj, kandidati  prof.dr. Agim Nuhiu i plotëson të gjitha kriteret ligjore sipas Ligjit për arsim të

lartë të RMV-së (18/2018).

Kandidati  Dr.  Irfan  Tefiki, në  dokumentacionin  e  dorëzuar, nuk  ka  dorëzuar  dëshmi  për

mesataren e studimeve në ciklin e dytë dhe nuk posedon mesatare në ciklin e parë të studimeve,

që përbëjnë kushte dhe  kritere themelore për zgjedhje në thirrje mësimore-shkencore sipas Ligjit

për arsim të lartë të RMV-së (18/2018). 
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PROPOZIMI I KOMISIONIT RECENSUES

Komisioni recenzues ka vlerësuar suksesin e kandidatit Prof.dr. Agim Nuhiu në të gjitha
fazat e shkollimit dhe në konsideratë ka marrë notën mesatare ne ciklin e parë dhe të dytë të
studimeve për drejtësi si dhe vlersimin e lartë të Jurisë profesionale për mbrojtjen e disertacionit
të doktoraturës. Po ashtu, është vlerësuar kontuiniteti i studimeve në fushën e  njejtë duke filluar
nga  studimet  themelore  për  drejtësi,  studimet  pasdiplome  për  magjistraturë  dhe  studimet  e
doktoraturës.  Në mënyrë të veçantë është vlerësuar  kopmatibiliteti  i  studimeve të kryera dhe
lëndëve mësimore për të cilat ka konkuruar kandidati.

Përvoja universitare në thirrjen e bashkëpuntorit dhe mësimdhënsit dhe kalimi nëpër të
gjitha thirrjet e bashkëpuntorit, docentit dhe profesorit inordinar në lëndët “E drejta civile” dhe
“E drejta e procedurës civile” në Fakultetin Juridik të Universitetit të Tetovës është marrë në
konsiderim nga ana e Komisionit recensues. Po kështu, Komisioni e ka vlerësuar përvojën dhe
angazhimin profesional të gjithëanshëm të kandidatit nëpër pozita të ndryshme në institucionet
shtetërore dhe joqeveritare dhe pjesmarrjen në aktivitetet shkencore e profesionale.

Komisioni  ndanë  vlerësimin  maksimal  për  numrin  të  konsiderueshëm  të  artikujve
shkencorë e profesional që autori i ka botuar në revistat shkencore në vend dhe jashtë vendit dhe
për aktivitetet tjera në konferenca e simpoziume.

Nisur  nga  vlerësimet  e  lartëpërmendura,  Komisioni  recensues  konstaton  se  kandidati
Prof.dr.  Agim  Nuhiu  ka  shkollim  adekuat,  përvojë   universitare  dhe  aktivitet  shkencor  e
profesional të konsiderueshëm.

Vlerësuar atributet e kandidatit brenda përcaktimeve normative dhe ligjore, Komisioni
konstaton  se  Prof.dr.  Agim  Nuhiu  i  plotëson  të  gjitha  kushtet  për  tu  zgjedhur  në  thirrjen
mësimore shkencore Profesor ordinar, 

Komisioni recenzues ka nderin që t’i propozojë Këshillit mësimor shkencor të Fakultetit Juridik

dhe Senatit të Universitetit të Tetovës, që Prof.dr. Agim Nuhiu të zgjedhet në thirrjen mësimore

– shkencore Profesor ordinar në lëmin E drejta civile (50803 nga klasifikimi i sferave, fushave

dhe lëmenjve shkencorë-hulumtues sipas Klasifikimit Ndërkombëtar të Fraskatit) në Fakultetin

Juridik të Universitetit të Tetovës.

Tetovë, qershor 2022
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                       KOMISIONI RECENSUES:

•Prof.dr. Abdulla Aliu – Kryetar

                                                                                ______________________

•Prof.dr. Adnan Jashari – anëtar

                                                                                ______________________

•Prof.dr. Bashkim Selmani – anëtar

______________________
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FORMULARI 1

KUSHTET E PËRGJITHSHME PËR ZGJEDHJE NË TUTULL MËSIMOR-SHKENCOR –
PROFESOR ORDINAR/ TITULL SHKENCOR – KËSHILLTAR SHKENCOR

Nr.
rendo
r

KUSHTET E PËRGJITHSHME

Plotësimi i
kushteve të

përgjithshme
po/jo

1 Suksesi mesatar prej së paku 8,00 (tetë) në studimet e ciklit të parë
dhe ciklit të dytë, për secilin cikël veçmas,  përkatësisht ka arritur
sukses mesatar së paku 8,00 (tetë) në studimet e integruara në ciklin
e parë dhe të dytë 
Suksesi mesatar në ciklin e parë: 9.09
Suksesi mesatar në ciklin e dytë: 9.43

