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C U R R I C U L U M  V I T A E

TE DHENA PERSONALE

Emri Maksim QOKU

E-mail maksqoku@gmail.com

Shtetesia Shqiptare

Datelindja 16 Nentor 1972

EKSPERIENCA PROFESIONALE

• Periudha TETOR 1995 – E NE VAZHDIM...
• Emri i institucionit Universiteti i Tiranes. Fakulteti i Drejtesise. Departamenti civil

• Lloji ose sektori i veprimtarise Lektor ne te Drejten Nderkombetare Private
• Posti profesional PEDAGOG

• Aktivitetet dhe veprimtaria Leksione dhe seminare. Provime ne sistemin e dites dhe te korespondences

• Periodha PRILL 1996 – E NE VAZHDIM...
• Emri i Institucionit Dhoma Avokatise Tirane

• Lloji ose sektori i veprimtarise Ushtrimi i profesionit te avokatit
• Posti profesional AVOKAT

• Aktivitetet dhe veprimtaria

• Periudha SHTATOR 1999 – SHTATOR 2001
• Emri i Institucionit TLAS(Tirana Legal Aid Society) Projekt Ligjor

• Lloji ose sektori i veprimtarise Veprimtari e dhenies se ndihmes ligjore ne fushen juridike.
• Posti porfesional Avokat dhe Konsulent ligjor

• Aktivitetet dhe veprimtaria Dhenie e ndihmes ligjore pa pagese per grupe te percaktuara te interesit

• Periudha TETOR 2001 – MARS 2002
• Emri i Institucionit Zyra Avokatore e Qytetit, pranë Bashkisë së Tiranës

• Lloji ose sektori i veprimtarise Veprimtari Ligjore e Pavarur Joqeveritare financuar nga Banka Botërore
• Posti porfesional Avokat

• Aktivitetet dhe veprimtaria Përpilimi i Opinioneve Ligjore, Mbrojtieve dhe Raporteve, Konsulence Verbale Ligjore për
Publikun.

• Periudha PRILL 2002 – KORRIK 2004
• Emri i Institucionit Klinika Ligjore për Refugjatët

• Lloji ose sektori i veprimtarise Veprimtari Ligjore e Pavarur Joqeveritare financuar nga UNHCR
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• Posti porfesional Avokat
• Aktivitetet dhe veprimtaria Përpilimi i Opinioneve Ligjore, Mbrojtieve dhe Raporteve, Konsulence Verbale Ligjore për

Refugjatët

• Periudha TETOR – DHJETOR 2003
• Emri i Institucionit PHR+(Performing Health Reform Plus) USAID

• Lloji ose sektori i veprimtarise Hartimi i Strategjisë për Aplikimin e Reformës në Shëndetësi
• Posti porfesional Supervizor

• Aktivitetet dhe veprimtaria Shqyrtimi i problemeve operative dhe organizative të Qëndrave Shëndetësore Parësore

• Periudha PRILL1996 – NË VAZHDIM
• Emri i Institucionit Zyrë Avokatie

• Lloji ose sektori i veprimtarise Shërbime Ligjore
• Posti porfesional Avokat

• Aktivitetet dhe veprimtaria Përpilimi i Opinioneve Ligjore, Kontratave dhe Mbrojtjeve Ligjore, Përfaqësim Ligjor në
Administratë dhe Gjykatë

• Periudha MARS 2005 – NË VAZHDIM
• Emri i Institucionit Instituti Shqiptar i së Drejtës Ndërkombëtare Private

• Lloji ose sektori i veprimtarise Veprimtari JoFitimprurëse Shkencore në Fushën Ligjore
• Posti porfesional Drejtor Ekzekutiv

• Aktivitetet dhe veprimtaria Përgjegjës për Drejtimin e veprimtarisë organizative të Institutit

• Periudha MARS 2011 – MARS 2017
• Emri i Institucionit International Centre for Settlement of Investment Disputes

• Lloji ose sektori i veprimtarise Zgjidhja e konflikteve civile ne fushen e tregetise nderkombetare
• Posti porfesional Arbiter i caktuar nga Shteti Shqiptar

• Aktivitetet dhe veprimtaria Përgjegjës për Arbitrimin e ceshtjeve civile ne konflikt mes paleve

• Periudha Nentor 2012 – Ne vazhdim..
• Emri i Institucionit Dhoma Kombetare e Ndermjetesimit

