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Enver Buçaj - është Prof. Ass. Dr. në Universitetin e Prizrenit Fakulteti Juridik. 

Aktualisht punon në Ministrinë e Punëve të Jashtme të Republikës së Kosovës, 

diplomat në Ambasaden e Kosovës në Mal të Zi,ndërsa e ka ushtruar këtë pozitë edhe 

për një mandat tjetër në Ambasaden e Republikës së Kosovës në Mbretërin e Bashkuar 

të Suedisë e cila ka mbuluar Finlanden, Norvegjin, Estonin, Islanden, Letonin dhe 

Lituanin.  

Në të kaluarën Buçaj ka shërbyer Këshilltar për Arsim të Lartë në Ministrin e Arsimit , 

Shkencës dhe Teknologjisë (2008-2010). 

 Drejtor Akademik Themelues në Universitetin Publik të Prizrenit (2009-2011).  

Gjatë periudhes (2000-2006), ka udhëhequr në cilesin e Menagjerit të Lartë Programin 

Finlandez-UNHCHR i financuar nga Ministria e Punëve të Jashtme të Finlandes –Grupi 

Konsulent Finlandez, në përkrahjen e Institutucioneve të Kosovës. 

 Ndërsa gjat vitit (2006-2007- 2014) ka punuar në Bashkimin Evropian në Programin për 

fuqizimin e kapaciteteve Kosovare në parandalimin e krimeve financiare, shperlarjes së 

parave , korrupcionit dhe terrorizmit,Programi i Bashkimit  Evropian i mbeshtetur nga 

AER-i. 

 Në periudhen (1995-1996) ka qenë Asistent hulumtues te Profesori i së Drejtës 

Ndërkombëtare Prof. Dr. Martin Scheinin pranë Universitetit të Helsinkit, Finland.  

Gjatë vitit (1995-2000) ka punuar përkthyes profesional Shqip-Finlandisht-Shqip në 

Qendren e Perkthimeve Profesionale në Kuvendin Komunal te Helsinkit.  

Buçaj pas përfundimit të fakultetit Juridik në Universitetin e Prishtinës dhe të 

magjistraturës ka mbaruar studimet e Doktoraturës për Drejtësi në Fakultetin Juridik 

duke ndjekur ligjërata në drejtimet e shkencave të së Drejtës Penale. Ka studiuar në 

Universitetin e Prishtinës dhe në Universitetin e Helsinkit në Finland.  

Ai ka botuar punime shkencore në gjuhën angleze, finlandeze dhe shqipe për çështje të 

së drejtes penale me konkretisht në fushën e terrorizmit në pergjithësi dhe të terrorizmit 

kompjuterik në vençanti.  

 Ka botuar librin Terrorizmi Kompjuterik (2015). 

 

 Nevoja për rregullimin e fenomeneve të terrorizmit kibernetik në përputhje me 

parimet e së drejtës penale ndërkombëtare/ The Need for Regulation of Cyber 



Terrorism Phenomena in Line With Principles of International Criminal Law 

/Acta Universitatis Danubius. Juridica, Vol 13, No 1 (2017): http://journals.univ-

danubius.ro/index.php/juridica/article/view/3882 … 

Ky punim është përfshirë si material mandator për lexim dhe studim në 

Planprogramin mësimor të Institutit Kundër Terrorizmit pranë Universitetit 

Herzliya në Izrael.: http://cyberregstrategies.com/wp-

content/uploads/2017/09/Countering-the-Cyber-Threat.pdf  

 

 Roli i internetit dhe dimenzioni i ri i terrorizmit kompjuterik/ The role of 

internet and the new dimension of computer terrorism/ Finnish Military 

Magazine (Sotilasaikakauslehti). This magazine it has been published since1881.  

Publikim në Revisten Ushtarake Finlandeze. Kjo revistë për her të parë është 

publikuar në vitin 1881. 

https://www.upseeriliitto.fi/files/5558/The_role_of_internet_and_the_new_di

mension_of_computer_terrorism.pdf?fbclid=IwAR0P4eOqTA5qTa1nAQAEuFv

NBHC6QijG7Xw9Scwk7kt0uw1SNtdBVtNpPlw  

 

 Terrorizmi kompjuterik si një formë e re e terrorizmit në shoqërinë moderne 

/Computer terrorism as a new form of terrorism in the modern society: 

https://www.diritto.it/computer-terrorism-as-a-new-form-of-terrorism-in-the-

modern-society/ 

 

 Trendi i Terrorizmit në Republikën e Kosovës /Trend of Terrorism in Republic 

of Kosovo. Bashkautor/ publikim në platformat DOAJ 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2916021 

 

 Terrorizmi kompjuterik si formë e re e terrorizmit në shoqëri/ Cyber terrorism 

as a new form of terrorism in society 

http://visionsmagazine.org/visions-magazine-issue-no-17/ 

 Autor i Librit “E drejta e Trashëgimisë në Kosove” me Prof.Dr. Juliana Latifi. 

