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ARSIMI
Prill, 07.1965

Lindur në Vlorë, Shqipëri

Qershor 1983

mbaroj shkollën e mesme të arsimit të
përgjithshëm në qytetin e lindjes, me
rezultate shumë të larta në mësime
(mesatare e përgjithshme e lëndëve 9,99).

Shtator 1983-gusht 1987

ndjek studimet e larta në Fakultetin e
Drejtësisë në Universitetin e Tiranës.

30 Qershor 1987

mbroj diplomën me temë: “Karakteristikat
e shtetit dhe të së drejtës shqiptare 19121914” dhe diplomohem Jurist, me
rezultate të larta (mesatare e përgjithshme
9,98) .

Shtator 1987- shtator 1990

ndjek
dhe
përfundoj
kualifikimin
pasuniversitar pranë Katedrës së Teorisë së
Shtetit dhe të së Drejtës, duke mbrojtur 2
provime të nivelit universitar dhe 5
provime të nivelit pasuniversitar.

KUALIFIKIMI SHKENCOR JASHTË
VENDIT (PASUNIVERSITAR)

Nëntor 1992- prill 1993

Kurs specializimi pasuniversitar, mbi
Historinë e së Drejtës, pranë Fakultetit të

Drejtësisë, në Universitetin e Barit, Itali.

1 shkurt- 15 mars 1994

Specializim (6 javor) në kuadrin e
Programit “Tempus”, pranë Universitetit të
Trentos, Itali

5-30 Tetor 1994

Kurs azhurnimi për të drejtën, (tri javor)
pranë Universitetit të Bolonjës Itali.

Shtator-Dhjetor 1995

Specializim pasuniversitar (tre mujor) në
fushën e Historisë së Institucioneve, pranë
Universitetit “Rene Descartes”, Paris V.

1 Shtator-6 Dhjetor

Kurs specializimi për të Drejtën e
Zhvillimit, pranë Institutit Ndërkombëtar
IDLI, Romë, Itali.

1 -15 Shtator

Kurs trajnimi në të drejtën Kushtetuese,
pranë Universitetin Kajros, Egjipt

5 -30 Nëntor

Kurs kualifikimi trejavor në Universitetin
e Athinës (Greqi), të Bordosë (Francë) dhe
të Napolit (Itali).

1 Qershor-30 Korrik 2002

Kurs kualifikimi dymujor mbi Autonomitë
Kushtetuese, pranë Institutit të së Drejtës
Publike dhe Autonomive Kushtetuese, në
Universitetin e Barit, Itali.

Mars 2003

Kurs kualifikimi njëjavor mbi “Metodat e
mësimdhënies” pranë Universitetit të
Midlessexit, Londër.

14 Qershor-30 Korrik 2007

Shkollë mbi ”Mendimin politiko-juridik
dhe Institucionet e SHBA-së”, pranë
Universitetit të Massachussets në Boston,
SHBA.

DETYRA SHTETERORE
1 shtator 1987

Emërohem
asistent-pedagoge
pranë
Katedrës së Teorisë Shtetit dhe të së
Drejtës, në Fakultetin e Drejtësisë,
Universiteti i Tiranës. Lënda “Historia e
Institucioneve politiko-juridike”.

1 Tetor 1988- 1 Tetor 1989

kryej stazhin profesional me detyrën e
Këshilltares ligjore, në Zyrën e Ndihmës
Juridike, Tiranë.

Shtator 1992-Dhjetor 1997

lektore dhe titullare në lëndën “Historia e
Institucioneve”, pranë Departamentit të së
drejtës Publike, në Fakultetin e Drejtësisë.

Dhjetor 1997 e në vijim

titullare e lëndës “E drejta Kushtetuese”
pranë të njëjtit Departament.

DETYRA NE ORGANET
DREJTUESE SHTETËRORE

Dhjetor 1997-Dhjetor 2000

Përgjegjëse e Seksionit të së drejtës
Kushtetuese pranë të njëjtit Departament.

1997-2012

Kam qenë anëtare e Këshillit shkencor të
Fakultetit te Drejtesise.

1999-2000

Zv. Dekane e Fakultetit të Drejtësisë,
Tiranë

Dhjetor 2000-Janar 2008

Përgjegjëse e Departamentit të së Drejtës
Publike, Fakulteti i Drejtësisë.

