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BESFORT TAHIR RRECAJ
EDUKIMI

MOBILITETI NË STUDIME: Universiteti Shtetëror i Nju Jorkut (SHBA);
Universiteti i Prishtinës “Hasan Prishtina” (Kosovë);
Akademia Diplomatike e Vjenës (Austri);
George C. Marshal – Qendra Evropiane për Studime të Sigurisë
(Gjermani);
Universiteti i Pitsburgut (Kosovë).

Universiteti i Prishtinës
PhD / Doktor i Shkencave Juridike
Drejtimi: E Drejta Ndërkombëtare
Teza e Disertacionit: Politikat e Regjimeve Juridike të Energjisë Bërthamore në
Aspektin e Sigurisë Ndërkombëtare: Regjimi i TPB-së; Siguria Ndërkombëtare;
Terrorizmi Bërthamor; Bashkëpunimi Ndërkombëtar
(mbrojtja e temës më 9 dhjetor 2013).
George C. Marsahll – Qendra Evropiane për Studime të Sigurisë
Seminar mbi Sigurinë Evropiane – Lindje
(22-27 Janar 2017)
Akademia Diplomatike e Vjenës
Program Intensiv Post-diplomik në Marrëdhëniet Ndërkombëtare dhe
Evropiane (Korrik-Shtator 2012)
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Universiteti Shtetëror i Nju Jorkut-Fakulteti Juridik, SHBA (Gusht 2005-Maj 2006)
Legum Magister LL.M.
Drejtimi: E Drejta Ndërkombëtare dhe të Drejtat e Njeriut
Teza e Masterit: E Drejta për Vetëvendosje dhe Shtetësi: Rasti i Kosovës
(mborjtja e temës, Maj 2006)
Asociacioni Amerikan i së Drejtës Ndërkombëtare, Programi për Mentorimin e
Shpresës (gjatë vitit 2006)
Projekti i Asociacionit Amerikan të së Drejtës Ndëkrombëtare ka pasur për qëllim
që të ndihmojë në vendosjen e lidhjes ndërmjet anëtarëvce të këtij asosciacioni
dhe studentëve të Universitetit të Prishtinës të cilët në të ardhmën do të bëhen
pjesë e këtij asociacioni. Projekti është zhvilluar përmes mentorimit me çrast unë
kam punuar me Znj. Patricia Guerra.
Universiteti i Prishtinës
Jurist i Diplomuar (2004)
Universiteti i Pitsburgut në Prishtinë, (Maj 2004 – Qershor 2004)
Kurse të specializuara në të transakcionet ndërkombëtare të biznesit, të drejtën
ndërkombëtare tregtare dhe gjuha angleze për juristë. Kurset intenzive janë
mbajtur nga profesor të specializuar në lëmitë përkatëse nga Universiteti i
Pitsburgut, SHBA. Pjesë e këtij programi ka qenë pjesëmarrja në garat
ndërkombëtare, ‘VIS moot court competititon’, to organizuara në Vjenë në lëminë
e së drejtës ndërkombëtare të bizensit.

SHPËRBLIME DHE GRANTE TË FITUARA
George C. Marshall European Center for Security Studies
Grant për pjesëmarrje në seminar (2017)
Ministria e Arsimit, Shkencës the Teknologjisë e Kosovës
Grant për hulumtim dhe publikim të librit (2015).
Ministria Federale e Punëve të Jashtme e Austrisë
Bursë për programin post-diplomik në marrëdhëniet ndërkombëtare dhe evropiane
(2012).
Qendra për Studime të Avancuara Akademike, Dubrovnik, Kroaci
Bursë për programin mbi Sigurinë dhe Bashkëpunimin Rajonal në Evropën Juglindore
(2009, 2014).
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Shkolla verore ndërkombëtare e Këshillit Atlantik të Kroacisë, Kroaci
Bursë për kursin veror në integrime euroatlantike (2007 &2008).
Universiteti Shtetëror i Nju Jorkut, SHBA
Bursë të pjesshmee për studimet master (2005-2006).

PUNA HULUMTUESE SHKENCORE DHE BOTIME:

LIBRA DHE KAPITUJ LIBRASH
Libra:


Politics of Legal Regimes of Nuclear Energy in the Aspect of Internaitonal Security:
The NPT Regime, International Security, Nuclear Terrorism and International
Cooperation, (LIT: Berlin, Munster, Wien, Zurich, London, 2014). Versioni në gjuhën
shqipe është financuar nga Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë e
Kosovës dhe botuar në vititn 2015.