• Lloji ose sektori i veprimtarise Zgjidhja e konflikteve civile e familjare, si dhe ne fushen e tregetise
• Posti porfesional Ndermjetes i perzgjedhur nga Ministria e Drejtesise

• Aktivitetet dhe veprimtaria Përgjegjës për Ndermjetesimin e ceshtjeve civile ne konflikt mes paleve

EDUKIMI

• Periudha TETOR 1991 – KORRIK 1995
• Emri i Institucionit Arsimor Fakulteti i Drejtesise, Universiteti i Tiranes

• Programi Edukativ Njohuri te pergjithshme mbi legjislacionin material dhe procedurial
• Titulli Akdemik Jurist

• Titulli profesional i perfituar, ne
shkalle kombetare

Jurist

• Periudha PRILL1998 – NE VAZHDIM
• Emri i Institucionit Arsimor WIPO, Organizata Botërore për Pronësinë Intelektuale

• Programi Edukativ Procedurat për Regjistrimin Ndërkombëtar të Markave dhe Patentave
• Titulli Akademik Ekspert Ndërkombëtar

• Titulli profesional i përfituar, ne
shkalle kombëtare

Ekspert
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• Programi Edukativ            Studime te thelluara per titullin  “Master”, me teme “Pronesia Industriale ne
Kendveshtrimin e te Drejtes Nderkombetare Private”

• Titulli Profesional i perfituar, ne        “Master”, ne Shkencat Civile
shkalle kombetare

• Periudha JANAR 2006-2009
• Emri i Institucionit Arsimor Fakulteti i Drejtesise, Universiteti i Tiranes

• Programi Edukativ Studime te telluara per titullin “Doktor” me teme “Pronesia Industriale ne Kendveshtrimin e te
Drejtes Nderkombetare Private”

• Titulli Akdemik “Doktor” ne Shkencat Civile
• Titulli profesional i perfituar, ne

shkalle kombetare
“Doktor” ne Shkencat Civile

• Periudha MAJ 2009-NE VAZHDIM..
• Emri i Institucionit Arsimor Fakulteti i Drejtesise, Universiteti i Tiranes

• Programi Edukativ Studime te telluara per titullin “Profesor i Asocuar” ne fushen e te Drejtes Nderkombetare
Private”

• Titulli Akdemik “Profesor i Asociuar” ne Shkencat Civile
• Titulli profesional i perfituar, ne

shkalle kombetare
Ne proces....

SEMINARE DHE KONFERENCA

• Periudha 21-25 NËNTOR 2003 & 15-19 MAJ 2004
• Emri i Institucionit Arsimor Qendra për Studime Parlamentare

• Programi Edukativ Demokracia dhe Procesi i Integrimit në NATO
• Lloji i Aktivitetit Konferencë

• Vlerësimi i përfituar Certifikatë Pjesëmarrje

• Periudha 16 - 19 SHTATOR 2003
• Emri i Institucionit Arsimor Zyra e Avokatit të Qytetit & Shoqata “Paqe Nëpërmjet Drejtësisë”

• Programi Edukativ Elementët e Aktit Administrativ dhe veprimtaria e Organeve të Pushtetit Vendor
• Lloji i Aktivitetit Seminar

• Vlerësimi i përfituar Certifikatë Pjesëmarrje

• Periudha 5-10 MAJ 2003 & 5-10 MAJ 2004
• Emri i Institucionit Arsimor FEER & SOROS

• Programi Edukativ Legjislacioni Fiskal dhe veprimtaria e biznesit në Shqipëri
• Lloji i Aktivitetit Konferencë & Seminar

• Vlerësimi i përfituar Certifikatë Merite

• Periudha 22-27 PRILL 2005
• Emri i Institucionit Arsimor Zyra e Markave dhe Patentave &  European Patent Office

• Programi Edukativ Procedurat Kombëtare dhe Ndërkombëtare për Regjistrimin e Markave dhe Patentave
• Lloji i Aktivitetit Konferencë

• Vlerësimi i përfituar Certifikatë Pjesëmarrje

• Periudha Janar 2001-2003
Fakulteti i Drejtesise, Universiteti i Tiranes• Emri i Institucionit Arsimor
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AFTËSITË DHE NJOHURITE
PROFESIONALE