Nëntor 2007-Janar 2008

Emërohem Dekane e Fakultetit të
Drejtësisë, në bazë të ligjit ”Për Arsimin e
Lartë në Republikën e Shqipërisë”.

Dhjetor 2007- 2012

Anëtare
e
Senatit
Universitetit të Tiranës.

2008- ne vijim

Anëtare e Këshillit të Profesorëve të
Fakultetit të Drejtësisë, Universiteti i
Tiranës.

Akademik

të

DETYRA TË TJERA SHTETËRORE
Shtator 2001-Qershor 2004

Pedagoge e jashtme pranë Universitetit të
Tetovës (Maqedoni), në lëndën “Historia e
Përgjithshme e Shtetit dhe e së Drejtës”.

Shtator 2000 e në vijim

Pedagoge e jashtme dhe eksperte në
trajnimin vazhdues të gjyqtarëve pranë

Shkollës së Magjistraturës, Tiranë
Shtator 2000 e në vijim

anëtare e redaksisë së Drejtësisë për
hartimin e Fjalorit Enciklopedik Shqiptar,
pranë Akademisë së Shkencave të
Republikës së Shqipërisë.

2004 e në vijim

Anëtare e Bordit shkencor të Revistës
“Studime Juridike”, revistë juridikoshkencore e Fakultetit të Drejtësisë
(gjashtë-mujore).
Anëtare e Bordit Shkencor të Revistës
shkencore ”Jeta Juridike”, botim i
Shkollës së Magjistraturës.
Anwtare e Bordit editorial tw Revistws
Profesionale tw Dhomws Kombwtare tw
Avokatisw, ”Avokatia”

2009 e në vijim

2011 e nw vijim,

TITUJ SHKENCORE DHE
PEDAGOGJIKE
30 Dhjetor 1995

Marr gradën shkencore “Doktor” në
fushën e Shkencave Juridike.
(Nr. i regjistrit themeltar 3449; Nr.
Diplomës 100).

Maj 1999

marr titullin
Asociuar”.

Shkurt 2005

marr titullin shkencor “Profesor”

Dhjetor 2009

marr titullin “Akademike e Asociuar”
pranë Akademisë së Shkencave të RSh

shkencor

“Profesore

RAPORTET ME INSTITUCIONET
SHKENCORE JASHTË VENDIT
2006 e në vijim

Pedagoge vizitore pranë Universitetit të
Barit, Fakulteti i Drejtësisë, Itali

2008 e në vijim

Drejtuese e projektit të Përbashkët me
Universitetitn e Napolit, Itali.

e

AKTIVITETE TE TJERA BRENDA
VENDIT
Nëntor 2004

Drejtore e revistës profesionale “Ligjimundësi zhvillimi për gratë”, botim i
Qendrës për Nisma Ligjore Qytetare

1997 e në vijim

Anëtare e Komitetit Shqiptar të Helsinkit

AKTIVITETE NE FUSHEN E
AVOKATISE

Shtator 1996

Marr titullin “Avokat”

1996-2000

Konsulente ligjore pranë disa organizatave
jofitimprurëse

Shtator 2000 e në vijim

Avokate pranë “Qendrës Avokatore për
Gratë” dhe Qendrës për Nisma Ligjore
Qytetare

1996 e në vijim

anëtare e Dhomës Kombëtare të Avokatisë

2004 e në vijim

Drejtore Ekzekutive e Qendrws Pwr
Nisma Ligjore Qytyetare dhe anëtare
E Këshillit të Përgjithshëm të Dhomës
Kombëtare të Avokatisë dhe e Dhomës së
Avokatisë, Tiranë

6 Dhjetor 2008 e në vijim

Anëtare e Kryesisë së Dhomës Kombëtare
të Avokatisë

NJOHJA E GJUHEVE TE HUAJA
1. Gjuha frenge---------shumë mirë
2. Gjuha italiane--------shumë mirë
3. Gjuha angleze-------shumë mire
4. Gjuha Ruse-------------------mirë

(me dëshmi)
(me dëshmi)
(me dëshmi)
(me dëshmi)

PROJEKTE KERKIMORE E
SHKENCORE PËR TË DREJTËN
DHE LEGJISLACIONIN

1999-2000. (Projekti “Tempus”).