Hyrje në Organizatat Ndërkombëtare, (Qendra Juridike e Kosovës, Prishtinë, 2011).



Kosova’s right to self-determination and statehood/E drejta e Kosovës për
vetëvendosje dhe shtetësi (“Victory” College, Prishtinë, 2006), publikuar në gjuhën
shqipe dhe angleze.

Kapituj librash:


R2P vs. Sovereignty: Controling Hard Law with Soft Law, Not a Good Idea?!, në
Hannes Swoboda ed., Military Interventions: Between Prohibition of Force and the
Responsibilty to Protect (Vienna International Institute of Peace, Vienna) – i
ardhshëm.



A Contemporary Interpretation of the Principles of Sovereignty and Territorial
Integrity and Self-Determination in Kosovo Conundrum në James Summers (ed.),
the Kosovo Precedent: Implications for Statehood, Self-determination and Minority
Rights, (BRILL - Martinus Nijhoff Publishers: Leiden and Boston, 2011), fq. 109-142.

ARTIKUJ NË REVISTA SHKENCORE


Integration of Kosovo in Euro-Atlantic Structures: Dynamics, Opportunities and
Challenges, Prill 2016, Publikuar nga Friedrich Ebert Stiftung Prishtina. Artikulli është
diksutuar në konferencën e parë ndërkombëtare të organziuar nga Asociacioni EuroAtlantik i Kosovës me titull “NATO and SEE: Cahllenges and Perspectives”, 13-14
Prill 2016.
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The Reminiscence of the Cold War in Europe and the Relations between the West
and Russia, 2015, Security Studies Dialogues, Shkup, Maqedoni (Index: Copernicus
International).



Armët Bërthamore në Konceptin e Përdorimit të Forcës dhe të Drejtës për Vetëmb
rojtje: Zhvendosja e Pragut dhe Implikimet e Mundshme, E Drejta, Revistë
Shkencore e Fakultetit Juridik të Universitetit të Prishtinës “Hasan Prishtina”, Dhjetor
2013.



Kosovo in International Relations after the Declaration of Independence: Admission
to UN, NATO and EU, Croatian Journal of International Relations, 2009, Zagreb,
Kroaci (Index: Cambridge Scientific Abstracts/Worldwide Political Science
Abstracts/Sociological Abstracts/Social Services Abstracts) & YEARBOOK of Atlantic
Council of Croatia, 2008, Zagreb, Kroaci (Index: Public Affairs Information Service).



Resavanja Konacnog Statusa Kosova: Procesi i Perspektive, Medunarodne Studije,
Zagreb, Kroaci, 2008 (Index: Cambridge Scientific Abstracts/Worldwide Political
Science Abstracts, Sociological Abstracts, Social Services Abstracts).



Establishment of the Ministry for Foreign Affairs of Kosovo and Immunities and
Privileges of Foreign Missions in Kosovo: Legal Analysis, Victory, Prishtinë, 2008.



Towards SEE Stability: Resolving the Final Status of Kosovo, YEARBOOK of the
Atlantic Council of Croatia, Zagreb, Kroaci, 2007 (Index: Public Affairs Information
Services).

PREZENTIMET
DHE
NDËRKOMBËTARE

PJESËMARRJA

NË

KONFERENCA

DHE

SEMINARE



George C. Marshall European Center for Security Studies, Seminar me temwn
Siguria Evropiane – Lindje “Hybrid Threats and Resilience Building in the
Eastern Flank”, Garmisch, Gjermani, 22-28 Janar 2017.



Seminari 93 i Asamblesë Parlamentare të NATO-s Roth-Rose në Kosovë, Tetor
2016
o Tema e prezentuar: Perspektiva e Rishikimit të Sektorit të Sigurisë në
Kosovës më vështrim të veçantë në orientimin e Kosovës drejt NATO-s.



SEE after NATO Warsaw Summit 2016, Goerge Marshall Center for Security Studies
& NATO Public Diplomacy Division, Gusht 2016, Ohër, Maqedoni.
o



Tema e prezentuar: NATO after the Warsaw Summit and Implication for
the Region and Kosovo. Kontribut në përpilimin e dokumentit
rekomandues për bërje të politikave drejtuar NATO-s.

NATO and EU as Crisis Management and Dialogue between Kosovo and Serbia,
Atlantic Council of Croatia & International Istitute of Peace & NATO Public Diplomacy
Divsion, Korrik 2016, Sipan, Kroaci.
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Integration of Kosovo in Euro-Atlantic Structures: Dynamics, Opportunities and
Challenges, International Conference on NATO and SEE: Challenges and
Opportunities, April 2016, Prishtinë, Kosovë.