Universiteti i Tiranes, Fakulteti Juridik ; 

  Bashkpërkthyes i Mendimeve te Badinterit; 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fjournals.univ-danubius.ro%2Findex.php%2Fjuridica%2Farticle%2Fview%2F3882%3Ffbclid%3DIwAR1H_EZDH1CYLEIIAkYtXV4nEkc-2NCRGKs30RJFmMyKecnx8v1Lm3NOojg&h=AT331Qe1bUHgEF353hJVbW0CXgpD5CIG7YrA1xS75POWg3jUu6MvLyc0k_3i6Utv5DuerVuDQLF2s8yoxLjmOjlInSVkifZrAHU0tlkOcCT0UvhOsac4akUIedbonv_NoOXI&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1I3bvihaNLKVdejXIv8Q62TBJLBPtozXmap3LMe23lczMLWLJagBdWZT1M0RR4Prvf7-PkG5tzNxWhmr5trKV7N_mlFBXbKgroeJsmxjk5NFV_xZ2C4sz2oLLgpJmXeiCQWOA_hLu3-sli0Jg
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fjournals.univ-danubius.ro%2Findex.php%2Fjuridica%2Farticle%2Fview%2F3882%3Ffbclid%3DIwAR1H_EZDH1CYLEIIAkYtXV4nEkc-2NCRGKs30RJFmMyKecnx8v1Lm3NOojg&h=AT331Qe1bUHgEF353hJVbW0CXgpD5CIG7YrA1xS75POWg3jUu6MvLyc0k_3i6Utv5DuerVuDQLF2s8yoxLjmOjlInSVkifZrAHU0tlkOcCT0UvhOsac4akUIedbonv_NoOXI&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1I3bvihaNLKVdejXIv8Q62TBJLBPtozXmap3LMe23lczMLWLJagBdWZT1M0RR4Prvf7-PkG5tzNxWhmr5trKV7N_mlFBXbKgroeJsmxjk5NFV_xZ2C4sz2oLLgpJmXeiCQWOA_hLu3-sli0Jg
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fcyberregstrategies.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F09%2FCountering-the-Cyber-Threat.pdf%3Ffbclid%3DIwAR11_F3mxsXWXeW-dLwQUxhYBnXS3WTR-E0j_wiQ2TEAFFfP6-T3Tbp3m2M&h=AT2vQIFUugrdz4VteS1usoQHOk3SCfoVUj5I7Cav1Dvyk37zMjpueNIQQV_urIKSL9a-6GtF3gyJlJQzUc8iwnEiBgB16lDJVTki1aC20TfMOOEe241rTlwcbCaG2GcCp3oO&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0lmmEmfoaWGS9PiOFUH3exftpnZ7g2IXAla1CcUAZjwyyhBDFMyZdXIuc_hTNulNL656UE35BB_y166So9E5PwAElIRLbTO2fXop9ehwGUB8lt4K2Mzk1ibLoPZQk9MYcNpgLu_V4P917THLo
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fcyberregstrategies.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F09%2FCountering-the-Cyber-Threat.pdf%3Ffbclid%3DIwAR11_F3mxsXWXeW-dLwQUxhYBnXS3WTR-E0j_wiQ2TEAFFfP6-T3Tbp3m2M&h=AT2vQIFUugrdz4VteS1usoQHOk3SCfoVUj5I7Cav1Dvyk37zMjpueNIQQV_urIKSL9a-6GtF3gyJlJQzUc8iwnEiBgB16lDJVTki1aC20TfMOOEe241rTlwcbCaG2GcCp3oO&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0lmmEmfoaWGS9PiOFUH3exftpnZ7g2IXAla1CcUAZjwyyhBDFMyZdXIuc_hTNulNL656UE35BB_y166So9E5PwAElIRLbTO2fXop9ehwGUB8lt4K2Mzk1ibLoPZQk9MYcNpgLu_V4P917THLo
https://www.upseeriliitto.fi/files/5558/The_role_of_internet_and_the_new_dimension_of_computer_terrorism.pdf?fbclid=IwAR0P4eOqTA5qTa1nAQAEuFvNBHC6QijG7Xw9Scwk7kt0uw1SNtdBVtNpPlw
https://www.upseeriliitto.fi/files/5558/The_role_of_internet_and_the_new_dimension_of_computer_terrorism.pdf?fbclid=IwAR0P4eOqTA5qTa1nAQAEuFvNBHC6QijG7Xw9Scwk7kt0uw1SNtdBVtNpPlw
https://www.upseeriliitto.fi/files/5558/The_role_of_internet_and_the_new_dimension_of_computer_terrorism.pdf?fbclid=IwAR0P4eOqTA5qTa1nAQAEuFvNBHC6QijG7Xw9Scwk7kt0uw1SNtdBVtNpPlw
https://www.diritto.it/computer-terrorism-as-a-new-form-of-terrorism-in-the-modern-society/
https://www.diritto.it/computer-terrorism-as-a-new-form-of-terrorism-in-the-modern-society/
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2916021
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  Korrektor i Librit “Deklarata Universale mbi te Drejtat e Njeriut” te autorit 

Gudmundur Alfredson/ Përkthimi ne gjuhen shqipe; 

  Korrektor i Librit “Kodet e sjelljes në zgjedhje” nga Autori Guy S. Goodvin-

Gill/ përkthimi në gjuhen shqipe; 

  Korrektor i librit “Të drejtat e njeriut në Administratën e Drejtësisë”, doracak 

për gjykatësit , prokuroret dhe avokatet / përkthim i kombeve të bashkuara 

versioni në gjuhën shqipe; 

  Përkthyes dhe korrektor i librit “Jurisprudenca e Ligjit te të drejtave të njeriut 

një qasje Krahasimore” te autorit Martin Schainin, Allan Rosas dhe Theodor 

Orllin, versioni në gjuhen shqipe. 

 Gjithashtu ka mbajtur ligjërata të ndryshme në disa universitete ,si në Universitetin e 

Helsinkit, Finland, Universitetin e Upsales, Universitetin e Lundit, Universitetin e 

Gothenborgut në Suedi etj. 

 Pjesmarrës në konferenca shkencore dhe seminare në Finland, Suedi, Austri, Norvegji, 

Portugali, Estoni, Irland, Gjermani, Itali, Egjipt, Mali i Zi  etj. 

 Flet dhe shkruan gjuhën angleze, finlandeze dhe serbo-kroatishte dhe ka njohuri bazike 

në gjuhen estoneze dhe suedeze. 