PO

2 Titull shkencor –  doktor i shkencave nga fusha shkencore për të
cilën zgjidhet
Emri i sferës shkencore: Drejtësi, fusha e të drejtës civile

PO

3 Të ketë  të  publikuara së  paku 6 (gjashtë)  punime shkencore të
recensuara* në publikime shkencore referente në pajtim me Ligjin
për arsimin e lartë në pesë vitet e fundit para shpalljes së konkursit
për zgjedhje 
I. 
1. Emri i revistës shkencore: Vizione
2. Emri i bazës elektronike të revistave:Ebsco
3. Titulli i punimit:  Judicial protection of land easements 
4. Data e publikimit: 37/2021
II.
1. Emri i revistës shkencore: Vizione
2. Emri i bazës elektronike të revistave:Ebsco
3.  Titulli i punimit:  Some legal aspects of the judical procedure
for protection against discrimination
4. Data e publikimit: 38/2022
III.
1. Emri i revistës shkencore: Безбедносни дијалози
2. Emri i bazës elektronike të revistave:Ebsco
3. Titulli i punimit:  Public and private security strategic planning
in urban areas 
4. Data e publikimit: 1-2, 2019
IV.
1.Emri  i  revistës  shkencore: Academic  Journal  of  Business,
Administration, Law and Social Siences
2. Emri i bazës elektronike të revistave:Ebsco

PO
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Nr.
rendo
r

KUSHTET E PËRGJITHSHME

Plotësimi i
kushteve të

përgjithshme
po/jo

3. Titulli i punimit: Parental responsibility for damage caused by a
minor child.
4. Data e publikimit: Nr.3, Novembar2021 
V.
1. Emri i revistës shkencore: Prizren social science Journal 
2. Emri i bazës elektronike të revistave:Ebsco
3.  Titulli  i  punimit:  The unsolved problem of  traffic  accidents
WorldWide 
4. Data e publikimit: Vol.3, Shtator, 2019 
VI.
1.  Emri  i  revistës  shkencore: Journal  of  Law,  Policy  and
Globalization 
2. Emri i bazës elektronike të revistave:Ebsco
3.  Titulli  i  punimit:  Position  of  Media  and  Law  Enforcement
Institutions in the Fight Against Violent Extremism and Terrorism
– The Case of North Macedonia
4. Data e publikimit: Vol.120, 30 Prill 2022 

4
Libri ose pjesa e librit të recensuar dhe publikuar në shtetin anëtar
i Bashkimit Evropian/ose OBZHE 
1. Titulli i librit: E drejta e sigurimeve
2. Emri i shtetit anëtar i BE/ose OBZHE, Maqedoni 
3.  Botuesi,  viti  dhe  vendi  i  botimit/publikimit:  ISBN 978-608-
4855-29-3, Tetovë, 2022;

PO

5 Zgjedhja e mëparshme në titullin mësimor-shkencor –  profesor i
asociuar, data dhe numri i Buletinit: 25.08.2017, nr.120 PO

6
Posedon aftësi për realizimin e  veprimtarisë në arsimin e lartë

1. Emri i institucionit ku janë fituar aftësitë dhe shkathtësitë për
realizimin e veprimtarisë në arsimin e lartë:
Fakulteti Juridik, Universiteti i Tetovës

2. Lloji i trajnimit/ përvoja/ arsimimi për fitimin e aftësive dhe

PO
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Nr.
rendo
r

KUSHTET E PËRGJITHSHME

Plotësimi i
kushteve të

përgjithshme
po/jo

shkathtësive për realizimin e veprimtarisë në arsimin e lartë:  
asistent i ri, asisten, docent, profesor inordinar.

3. Periudha e fitimit të aftësive dhe shkathtësive për realizimin e
veprimtarisë në arsimin e lartë: 2001/02 – 2021/22

7 Njohja  e  të  paktën  një  gjuhe  të  huaj,  e  përcaktuar  me  akt  të

përgjithshëm  të  universitetit,  d.m.th.  një  shkollë  e  lartë

profesionale e pavarur.