The Reminiscence of the Cold War in Europe: A Contemporary Perspective on
European Security and Relations between the West and Russia, Instituti pwr Siguri,
Mbrojte dhe Paqe, Shtator 2015, Ohër, Maqedoni.



Bashkëpunimi rajonal në Evropën-Juglindore, RIDEA Institute, Prishtinë, Prill 2014.



Threats of nuclear terrorism in contemporary world, Atlantic Council of Croatia
International Conference, 2011, Sipan, Kroaci.



Kosovo and its way to the Euro-Atlantic integrations, Inter-University Center,
Dubrovnik, Sipan, Kroaci.



Kosovo in International Relations after the Declaration of Independence, University
of Lancaster, 2009, Lancaster, Britania e Madhe.

PËRVOJA E PUNËS



Mbi 10 vite përvojë pune si mësimdhënës në institucione të larta arsimore kombëtare
dhe ndërkombëtare.



Mbi 5 vite përvojë në fushën e menaxhimit të mesëm dhe të lartë në organizatat
qeveritare dhe jo-qeveritare.



Ekspert/konsulent ligjor në projekte të ndryshme me organizata qeveritare dhe joqeveritare vendore dhe ndërkombëtare.



Pjesëmarrje në konferenca dhe projekte hulumtuese me karakter kombëtar dhe
ndërkombëtar.

MOBILITETI NË MËSIMDHËNIE:

Universiteti i Prishtinës “Hasan Prishtina” (Kosovë);
Universiteti i Zagrebit, Qendra për Studime të Avancuara
Akademike (Kroaci);
Universiteti Ndërkombëtar Veror i Prishtinës (Kosovë);
Oda e Avokatëve të Kosovës (Kosovës);
Akademia e Kosovës për Siguri Publike (Kosovë).

Profesor Asistent,
Universiteti i Prishtinës “Hasan Prishtina”, 2016-tutje.



E Drejta Ndërkombëtare Publike
Të Drejtat e Njeriut
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Organizatat Ndërkombëtare
Teoria e Marrëdhënieve Ndërkombëtare (Kaluar)
E Drejta Diplomatike dhe Konsullore (Kaluar)
E Drejta Ndërkombëtare Ekonomike/Biznesore (Kaluar)
E Drejta Ndërkombëtare Humanitare (Kaluar)

Ligjerues vizitor,
Universiteti i Zagrebit, Qendra për Studime të Avancuara Akademike, 2009-tutje.


Siguria dhe Bashkëpunimi në Evropën Jug-Lindore (bashkëligjerues me ligjerues
nga Kroacia, SHBA vendet tjera).

Trajnues / ekspert,
Oda e Avokatëve të Kosovës, 2014-tutje.


Referimi i Kërkesës në Gjykatën Evropiane për të Drejtat e Njeriut: Kriteret e
Pranueshmërisë dhe Kërkesa Qartazi e Pabazuar (kurs i dedikuar për avokatë
dhe praktikantë avokatë).

President dhe Kryeshef Ekzekutiv,
Asociacioni Euro-Atlantik i Kosovës (EUROAK), 2016-tutje.
Përgjegjësitë kryesore: EUROAK është një organizatë e re qeveritare e cila merret me
çështjet e integrimeve Euro-Atlantike përmes ngirtjes së vetëdijes mbi rolin e NATO-s në
botë. EUROAK organizon konferenca debate dhe aktivitete hulumtuese për të ndihmuar
institucionet e Kosovës, OJQ-të dhe qytetarët e Kosovës në fushën e integrimit EuroAtlantik. Unë, së bashku me disa entuziastë tjerë të kësaj fushë, jemi themelues të këtij
asociacion dhe kemi themeluar bashkërisht strukturat qeverisëse dhe rregullat e punës.
Për momentin jam kryesues i bordit i cili përbëhet nga 5 drejtorë.
Ligjerues,
Universiteti Ndërkombëtar Veror i Prishtinës 2013 & 2104.


Çasjet modern per zgjidhjen e konflikteve (2104) – bashkligjerues me Rok
Zupancic nga Sllovenia;



Kontraktat tregtare ndwrkobmwtare (2013) – bashkligjerues me Mark Houghes
nga SHBA.

Asistent/Ligjerues,
Universiteti i Prishtinës “Hasan Prishtina”, 2006-2015.
Përgjegjësitë kryesore: Pjesëmarrja në dhënien e lidheratave në lëndët e lartëcekura,
asistimi i Profesorit të lëndës në mësimdhënie, përgatitjen e planprogrameve, vlerësimi i
studentëve, pjesëmarrja në seminare.