GJUHE TE  TE HUAJA

ANGLISHT
• Lexim SHUMË MIRË

• Shkrim SHUMË MIRË
• Komunikim verbal SHUMË MIRË

ITALISHT
• Lexim SHUMË MIRË

• Shkrim SHUMË MIRË
• Komunikim verbal SHUMË MIRË

NJOHURI DHE AFTESI TEKNIKE NJOH DHE PERDOR PROGRAMET BAZE TE KOPJUTERIT (WINDOWS, MICROSOFT WORD, MICROSOFT
EXEL, MICROSOFT POWERPOINT, INTERNET EXPLORER)
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Lënda “ E Drejta Nderkombetare Private”
Sistemi Bachelor (lende e detyrueshme ne vitin III)
Kredite : 6
Pedagoget : Dr. Maks Qoku
Lënda “ E Drejta Nderkombetare Private” është një nga disiplinat e rëndësishme të së

drejtës, e cila tenton ti jape pergjigje nje vargu problemesh qe lidhen me ligjin e
aplikueshem ne mardheniet juridiko-civile me element te huaj. Kjo lende hedh drite
mbi nje sere institutesh te se drejtes si civile, procdeurale civile, familjare etje duke
u ilustruar ne mjaft raste edhe nga praktika gjyqesore shqipetare.

E drejta ndërkombëtare private  fokusot në aspektet që janë të lidhura me të drejtën
cvile dhe tregtare,  me theks ë vecantë aspektin e të drejtës familjare.

Lenda:        E DREJTA NDËRKOMBETARE PRIVATE DHE PROCEDURALE
Master profesional ( lende me zgjedhje)
Kredite: 4
Pedagoget: Maks Qoku

E Drejta Ndërkombëtare Private dhe Procedurale përbën një fushë të së drejtës që rregullon
problemet ligjore që dalin në lidhje me marrëdhëniet ndërkombëtare mes vendit tonë dhe
vendeve të tjera. Rregullat dalin në zbatim të tre pyetjeve te mëposhtme kryesore: cili shtet ka
juridiksion, cili ligj do të zbatohet (rregullat në lidhje me konfliktin e ligjeve), dhe, më në fund,
nëse një vendim i dhënë në një vend mund të mbahet në një vend tjetër (njohja dhe ekzekutimi i
gjykimeve).
Ligji procedural është pjesë e të Drejtës Ndërkombëtare Private dhe mbulon lëndët e
mëposhtme kryesore. Së pari, juridiksioni i gjykatave kombëtare në kontestet ndërkombëtare
civile dhe tregtare, si dhe imuniteteve juridiksionale. Së dyti, njohja dhe zbatimi i vendimeve te
gjykatave te huaja. Konventa e Brukselit 1968 mbi juridiksionin dhe zbatimin paraqet fillimin e
një programi të harmonizimit të ligjit procedural në kuadër të Bashkimit Evropian i cili ka qenë
një nga zhvillimet më të rëndësishme në këtë fushë. Përpjekjet e harmonizimit në nivel
ndërkombëtar nga Instituti Ndërkombëtar për Unifikimin e Ligjit Privat (UNIDROIT) dhe
Institutit Amerikan Ligjit (ALI) rezultoi në Parimet ALI / UNIDROIT dhe Rregullat e
Procedurës Civile Ndërkombëtare në vitin 2004.
E Drejta ndërkombëtare private dhe procedurale bën zgjedhjen e ligjit të aplikueshëm kur ka
konflikte në ligjin e brendshëm të vendeve të ndryshme që lidhen me transaksionet private. Kjo
do të thotë se ka një mosmarrëveshje apo transaksion që përfshin një nga të mëposhtmet:
Juridiksioni - zgjedhjen e gjykatës, renvoi (transferimi i procedimeve).
Zgjedhja e ligjit të aplikueshëm
Njohja ose ekzekutimi i një vendimi të huaj
Ligjet kombëtare janë burimet kryesore të se Drejtës Ndërkombëtare Private dhe Procedurale. E
drejta ndërkombëtare private procedurale  është mishëruar edhe në traktatet dhe konventat,
ligjet model, udhëzimet ligjore, dhe instrumentet e tjera që rregullojnë marrëdhëniet juridiko-
civile.  Zhvillohet  me një sërë temash, të tilla si kontratat(ndërkombëtare), torts (lex loci
delicti), çështjet familjare, njohja e vendimeve te gjykatave te huaja, adoptimit dhe rrëmbimit të
fëmijës dhe, pronës së patundshme (lex rei sitae), pronësisë intelektuale etj.
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Lenda: “ E Drejta Nderkombetare Private Europiane”
Master Shkencor
Kreditet : 6
Pedagoget : Maks Qoku

Lënda “ E Drejta Nderkombetare Private Europiane” është një nga disiplinat me te reja të së
drejtës, e cila tenton te hedhi drite mbi harmonizimin e te Drejtes Nderkombetare Private
nga Bashkimi Europian.