Gjuha e huaj:      Angleze        

Emri i dokumentit:    Certifikatë        
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FORMULARI 1

KUSHTET E PËRGJITHSHME PËR ZGJEDHJEN NË THIRRJEN
MËSIMORE - SHKENCORE,  SHKENCORE DHE MËSIMORE -

PROFESIONALE

Kandidati II (Kreu i dytë):  Dr. Sc. Irfan Tefiki

Institucioni:       Fakulteti Juridik, Universiteti i Tetovës

Lëmi shkencorë: E  drejta  civile  (50803  nga  klasifikimi  i  sferave,  fushave  dhe

lëmenjve      shkencorë-hulumtues  sipas  Klasifikimit

Ndërkombëtar të Fraskatit).

Nr.
Rendo

r

KUSHTET E PËRGJITHSHME Plotësimi i
kushteve të

përgjithshme po/jo

1.

Nota mesatare të paktën 8.00 (tetë) në studimet e ciklit të parë dhe
të dytë për çdo cikël veç e veç, d.m.th. ka arritur një sukses mesatar
prej të paktën 8.00 (tetë) të studimeve të integruara të ciklit të parë
dhe të dytë *

Nota mesatare në ciklin e parë të studimeve: 6.31

Nota mesatare në ciklin e dytë të studimeve: Nuk ka të dhëna

Nota mesatare në studimet e integruara: ______

Jo

2.

Grada shkencore - Doktor i Shkencave nga fusha shkencore në të
cilën zgjidhet

Emri i sferës shkencore E drejta civile

Fushën e së drejtës

Po
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3.

Të paktën katër punime shkencore të publikuara në botim shkencor
referues në përputhje me Ligjin për Arsimin e Lartë në pesë vitet e
fundit para shpalljes së konkursit për zgjedhje.

Jo

3.1

Revistë shkencore e recensuar që është e indeksuar në të paktën një 
bazë të dhënash në internet, të tilla si Ebsco, Emerald, Scopus, Web
of Science, Journal Citation Report, SCImago, Journal Rank ose një
bazë tjetër të dhënash të revistave që do të ta përcaktojë Këshilli 
Kombëtar i Arsimit të Lartë

Jo

3.2

Një  revistë  shkencore  në  të  cilën  punimet  e  botuara  janë  të
recensuara dhe e cila ka bord redaktues ndërkombëtar në të cilin
marrin pjesë anëtarë nga të paktën tre vende, dhe numri i anëtarëve
nga  një  vend  nuk  mund  të  kalojë  dy  të  tretat  e  numrit  të
përgjithshëm të anëtarëve.

Jo

3.3

Revistë  shkencore  në  të  cilën  punimet  e  publikuara  janë  të
recensuara  dhe  që  publikohet  në  një  shtet  anëtar  të  Bashkimit
Evropian dhe/ose OBZhE.

Jo

3.4

Përmbledhje e punimeve shkencore të recensuara, të prezentuara në
konferenca akademike ndërkombëtare ku anëtarët e bordit shkencor
janë nga të paktën tre vende.

Jo

4.

Njohja  e  të  paktën  një  gjuhe  të  huaj,  e  përcaktuar  me  akt  të
përgjithshëm të universitetit, dmth. një shkollë e lartë profesionale
e pavarur.

Gjuha e huaj:      Angleze        

Emri i dokumentit:    Certifikatë        

Data e lëshimit të dokumentit: Qershor 2014
Po

5.

Angazhimi paraprak në veprimtari të arsimit të lartë

Kandidati  nuk  ka  qenë  i  angazhuar  paraprakisht  në  procesin  e
mësimdhënies  në  ndonjë  institucion  të  arsimit  të  lartë  ose
institucion tjetër arsimit.

Jo
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FORMULARI 2

PËR RAPORTIN E ZGJEDHJES NË TITUJ MËSIMORË-SHKENCORË, SHKENCORË
DHE MËSIMORË-PROFESIONAL 

Kandidati:
Agim Hisni Nuhiu
    

Institucioni:

Fakulteti Juridik, Universiteti i Tetovës
Fusha shkencore:

E  drejta  civile  (50803  nga  klasifikimi  i  sferave,  fushave  dhe  lëmenjve    shkencorë-
hulumtues sipas Klasifikimit Ndërkombëtar të Fraskatit).