Page 6 of 9

Këshilltar i Lartë Ligjor,
Gjykata Kushtetuese e Kosovës, Maj 2013-Janar 2014.
Përgjegjësitë kryesore: Përgatitja e raporteve, hartimi i vendimeve, seancat shqyrtuese,
analiza ligjore dhe tekstet tjera lidhur me juridiksionin e Gjykatës; kontribuimi per
funksionim efektiv dhe efikas të njësisë ligjore; kryerja e punëve tjera sipas nevojës për
shqyrtim dhe vendimmarrje të Gjykatës; monitoron dhe udhëzon këshilltarët e rinjë
juridik dhe zyrtarët ligjor lidhur me detyrat që u janë caktuar atyre në rastet individuale.
Këshilltar Kryesor për Politika i Ministres për Integrim Evropian,
Ministria për Integrim Evropian e Kosovës, Mars 2011-Prill 2013.
Përgjegjësitë kryesore: Këshillimi i Ministres për Integrim Evropian mbi politikat e gjera
të Ministrisë dhe procesit të integrimit evropian. Në mënyrë specifike puna ime ka të bëjë
me koordinimin dhe mbikëqyrjen e punës në kabinetin e Ministres; zhvillimi i
dokumenteve për bërjen e politikave të Ministrisë dhe Qeverisë; negocimi i
marrëveshjeve ndërkombëtare në fushën e integrimit evropian; zhvillimi i infrastrukturës
së brendshme ligjore në lidhje me strukturën organizative të ministrisë; marrja pjesë në
takimet e nivelit më të lartë në Bruksel dhe Prishtinë me përfaqësuesit e BE-së dhe
shteteve anëtare; si dhe punë tjera të kësaj natyre sipas nevojës.
Këshilltar Kryesor për Politika i Ministres për Punë të Jashtme dhe Zv/Ministres
për Punë të Jashtme,
Ministria për Punë të Jashtme e Kosovës, Janar 2009-Mars 2011.
Përgjegjësitë kryesore: Ministria e Punëve të Jashtem ishte themeluar në vititn 2008
menjëherë pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Në kohën e emërimit tim, Ministira e
kishte të domosdoshme funksionalizimin e saj dhe fillimi i aktiviteteve sipas fushës së
përgjegjësisë. Puna ime ka konsistuar në dhënien e këshillave mbi krijimin e politikave
në lidhje me përfaqësimin e Kosovës si shtet në marrëdhëniet ndërkombëtare; krijmi i
politikës së jashtme të Kosovës; themelimi i rrjetit diplomatik; negocimi i marrëveshjeve
ndërkombëtare në emër të qeverisë; pjesëmarrja në takime të nivelit të lartë në Prishtinë
dhe jashtë Kosovës.

Kryshef ekzekutiv,
Agjencia për Integrim Evropian, Shtator 2008-Janar 2009.
Përgjegjësitë kryesore: Roli i Agjencisë për Integrim Evropian ishte që të koordinojë të
gjitha aktivitetet e Qeverisë dhe të udhëheqë proceset e integrimit evropian. Si kryeshef
ekzekutiv, puna ime kishte të bënte që të sigurojë që procesi të ecë mirë dhe lehtë në
harmoni me politikat qeveritar dhe planet e veprimit për integrim evropian. Në mënyrë
specifike, agjencia ishte koordinatori kryesor ndërmjet ministrive përkatëse dhe poashtu
ndërmjet qeverisë dhe komisionit evropian dhe i raportonte direkt Kryeministrit. Agjencia
kishte rreth 40 punëtorë me 5 departamente të cilat më raportonin direkt mua. Puna
gjithashtu përfshinte negociata, takime të nivelit të lartë dhe përcaktimi I objektivave në
lidhje me marrëdhëniet ndërmjet Kosovës dhe BE-së.
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Kordinator / udhëheqës i zhvillimit të porgramit master në të drejtën
ndërkombëtare,
Universiteti i Prishtinës & WUS Austria, 2008-2010.
Përgjegjësitë kryesore: Menagjimi dhe kordinimi i programit të binjakezimit ndërmjet
Universitetit të Prishtinës dhe Universitetit të Grazit të implementuar përmes ËUS
Austria në Kosovë për dizajnimin dhe themelimin e programit master në të drejtën
ndërkombëtare në Fakultetin Juridik të Universitetit të Prishtinës. Në këtë cilësi kam
qenë njeriu kyq në organizmin e punës për vendosjen e këtij programi dhe lidhja
kryesore ndërmjet Universitetit të Prishtinës, Universitetit të Graci dhe ËUS Austria për
arritjen e objektivave dhe qëllimeve të këtij binjakëzimi. Si rezultat i kësaj pune, është
themeluar dhe funksionon edhe më tutje ky program.