Qellimi i kesaj disipline eshte tu japi informacion studenteve dhe tu zhvilloje atyre tyre
llogjiken krahasuese ne lidhje me rregulloret dhe parimet e Bashkimit Europian ne raport
me te Drejten Nderkombetare Private .

Do te trajtohet Rregullorja Bruksel  mbi juridiksionin civil, Rregulloret Roma 1 dhe 2 mbi
ligjin e aplikueshem ne detyrimet kontraktore dhe jashtkontraktore. Rregullorja bruksel 2A
mbi pergjegjesine prinderore etj. Do te trajtohet parimi i levizjes drejt harmonizimit
Europian ne sferen e se drejtes nderkombetare private.

Matter: "International Private Law"
Bachelor System (obligatory subjects in III° year)
Credits: 6
Professor: Dr. Maks Qoku
The matter of "Private International Law" is one of the important disciplines of law, which
attempts to answer a series of problems relating to the applicable law in civil and legal relations
with foreign elements. This course sheds light on a number of institutes of civil law, civil
procedural law, and family law eagerly being illustrated in many cases by the Albanian judicial
practice.
The private international law focuses on the aspects that are related to civil and commercial law,
with special emphasis on the aspect of family law.

Subject: PRIVATE INTERNATIONAL AND PROCEDURAL LAW
Professional Master (optional matters)
Credits: 4
Professor: Maks Qoku
International and Procedural Law is an area of law that regulates the legal issues arising in
connection with international relations between our country and other countries. The
outcome rules aim for the implementation of the three following key questions: which country
holds the jurisdiction, which law will apply (rules relating to conflict of laws), and, finally, if a
judgment issued in one country can be held elsewhere (recognition and enforcement of
judgments).
Procedural law is part of International Private Law, and covers the following main subjects.
Firstly, the jurisdiction of the national courts in civil-international and commercial disputes as
well as jurisdictional immunities. Secondly, the recognition and the enforcement of the
decisions of foreign courts. The Brussels Convention of 1968, on Jurisdiction and Enforcement
represents the beginning of a program of harmonization of procedural law within the European
Union, which has been one of the most important developments in this area. The harmonization
efforts at the international level by the International Institute for the Unification of Private Law
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(UNIDROIT) and the American Law Institute (ALI) have resulted in ALI / UNIDROIT
principles and the International Civil Procedure Rules in 2004.
The International Private and Procedural Law makes the choice of the applicable law when
there are conflicts in the domestic law of different countries related to private transactions. This
means that there is a dispute or transaction that includes one of the following:
Jurisdiction - the selection of judges, renvoi (transfer of proceedings).
Choice of the applicable law
Recognition or enforcement of a foreign decision
The national laws are the main sources of the International Private and Procedural Law.
International Private Procedural Law is embodied in treaties and conventions, model laws, legal
guidelines, and other instruments governing civil and legal relations. It displays a range of
topics, such as contracts (international), torts (lex loci delicti), family issues, recognition of
decisions of foreign courts, child adoption and abduction, immovable property (lex rei sitae)
and intellectual property etc.
Matter: "International European Private Law"
Master of Science
Credits: 6
Professors: Maks Qoku
The matter of International European Private Law is one of the latest disciplines of law, which
attempts to shed light on the harmonization of private international law from the European
Union.

The purpose of this discipline is to provide information to the students and to develop their
comparative logic regarding the regulations and principles of the European Union in relation to
the Private International Law.

In this matter, it will be dealt with Brussels Regulation on civil jurisdiction, 1 and 2 Rome
Regulations, on the applicable law for the contractual and extra-contractual obligations, 2A
Brussels Regulation on parental responsibility etc.. There will be treated also the principle of
moving towards the European harmonization in the field of international private law.