VEPRIMTARIA EDUKATIVE-MËSIMORE 

Nr. rendor Ermi i aktivitetit: Pikë
1. Mbajtja e mësimit (ligjerata dhe ushtrime) nga cikli i parë i 

studimeve (E drejta e shoqërive, semestri III, viti akademik 
2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, fondi i orëve 2+1 
dhe E drejta e procedures civile, semsetri VI, viti akademik 
2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, fondi i orëve 3+1)

19.05

2. Mbajtja e mësimit nga cikli i dytë i studimeve (E drejta civile, 
semsestri dimëror 2017/18, fondi o rëve 2+0)

1.50

3. Mbajtja e konsultimeve me studentë 1.00
4. Anëtar i komisionit për vlerësim të punimit të doktoraturës (në 

UEJL, Fakulteti Juridik dhe në UT, Fakulteti Juridik)
1.00

5. Anëtar i komisionit për vlerësim të punimit të magjistraturës 
(Universiteti i Tetovës, Fakulteti Juridik)

0.90

6. Recensent i tekstit mësimor universitar E drejta familjare, ISBN 
078-608-66664-0-8

1.00

7. Autor i tekstit mësimor universitar: E drejta e sigurimeve, ISBN 
978-608-4855-29-3 

8.00

8. Dispensë për përdorim të brendshëm për ligjeratat: 
E drejta kontestimore
E drejta jokontestimore
E drejta e përmbarimit
E drejta e shoqërive
E drejta civile

20.00

Gjithsej 52.45
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VEPRIMTARIA KËRKIMORE-SHKENCORE

Nr. rendor Emri i aktivitetit: Pikë
1. Mentor i punimit të magjistraturës në Fakultetin Juridik të 

Universitetit të Tetovës
3

2. Pjesmarrës në Projektin shkencor nacional funksionimi I sistemit të 
sigurisë të Republikës së Maqedonisë së Veriut në kushtet e gjendjes së 

jashtëyakonshme dhe të krizës – Rast studimi, Fakulteti i Sigurisë, 
Shkup, 2021

3

3 Punime në revista shkencore në të cilën punimet që publikohen u
nënshtrohen recensionit dhe e cila është e indeksuar në së paku
një  bazë  elektronike  të  revistave  me  punime  të  qasshme  në
internet,  siç  janë:  Еbsco,  Emerald,  Scopus,  Web  of  Science,
Journal Citation Report, SCImago Journal Rank ose bazë tjetër e
revistave të cilën do ta përcaktojë Këshilli kombëtar për arsimin e
lartë:

18. Judicial  protection  of  land  easements,  Revista  Vizione
37/2021 Shkup;

19. Disa  aspekte  juridike  mbi  proceduren  gjyqesore  per
mbrojtje  nga  diskriminimi,  Revista  Vizione,  38/2022
Shkup;

20. Public and private security strategic planning in urban areas,
Безбедносни  дијалози,  Списание  од  областа  на
безбедноста, одбраната и мировните науки, година 10,
број 1-2, 2019, Филозофски факултет – Скопје;

21. „Parental  responsibility  for  damage  caused  by  a  minor
child“ Academic Journal of Business, Administration, Law
and Social Siences, Vol. 7, No. 3, November, 2021;

22. ‘Position of Media and Law Enforcement Institutions in the
Fight Against Violent Extremism and Terrorism – The Case
of  North  Macedonia”,  Journal  of  Law,  Policy  and
Globalization, Vol. 120, 2022;

23. “The  unsolved  problem of  traffic  accidents  WorldWide”,
Prizren  social  science  Journal  volume  3,  September  –
December, 2019;

30

4. 22
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Punime në revista shkencore në të cilën punimet që publikohen u
nënshtrohen recensimit dhe të cilat kanë këshill redaktues në të
cilin marrin pjesë anëtarë nga së paku tre shtete, me ç’rast numri i
anëtarëve nga një vend nuk mund t’i tejkalojë dy të tretat e numrit
të përgjithshëm të anëtarëve. 