1. Drejtuese e grupit të punës të
Fakultetit të Drejtësisë në projektin
për
ngritjen
e
shkollës
pasuniversitare
për
Studime
Europiane, pranë Universitetit të
Tiranës.

Organizata Botërore e Shëndetësisë, 20032004.

2. Drejtuese e grupit të punës për
rishikimin dhe përmirësimin e
paketës ligjore për shëndetin
mendor, në projektin për shëndetin
mendor, projekt ndërkombëtar për
vendet e Evropës Lindore.

Ministria e Punës, Çështjeve sociale e
shanseve të barabarta dhe OSBE, Tiranë,
2005-2006;

3. Drejtuese e Grupit të Punës për
përgatitjen e ligjit për barazinë
gjinore në shoqëri.

Ndihma e Popullit Amerikan per
Shqipërinë USAID (2005-2006)

4. Drejtuese e Grupit të punës për
Lobimin e projektligjit “Për masa
kundër dhunës në marrëdhëniet
familjare”;

Këshilli i Ministrave, Komiteti Shtetëror i
Kulteve dhe Ministria e Drejtësisë (20072008)

5. Drejtuese e grupit të juristëve për
përgatitjen e Marrëveshjes Tip, që
lidhet midis Këshillit të Ministrave
dhe komuniteteve fetare në
Shqipëri;

Ndihma e Popullit Amerikan per
Shqipërinë, USAID (2005-2006)

6. Drejtuese e grupit të monitorimit të
veprimtarisë së organeve të
drejtësisë, për çështjet penale që
lidhen me korrupsionin.

“Comunita delle Universita Mediterranee”
(1999-2002).

7.

Pjesëmarrje
në
projektin
“L’integrazione
giuridicoeconomica dell’area eurobalcanica
(Albania, Croazia, Montenegro):
Formazione e assistenza per la
ricostruzione e lo sviluppo”.

Hartim i legjislacionit

9. Anëtare e grupit te punës dhe
Drejtuese e grupit të juristëve per
hartimin dhe diskutimin e ligjit mbi
Lirinë e Fesë, Këshilli i Ministrave,
Ministri i Kulturës, Rinise dhe
Sporteve (Urdhër i Kryeministrit,
2007).

Projekt kërkimi shkencor ndërkombëtar
Kërkimi shkencor për mbrotjen e të
drejtave
njerëzore
nga
rrezatimi
elektromagnetik, elektrodat dhe impiantet
për telekomukacionin

10. Projekt i përbashkët Fakulteti i
Drejtësisë UT & Fakulteti i
Drejtësisë, Universiteti II i Napolit,
Itali: “Kërkimi shkencor për
mbrojtjen e të drejtave njerëzore
nga rrezatimi elektromagnetik”,
2008-2010; Koordinatore: Aurela
Anastasi e Roberta Catalano;
(Miratuar nga Ministria e Arsimit
të RSH-së)

Hartim i Legjislacionit. Ekspert. GTZ,
pranë
Institutit
të
Sigurimeve
Shëndetësore.

11. Ndihmesa për Reformën
institucionale dhe përmirësimin e
legjislacionit përkatës për kujdesin
dhe sigurimin shëndetësor të
njeriut. (ISKSH).

“Zbatimi i ligjit ‘Për masa ndaj dhunës në 12.
Bashkëautore.
Raport
nga
marrëdhëniet familjare’”.
monitorimi i vendimeve të Gjykatës së
Rrethit gjyqësor, Tiranë, për lëshimin e
urdhërave të mbrojtjes/urdhrave të
menjëhershëm të mbrojtjes dhe rasteve të
vitktimave të dhunës, mbështetur nga
Qendra për Nisma Ligjore Qytetare,
Tiranë, 2010.

“Barazia gjinore në standardet ligjore dhe 13. Eksperte shkencore në projektin e
Jurisprudencën
kombëtare
e kërkimit shkencor me temë: “Barazia
Ndërkombëtare”
gjinore në standardet ligjore dhe
Jurisprudencën
kombëtare
e
Ndërkombëtare”, në Kuadër të Programit
të përbashkët të OKB-së mbi Barazinë
Gjinore (2008-2010), në bashkëpunim me
shkollën e Magjistraturës.