Zyrtar për arsimim ligjor,
American Bar Association (ABA) Rule of Law in Kosovo, Qershor-Shtator 2008.
Përgjegjësitë kryesore: Projekti i ABA në Kosovë ishte që të ndihmojë në forcimin e
sundimit të ligjit në Kosovë me një shoqëri e cila ishte duke u përpjekur që të tejkalojë
transicionin e pas-luftës dhe shtetndërtimin. Pjesë e projektit në këtë kohë të shkurtër ka
qenë që t’i ndihmojë Fakultetit Juridik të Universitetit të Prishtinës në reformimin e planprogrameve në harmoni me nevojat bashkëkohore të një shoqërie ku parimi kryesor
lidhet me sundimin e ligjit. Në këtë projekt, unë jam përfshirë në zhvillimin dhe
implementimin e lëndëve të reja në këtë fakultet në nivelin baçelor. Këto lëndë janë:
klinikat ligjore në të drejtën civile dhe penale; gjuha angleze për jurist dhe metodologjia
ligjore.
Konsulent Ligjor,
Save the Children in Kosovo, Qershor-Shtator 2007.
Përgjegjësitë kryesore: Save the Children është një organizatë e cila promovon të
drejtat e fëmijëve dhe mbrojtjen e tyre. Në Kosovë, kjo organizatë është vendosur që
pas përfundimit të luftës në vitin 1999 në një mjedis ku të drejtat e fëmijëve në shumë
raste në nivel të caktuar ishin injoruar. Në këtë projekt unë jam angazhuar si konsulent
për promovimin e infrastrukturës ligjore në mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve harmoni
me aktet ndërkombëtare në këtë fushë. Pjesë e punës sime ka qenë analizimi I
infrastrukturës ligjore dhe dhënia e këshillave për nevojat e përmirësimit në harmoni me
konventat ndërkombëtare për të drejtat e njeriut dhe në veçanti të atyre për mbrojtjen e
të drejtave të fëmijëve.
Instruktor për çështje ligjore,
Organization for Security and Cooperation in Europe, Janar-Gusht 2005.
Përgjegjësitë kryesore: Misioni i OSBE-së në Kosovës ishte vendosur menjëherë pas
luftës në Kosovës nën mbikëqyrjen e Misionit të Kombeve të Bashkuara. Pjesë e
misionit ishte që të ndërtojë shërbimin e ri policor në Kosovë në harmoni me standardet
demokratike. Unë isha pozicionuar në Departamentin për Edukim dhe Zhvillimi Policor
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nga viti 1999 dhe puna ime kishte të bënte në lehtësimin e punëve administrative për
shefin kryesore të administratës dhe financave. Nga viti 2005 pas përfundimit të fakultetit
juridik, mua mu kërkua që të punojë si instruktor për çështje ligjore. Pjesë e punës sime
ishte që të trajnojë kadetët dhe policët e graduar për përgjegjësitë e tyre në një shoqëri
demokratike në harmoni me Ligjin mbi Policinë; Kodin Penal dhe Kodin e Procedurës
Penale. Fokusi kryesor ishte që në mbrojtjen e të drejtave të njeriut gjatë zbatimit të ligjit.
Asistent administrativ,
Organization for Security and Cooperation in Europe, Gusht 1999-Gusht 2005.
Përgjegjësitë kryesore:
Misioni i OSBE-së në Kosovës ishte vendosur menjëherë pas luftës në Kosovës nën
mbikëqyrjen e Misionit të Kombeve të Bashkuara. Pjesë e misionit ishte që të ndërtojë
shërbimin e ri policor në Kosovë në harmoni me standardet demokratike. Unë isha
pozicionuar në Departamentin për Edukim dhe Zhvillimi Policor nga viti 1999 dhe puna
ime kishte të bënte në lehtësimin e punëve administrative për shefin kryesore të
administratës dhe financave.
Asistent projekti,
American Refugee Committee, Qershor-Gusht 1999.
Përgjegjësitë kryesore: American Refugee Committee ishte vendosur menjëherë pas
luftës në Kosovë për të ndihmuar kthimin e refugjatëve, vlerësimin e dëmeve dhe
rindërtimin e shtëpive. Puna ime ishte që të ndihmojë inxhinierin kryesor për të kryer
punët e cekura në rajonin e Gjilanit.

FUND.
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