1. Quality  and  some  legal  effects  of  court  decisions  on
compensation of damage in automobile accidents”, Balkan
Journal of Interdisciplinary Research, Vol.  7, No. 1, May
2021;

2. The  emergence  of  the  concept  of  rape  as  an  atrocity  in
international  law”,  Balkan  Journal  of  Interdisciplinary
Research, Vol. 5 No. 1 May, 2019;

3. “Principle  nulla  indemnitas  sine  culpa  in  civil  law”,
European Journal of Economics, Law and Social Sciences,
Vol. 5, No. 2, June 2021,

4. Осврт  на  предизвиците  за  профилирање  на
Министерството  за  внатрешни  работи”,  ,  Безбедност
1/19,  Меѓународно научно  списание  „Безбедност“,  бр.
1/19 Скопје;

5. “Reforma  pravosudnog  Sistema  u  Bosni  i  Hercegovini  i
problem  u  funkcionisanju”,  Drustvena  i  tehnicka
istrazivanja, godina V, br. 1, korrik, 2019 godine; 

6. “Silovanje u ratu – Viktimioloske perspective” Drustvena i
tehnicka istrazivanja , godina V, br. 1, korrik 2019 godine.

5. Punime në revista shkencore në të cilën punimet që publikohen u
nënshtrohen recensimit dhe e cila publikohet në shtetin anëtar i
Bashkimit Evropian/ose OBZHE

1. Strateski  okvir  za  reform  javne  uprave  u  Bosni  i
Hercegovini  2018-2022 u procesu reforme javne uprave”,
Zbornik radova, Pravnog fakulteta Univerziteta u Travniku,
Juni 2019 godine;

3

6. Përmbledhja e punimeve shkencore të recensuara,  të prezantuara
në tubime shkencore ndërkombëtare ku anëtarët e programit ose
këshillit shkencor janë nga së paku tre shtete.

1. EFFICIENCY OF LAWSUITS DURING THE COVID- 19
PANDEMIC:  THE  CASE  OF  NORTHERN
MACEDONIA,  III. International Covid – 19 and Current
Issues Congress

2. II.  International  Covid – 19 and Current  Issues  Congress

15
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(Online  participation)  “Proceedings  in  courts  during  a
pandemic  caused  by  The  Covid  –  19  virus,  the  case  of
Republic of North Macedonia”, 1-2 May, 2021;

3. SOME  LEGAL  ASPECTS  OF  THE  JUDICIAL
PROCEDURE, Осма меѓународнаа научна конференција
„Општествените промени во глобалниот свет“, Зборник
на трудови, Штип, 2021

7. Ligjeratë preliminare në tubim shkencor me pjesmarrje 
ndërkobëtare, Fakulteti Juridik Universiteti i Tetovës, 

3

Gjithsej 79

VEPRIMTARI ME INTERES MË TË GJERË

Nr. rendor Emri i aktivitetit: Pikë
1. Redaktor i përmbledhjes II. International Covid – 19 and Current 

Issues Congress, Turqi, 2021
2

2 Anëtar i Këshillit organizativ në Social Changes in the Global 
World, Shtip, 2021.

1

3 Anëtar i Këshillit organizativ në Konferencën e 6 ndërkombëtare, 
 Social Changes in the Global World, Shtip, 2019.

1

4 Pjesemarrës  në  eventin  kushtuar  “Avancimit  të  cilësisë  së
ndërmjetësimit”  organizuar  nga  Akademia  për  Gjyqtarë  dhe
prokurorë  publik,  Oda  e  ndermjetesusve,  Instituti  për  politika
Evropiane  –  EPI  dhe  Ambasada  e  Mbretërisë  së  Hollandës,
03.05.2022, Shkup;

2

5 Pjesëmarrës në Forumin regjional “Lufta kundër korrupsionit: 
Ballkani Perëndimor në fokus” 07.04.2022, Shkup

1

6 Pjesëmarrës  në  konferencën  e  V  Ndërkombëtare  Gjyqësore
“Pavarësia e gjyqësorit gjatë procesit të reformës –  prishmërite
dhe  realiteti”  rikonfirmuam  qendrimin  se  digjitalizimi  dhe
modernizimi  i  gjyqësorit  do  të  jetë  në  krye  të  agjendës  tonë,
24.03.2022, Shkup;

1

7 Pjesëmarrës  në  përgatitjen  e  kodifikimit  të  së  drejtës  civile,
18.03.2022, Shkup;

1

8 Pjesëmarrës në  takimin  regjional  në  Prishtinë  për  mbledhjen,
përpunimin  dhe  analizën  e  të  dhënave  statistikore  për  sistemin

1
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penalo-juridik  dhe  në  veçanti  për  konfiskimin  e  pasurisë.
01.03.2022, Prishtinë

9 Pjesëmarrës në konferencen e Ministrave të drejtësisë të Këshillit
të  Evropës,  13-15.12.202,  Venice  –  Itali  dhe  pjesmarrës  në
hartimin e dokumenteve strategjike për të drejtën restauruese.

