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TAKIMI I DHJETË VJETOR I INSTITUTIT ALB-SHKENCA 

TENTH ANNUAL MEETING OF THE INSTITUTE ALB-SHKENCA 

 

SHKUP, 28-30 GUSHT 2015 

SHKUP, 28-30 AUGUST 2015 

 

Konferenca e Seksionit të Shkencave të Drejtësisë 

The Conference of the Legal Sciences Section 

 

Organizues / Organizers: 

Gentian Zyberi (Norvegji) 

 

Bashkë-organizues/ Co-organizers: 

Besa Arifi (Maqedoni); Arta Selmani (Maqedoni) 

 

28 gusht 2015 

 

 Seanca Plenare e Takimit X 

 

08:00-10:00  Mbërritja dhe regjistrimi i pjesëmarrësve  

 

10:00-13:00  Seanca Plenare e Takimit X (për më shumë detaje shih programin në http://iash-

takimet.org/tv2015/home afër datës së aktivitetit) 

 

13:00-15:00 Dreka 
 

 Fillimi i punimeve të konferencës së Shkencave të Drejtësisë  

 

Vendi: Për t’u konfirmuar (shih programin afër datës së aktivitetit) 

 

15:00-15.15 Gentian Zyberi, Kryetar i Seksionit të Drejtësisë dhe Drejtor i Përgjithshëm i 

Institutit Alb-Shkenca: Fjala e hapjes dhe sqarime rreth punës së Seksionit të 

Drejtësisë  

 

Paneli 1: E drejta penale 

Besa Arifi, Të drejtat e viktimës së krimit - aspekte krahasuese/ The rights of the victim of crime - 

comparative aspects  

Alma Bramo, Ekstradimi / Extradition   

Ardit Mustafaj, Probleme të luftimit të korrupsionit publik në kuadrin e sistemit dhe praktikës ligjore 

në Shqipëri/ Some issues of fighting public corruption under legal system and practice in Albania 

Emine Abdyli, Trafikimi me njerëz në Kosovë dhe mbrojtja e viktimave të trafikimit/ Human 

trafficking and the protection of the victims of trafficking   

Fisnik Sadiku, Dhuna në shkolla në Kosovë: Aspekte juridike/ School violence in Kosovo: Legal 

Aspects 
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Arbëresha Shala, Zgjidhja e çështjeve penale me procedurë alternative të ndërmjetësimit - përjashtim 

nga parimi i legalitetit/ Resolution of the criminal issues using alternative procedures of intermediation 

– exemptions from legality principle  

 

18.00 Përfundimi i punimeve të ditës së parë të konferencës. 

 

29 gusht 2015 

 

9.00 am 

 

Paneli 2: E drejta civile 

Qerkin Berisha, Ushtrimi dhe mbrojtja e të drejtave subjektive civile sipas të drejtës civile në Kosovë/ 

Exercising and protection of subjective rights according to Civil Law System of Kosovo 

Anila Karanxha, Gjykimi brenda një Afati të Arsyeshëm në Procesin Civil/ Trial within a Reasonable 

Time Frame in Civil Process 

Arta Selmani-Bakiu, Ushtrimi të drejtës prindërore pas shkurorëzimit me theks të veçantë në Ligjin për 

familjen të RM-së/ Parenting rights and responsibility after divorce with emphasize in Family Law of 

Republic of Macedonia  

 

10.30-10.45 Pushim kafeje 

 

Arben Ristemi dhe Liridon Zenku, Eksproprijimi i patundshmërisë dhe objekteve të tjera në 

Republikën e Maqedonisë/ Expropriation of immovabile property and other objects in Republic of 

Macedonia   

Eniana Qarri, Fondet private të pensionit në Shqipëri. Një analizë krahasuese ndërmjet legjislacionit 

shqiptar dhe atij të BE-së/ Private pension funds in Albanian. A comparative perspective between the 

Albanian legislation and the EU legal framework  

Jolia Korita dhe Alban Isufi, Kuptimi i problematikave që ekzistojnë për pronat në përgjithësi dhe 

tokën bujqësore në veçanti/ The understanding of the problems that exist for properties in general and 

in particular the agricultural land  

 

12.00-13.00 Pushim dreke 

 

Paneli 3: E drejta ndërkombëtare dhe Europiane 

Bardh Bokshi, Neni 5 i Konventës/ Article 5 of the Convention   

Dushko Simjanoski dhe Blerim Ramadani, Njohja dhe egzekutimi i vendimeve të arbitrazhit të huaj në 

juridiksione të caktuara/ Recognition and enforcement of foreign arbitral decisions in certain 

jurisdictions   

Sami Mehmeti, Krijimi i nje ius commune te re europiane permes shkences juridike: rasti i Kornizës së 

përbashkët të referimit (CFR)/ The Creation of a New European Ius Commune through the Legal 

Science: the Case of the Common Frame of Reference (CFR) 

Xhafer Tahiri, Kompetenca kushtetuese e Presidentit të Republikës së Kosovës për shqyrtimin e 

ligjeve të miratuara nga Kuvendi i Kosovës/ Constitutional competence of the President of the 

Republic of Kosovo to review the laws passed by the Assembly of Kosovo 

 

14.30- 15.00  Konkluzionet dhe mbyllja e konferencës së Seksionit të Drejtësisë të Institutit 

Alb-Shkenca 


