Curriculum Vitae
Titulli i plotë dhe Emri

Prof. Dr. Asllan Bilalli

Arsimimi deridiplomik

Fakulteti Juridik – Universiteti i Prishtinës.

Arsimimi pasdiplomik

Fakulteti Juridik - Universiteti i Zagrebit, Kroaci.

Pozita aktuale

Lëndët që ligjëron

-Profesor ordinar, Fakulteti Juridik i Universitetit të Prishtinës.

-

E Drejta Ndërkombëtare Private;
E Drejta Nderkombetare Private - konvencionale;
E drejta e Bashkimit Evropjan;
E Drejta Romake.

Specializimet

Në Mbretërinë e Holandës, bursist i Qeverisë së Holandës për të
Drejtën Ndërkombëtare, pranë Akademisë së Hagës për të Drejtën
Ndërkombëtare; në SHBA në Universitetin Indiana për mësim
dhënie dhe kërkime.

Fushat kërkimore

E Drejta Ndërkombëtare, përkatësisht të drejtat private të të huajve
dhe pozita e tyre juridike; e drejta procedurale ndërkombëtare,
aspektet nacionale dhe ndërkombëtare të së drejtës familjare dhe
trashëgimore; arbitrazhet tregtare ndërkombëtare.

Projektet hulumtuese aktuale Të drejtat private të huajve; arbitrazhi tregtar ndërkombëtar.

Përvoja akademike

Prej vitit 1984, i punësuar në Fakultetin Juridik të Universitetit të
Prishtinës.
-Najvažnija

Librat dhe artikujt e botuar

odstupanja

od

primjene

mjerodavnog

prava

u

medjunarodnom privatnom pravu (shmangiet më me rëndësi nga
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aplikimi i të drejtës kompetente në të drejtën ndërkombëtare
private), punim i magjistraturës i mbrojtur më 1980 në Fakultetin
Juridik të Universitetit të Zagrebit.
-Vështrim i Ligjit turk për të Drejtën ndërkombëtare private, E
drejta, Fakulteti juridik Prishtinë 1985.
-Odstupanja od vezne okolnosti (poveznice) u sluçaju zaobilaženja
zakona u medjunarodnom privatnom pravu (in fraudem legis agere),
Obeležja, Prishtina 1985.
-Vështrimi i Ligjit të Polonisë për të drejtën ndërkombëtare private,
E drejta, Prishtinë, 1987.
-Bishtrimi i ligjit në të Drejtën ndërkombëtare private, E drejta,
Fakulteti Juridik, Prishtinë 1986.
-Svakodnevni priruçnik za regulisanje gradjansko-pravnih odnosa sa
medjunarodnim elementom, Obeležja, Prishtina, br. 1.1987.
-Shmangia nga aplikimi i normave rëndom kompetente të së Drejtës
ndërkombëtare private për shkak të mbrojtjes së rendit publik
“ndërkombëtar”, E drejta, nr 3-4, 1986.
-Odstupanja od primjene stranog prava zbog zaobilaženja javnog
poretka (ordre public) u medjunarodnom privatnom pravu, Obeležja,
Prishtina 1986.
-Zgjidhja e konflikteve ndërkombëtare në mënyrë paqësore, Jehona
nr.6 Shkup 1987.
-Vështrimi i Ligjit të Austrisë për të Drejtën ndërkombëtare private,
E drejta, 1989.
-Disa tendenca për caktimin e të drejtës kompetente te deliktet me
element ndërkombëtar në komunikacionin rrugorë, E drejta nr.1
Prishtinë 2000.
-Arësyet për aplikimin e normës së kolizionit gjatë rregullimit të
marrëdhënieve juridiko-civile me element ndërkombëtar dhe
element të brendshëm (interlokal), E drejta, Prishtinë 2004.
-Koautor i fjalorit Juridik shqip, anglisht dhe maqedonisht, botuar
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nga Instituti Nacional Demokratik, Shkup 2004.
-Përkufizimi i rendit publik (ordre public) sipas Kodit civil francez,
punimi i paraqitur në Fakultetin Juridik të Shkupit, lidhur me
simpoziumin e organizuar me rastin e 200 vjetorit të Kodit civil të
Napoleonit (ditët e të drejtës Françeze në Maqedoni – dorëzuar për
botim në gjuhën frenge, përmbledhje punimesh më 2005).

Prezentime në konferenca
ndërkombëtare

Universiteti i Shkupit - Fakulteti Juridik, Ditet e të drejtes franceze
“Ndikimi i Kodit Civil të Napoleonit në perkufizimin e rendit publik
(ordre public) në legjislacionet e mëvonshme”. Akademia e
Shkencave e R. te Maqedonise, Kodifikimi i te drejtes private ne
RM, udheheqes i grupit punues per kodifikimin e te Drejtes
nderkombetare private, etj.
-Nocioni i pjeses se posaçme te se drejtes nderkombetare private dhe
arsyet per ndarjet e pjeses se posaçme nga pjesa e pergjitheshme,
botuar E Drejta (Law) Prishtine, 2012, Nr. 2.
-Zgjidhja e kontesteve nderkombetare tregtare nepermjet
arbitrazheve tregtare, E Drejta (Law) Prishtine, 2013, Nr. 3.
-Priznavanje i izvrshuvanje na stranskite odluki (sudski arbitrazhni)
vo R. Makedonija, dorezuar ne botim ne Revisten e Akademise se
Shkencave te R. Maqedonise, 2013.

Mirënjohje
Mirënjohje me rastin e 41 vjetorit të UP-së, në bashkëpunim me
projektin Tempus "Quality Culture" - Mësimëdhënës i dalluar i stafit
akademik të UP, për vitin akademik 2009/2010.
Adresa elektronike

asllan.bilalli@uni-pr.edu
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