3

10 Pjesëmarrës në Konferencën përmbyllëse "Gjykata Kushtetuese e
Republikës së Maqedonisë së Veriut - përvoja dhe perspektivat",
16.09.2022, Shkup;

1

11 Pjesëmarrës  në  puntorinë:  "Addressing  Organized  Crime  and
Corruption  through  the  Re-use  of  Confiscated  Criminal  Assets
North Macedonia"10.12.2021, Shkup;

1

12 High  -  Level  Meeting  of  the  France  -  German  Coordination
Initative on the Implemantion of the Roadmap for Comprehensive
Small Arms and Light Weapons Control in the Western Balkans!
31.1.2020 ,  Berlin Germany; (pjesmarrës)

1

13 The Steering Group Meeting of the ICMPD (International Centre
for Migration Policy Development) under our ministry presidency,
14.5.2019, Oher; (pjesmarrës)

1

14 Pjesëmarrës  në  konferencën  e  tretë  ndërkombëtare  për
ekstremizmin  e  dhunshëm  dhe  terrorizmin.16.10.2018,   Inex
Olgica Ohër:

1

15 Pjesëmarrës në konferencën “Taking Stock of Efforts to Prevent
and  Counter  Terrorism  as  well  as  Violent  Extremism  and
Radicalization  that  lead  to  Terrorism  in  the  OSCE  Area”
25.03.2019, Bratislava, Slovaki;

1

16 Pjesëmarrës  në  konferencën  Facing  mixed  –  migration  related
challenge in the region” 7.06.2018, Bosnje dhe Hercegovinë;

1

17 Pjesëmarrës në konferencën rajonale per forcimin e bashkepunimit
ne shkalle komune per parandalimi dhe mbrojtjen e femrave nga
dhuna familjare ne rajonin e Pellagonise, 6.03.2018, Kapri Hotel

1
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Manastir;

18 Pjesëmarrës në takimin e organizuar nga SEESAC dhe autoritetet
gjermane per kontrollin e armeve te vogla dhe te lehta ne Europen
Juglindore, 1.02.2018, Hilton Podgorica, Mali i Zi;

1

19 Pjesëmarrës  në  takimin  në  lidhje  me  Projektin  regjional
iPROCEEDS të Unionit  European dhe Këshillit  të Europës,  për
vendosjen e mekanizmave efikas për bashkëpunim, përforcim dhe
harmonizim të  kapaciteteve  për  hetim,  marrje  dhe  konfiskim të
pronës nga kriminaliteti kompjuterik, 20.12.2017;

2

20 Pjesmarrës në komisione dhe trupa në Ministrinë e Brendshme dhe
Minisrinë e Drejtësisë të Republikës së Maqedonisë së Veriut

10

21 Pjesmarrës  në  përgatitjen  e  programit  nacional  dhe  strategjitë
kombëtare në Ministrinë e Brendshme dhe Minisrinë e Drejtësisë
të Republikës së Maqedonisë së Veriut

12

22 Anëtarë i komisionit për zgjedhje në tituj 0,6

Gjithsej 46.60

REFERENCAT PROFESIONALE TË KANDIDATIT PËR ZGJEDHJE NË 
TITULL 

Pikë

VEPRIMTARIA EDUKATIVE-MËSIMORE 52.45
VEPRIMTARIA KËRKIMORE-SHKENCORE 79.00
VEPRIMTARI ME INTERES MË TË GJERË 46.60

Gjithsej 178.05
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Tetovë, qershor, 2022
KOMISIONI RECENSUES:

•Prof.dr. Abdulla Aliu – Kryetar

                                                                                ______________________

•Prof.dr. Adnan Jashari – anëtar

                                                                                ______________________

•Prof.dr. Bashkim Selmani – anëtar

_____________________
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