CURRICULUM VITAE
Të dhënat personale:
Mbiemër & Emër

Dautaj Mitat

Vendbanimi

Tiranë, Rruga “R. Çollaku”, Pall. i ri, Shk. 1, Ap. 7/1.

Telefon

Banesë 04 2229018,

E-mail

avmitat@yahoo.it

Shtetësia

Shqiptare

Datëlindja

16 janar 1962

Seksi

Mashkull

Vendlindja

Tiranë

Cel. 0682069300

Eksperienca Profesionale:
2004 – deri më sot

Avokat dhe Pedagog i së drejtës civile e asaj tregtare dhe
Përgjegjës i Zyrës Juridike të Universitetit “Zoja e Këshillit të
Mirë”.
Pjestar i grupit të punës për pergatitjen e dokumentacionit dhe
kryerjen e praktikave ligjore për krijimin e Universitetit Katolik;
pergatitjen e programeve sëbashku me kolegë italianë; ndjekjen
e problematikës ligjore.

1996 – deri më sot

Avokat, profesionist i lirë, i regjistruar pranë Dhomës së
Avokatëve Tiranë.
Ushtrimi i profesionit të avokatit për shumë organizata
jofitimprurëse; shoqëri tregtare vendase e të huaja, duke
alternuar praktikën e vendeve të tjera me realitetin shqiptar;
anëtar i shumë bordeve e këshillave administrative të
orgnizatave jofitimprurëse e shoqërive tregtare

1990 – 1996

Avokat pranë Kolegjit të Avokatëve Tiranë.
Ushtrimi i profesionit të avokatit nëpërmjet këshillimeve,
pjesmarrjeve në gjykim për çështje civile, tregtare dhe si
këshilltar për krijimin e praktikave të shoqërive tregtare.

1986 – 1990

Jurist në administratën shtetërore Tiranë.
Pjesmarrje në grupe pune për zbatimin e legjislacionit,
pjesmarrje në këshillat drejuese, si dhe në grupe për pergatitjen e
akteve nënligjore në nivel ministerial, pjesamrrje në gjykime për
çështje civile, administrative e konflikte pune.

Eksperienca didaktike
03.2005 – e vazhdim

Lektor i së drejtës tregtare, në kursin e ekonomisë e administrim
biznesi e atë të shkencave politike e marrëdhënie

ndërkombëtare, në Universitetin Katolik “Zoja e Këshillit të
Mirë” Tiranë.
10.2004 – e vazhdim

Lektor i së drejtës civile, në kursin e ekonomisë e administrim
biznesi e atë të shkencave politike e marrëdhënie
ndërkombëtare, në Universitetin Katolik “Zoja e Këshillit të
Mirë” Tiranë.

11.2000 – 01.2001

Leksione të së drejtës tregtare në kursin e shkurtuar të
organizuar nga Dhoma e Tregtisë Tiranë, Shqipëri.

Angazhimi Profesional
33 vjet punë, filluar me:
-

eksperiencë profesionale në administratën shtetërore 1986-1990;

-

eksperiencë prej 28 vitesh (nga 1.11.1990) si avokat, eksperiencë prej 15 vitesh si
pedagog, eksperiencë në hartimin e akteve nënligjore, eksperiencë efiçente në
interpretimin dhe zbatimin e ligjeve dhe akteve nënligjore si profesionist i lirë dhe i
angazhuar në ente të ndryshme;

-

11.1990 – në vazhdim deri sot, si këshilltar ligjor i shumë organizatave jofitimprurëse
mbi të drejtat e njeriut, si: Rromani Baxt; Mercy-U.S.A. for Aid and Development;
Shansi i Rromëve; Bethany Cristian Services Albania; Qendra Atë Mhill Troshani;
Shërbimet Sociale Bethany; Shoqata Don Bosko; Shoqata Murialdo; Një Komunitet
Human; International Management Group; Zoja e Këshillit të Mirë; etj.

-

përfaqsime ligjore civile, administrative dhe tregtare pranë Gjykatëve të Shkallës së
parë, Apelit, Gjykatës së Lartë dhe asaj Kushtetuese. Bëj pjesë në Këshilla
Administrative të organizatave jofitimprurëse si këshilltar ligjor.

Edukimi dhe Arsimi
2005-2007

MND pranë Fakultetit të Drejtësisë, Universiteti i Tiranës me
drejtim tregtar, me temë “Administrimi i shoqërive të kapitalit”.

Korrik 1999

Kurs i Trajnimit në të drejtën penale, organizuar nga
Departamenti i Drejtësisë i SHBA, Varshavë, Poloni.

Janar – mars 1999

Kurs i Avancuar mbi proçesin e hartimin legjislativ, organizuar
nga ORT/USAID, Tiranë.

Prill 1993

Kurs për të drejtën tregtare, Universiteti i Padovës, Itali.

1981 - 1985

DIND në Fakultetin e Shkencave Politike Juridike, Dega
Drejtësi. Diplomuar Jurist i Përgjithshëm, Tiranë, korrik 1985.

1976 - 1980

Shkolla e Mesme e Përgjithshme “Qemal Stafa” Tiranë.
Diplomuar në korrik 1980.

Aftësitë e kompetenca personale
Gjuha e parë

Shqipe

Gjuhë
e huaj

Kuptuar
Dëgjim

Folur
Lexim

Ndërhyrje me gojë

Shkruar
E folur lirshëm

Anglisht

Shumë mirë

Shumë mirë

Shumë mirë

Mirë

Mirë

Italisht

Shkëlqyeshëm

Shkëlqyeshëm

Shkëlqyeshëm

Shkëlqyeshëm

Shkëlqyeshëm

Aftësitë organizative:

Ndjenjë e lartë përgjegjësie, korrektësi dhe angazhim në punë
Kërkues ndaj vetes dhe aftësi organizuese. Punë efikase në grup.

Njohuri teknike:

Programe kompjuteri (Word, Power Point, Excel).
Drejtues mjeti, patentë e klasit B.

Prioritete profesionale në sektorë të veçantë:
E drejta tregtare, e drejta civile, e drejta administrative, e drejta e punës.

Publikime
2013 - Organi Administrativ - Revista Avokatia, N. 7, ISSN 2304-6392;
2014 - Marrëdhëniet administrator asamble - Revista Avokatia, N. 24, ISSN 2304-6392;
2016 - Veprimtaria, kuptimi dhe llojet e sipërmarrjes tregtare - Revista Avokatia, N. 17;
2017 - Përgjegjësia civile e administratorëve; Balkan Journal of Interdisciplinary Research,
Vol. 3 No. 2, ISSN 2410-759X, September, 2017;
2018 - Praktikat tregtare të padrejta - Revista Avokatia Nr. 28 ISSN 2304-6392.

Prezantime
17 Mars 2017 - “The management of commercial enterprises” (Juridical Aspects), International
Conference “Current Developments and New Perspectives in Applied Sciences and
Economy”;
24 qershor 2017 – “The activity, understanding and types of commercial entrepreneurship”,
Second International Conference ICES II Bialystok.

Veçori të tjera:
Sport (pingpong, basketboll, tenis).
Tiranë, mars 2019

Mitat Dautaj