“Mbështetje për forcimin
gjyqësor shqiptar”

e

sistemit Shkolla e Magjistraturës në bashkëpunim
me Universitetin e Barcelonës, me
mbështetjen e Euro partners developement.
Bashkautorë në përgatitjen e manualit
Çështje të së drejtës administrative në

vështrim krahasues. (Botim shqip
Anglisht) ISBN: 978-99927-685-4-9

e

Master universitar të Nivelit të Dytë Pedagoge dhe anëtare e komitetit
“Qeverisja dhe zhvillimi Territorial”,
organizativ, organizuar në Tiranë, nga
Univeristeti i Studimeve të Palermos, Itali,
Universiteti Zonja jonë, e Këshillit të
Mirë, Tiranë, Instituti i Formimit Politik
Pedro Arupe, Palermo, Itali,
dhe
Organizata Magis. 2011-2012.
Bashkëpunim shkencor me Universitetin e Bashkëpunëstore në punën kërkimore e
Prishtinës,
shkencore pranë Universitetit të Prishtinës,
Fakulteti i Drejtësisë, fusha E drejta
Kushtetuese.
Anëtare e Bordit të Revistës shkencore
“Constitutio”, Prishtinë, Kosovë.
Bashkëpunim
Ndërkombëtare.

me

organizatat Punë kërkimore e përgatitje raportesh si
eksperte kombëtare e organizatave
ndërkombëtare, UN Women, UNDP.
Eksperte lokale.

LISTA E PUBLIKIMEVE

I. MONOGRAFI
1. “Institucionet politike dhe e Drejta kushtetuese ne Shqiperi (1912-1939)”
Monografi, Shtëpia botuese “Luarasi”, Tirane, 1998, (290 fq.). ISBN: 99927-606-2-1
2. “Shteti i së drejtës në Kushtetutën e RSH-së”, Monografi, Botim i Universitetit të
Tiranës dhe Fondacionit “Konrad Adenauer Stiftung”, Bashkautore, me autorët Xhezair
Zaganjori dhe Eralda Methasani, Shtëpia Botuese Adelprint, Tiranë, 2011, 296 fq. ISBN
978-99956-32-09-0.
3. “Barazia gjinore dhe mosdiskriminimi”, bashkwautore, (miratuar nga
Departamenti i të drejtës Publike, Fakulteti i Drejtësisë, UT), botim i UN Women &
Ambasada Spanjolle në Tiranë, Tiranë, 2012, ISBN 978-9928-162-04-5

II. ARTIKUJ SHKENCORE NE REVISTA SHKENCORE BRENDA VENDIT
1. “E drejta e zgjedhjeve në Shqipëri në vitet 1925-1939”, Revista “Drejtësia”, Nr. 2,
1993 (10 fq.)
2. “Vështrim historik mbi të drejtën kushtetuese shqiptare në vitet 1925-1939”,
Revista “Drejtësia”, Nr. 5, 1995 (12 fq.)
3. “Legjislacioni kushtetues dhe qeveria shqiptare 1925-1939”, Revista “Drejtësia”,
Nr. 1, 1996 (11 fq.)
4. “Senati dhe Këshilli i Shtetit në historinë e institucioneve shqiptare”, Revista
“Drejtësia”, Nr. 5-6, 1996 (6 fq.)
5. “Statuti i Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë dhe evolucioni i tij”, botuar
në përmbledhjen “70-Vjet të Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë”, Botim i
Akademisë së Shkencave të Shqipërisë, Tiranë, 1993 (6 fq.)
6. “Iliria dhe organizimi i saj nën Perandorinë Romake”, Studime Historike, Nr.1-2,
1999
7. “Sami Frashëri-pararendës i mendimit kushtetues në Shqipëri”, (kumtesë e
përgatitur për botim në variant të zgjeruar), Studime Historike, Nr.1-2, 2000
8. “Les Garanties des Droits Fondamentaux dans La Contitution Albanaise”
(kumtesë e përgatitur për botim në variant të zgjeruar), botuar në “Kushtetuta e re
shqiptare sfida e së ardhmes euroantlantike të Shqipërisë”, Shtëpia Botuese Luarasi,
Tiranë, 2002
9. “Vështrim bashkëkohor i legjislacionit shqiptar në vitet 1912-1914”, (kumtesë e
përgatitur për botim në variant të zgjeruar), “Studime Historike”, nr.1-2, 2003
10. “Kushtetuta dhe Qeverisja vendore”, referat i mbajtur në Konferencën Shkencore
Kombëtare “5 vjet Kushtetutë dhe sfida”, organizuar nga Gjykata Kushtetuese e RSh
dhe Komisioni i Venecias nën kujdesin e Presidentit të Republikës, Tiranë, 26-27
Nëntor 2003, botuar në variant të zgjeruar në “5-vjet Kushtetutë. Buletin i posaçëm”,
botim i Gjykatës Kushtetuese dhe Komisionit të Venecias, Shtëpia Botuese Botimpex,
Tiranë, 2004, (15 fq.)
11. “E drejta për t’u arsimuar si e drejtë Kushtetuese dhe autonomia
universitare”, në “BE dhe çështje të integrimit të Shqipërisë në këtë mekanizëm të
rëndësishëm”, botim i Fakultetit Juridik, Shkodër, dhjetor 2002.
12. “Mendime lidhur me ndryshimet në legjislacionin zgjedhor”, “Jeta Juridike”,
botim i shkollës së Magjistraturës) nr.3, mars 2003, (4 fq).
13.“Kanuni i Jurisë”, në Revistën “Studime Juridike”, botim i Fakultetit të drejtësisë,
UT, Nr. 1, Tirane 2001 (7 fq.)
14. “Up-to-date approach to the Albanian law of the period 1912-1914”, në “Studia
Albanica”, botim i Akademisë së Shkencave të RSH, Tiranë, 2003
15. “Çështje të njohjes së atësisë në kuadrin e të drejtës për një jetë familjare
normale”, miratuar për botim në “Buletini Shkencor” i Universitetit të Vlorës, 2004, (7
fq.).
16. “Raporti midis shtetit dhe fesë në çështjet e lirisë së besimit”, botim në “Studime
Juridike”, revistë juridiko-shkencore e Fakultetit të Drejtësisë, UT, Nr. 2, 2004 (18 fq.)
17. E drejta e zgjedhjeve si e drejtë themelore kushtetuese. Përsiatje për një teori të
përgjithshme. botuar në “Studime Juridike”, Revistë e Fakultetit të Drejtësisë,
Universiteti i Tiranës, Nr.2/2004.

18. “Sistemet e kuotave zgjedhore dhe rëndësia e tyre për arritjen e barazisë gjinore
në jetën publike”, botuar në “Studime Juridike”, Revistë e Fakultetit të Drejtësisë,
Universiteti i Tiranës, Nr.1/2006, (bashkautore Enkelejda Olldashi)
19. “Internacionalizimi i të drejtës Kushtetuese. Klauzolat Kushtetuese të integrimit të
Shqipërisë”. Revista, Polis, Nr. 4, 2007
20. “Kuota Gjinore në legjislacionin shqiptar. A do të ketë efekte për rritjen e
përfaqësimit të gruas në Qeverisje?”, Revista “Justitia”, nr.2, Nëntor 2008.
22. “Integrimi Europian dhe e drejta Kushtetuese në Shqipëri, sfidat për të ardhmen e
afërt të Integrimit”, në “Studime Juridike”, botim i Fakultetit të Drejtësisë, Universiteti
i Tiranës, Nr. 2, 2009.
23. “Mekanizmat për dëmshpërblimin e viktimave të trafikimit të qenieve njerëzore
dhe rëndësia e forcimit të tyre”, në “Jeta Juridike”, Revistë juridike shkencore e
Shkollës së Magjistraturës, Nr. 2, Dhjetor 2009.
24. “Roli i gjyqtarit Civil për parandalimin e dhunës në familje”. Autore e parë, në
“Jeta Juridike”, Revistë juridike shkencore e Shkollës së Magjistraturës, Nr. 1, 2010
25. Parimi i barazisë dhe mosdiskriminimit në këndvështrimin e jurisprudencës
evropiane, Artili Mandro, Aurela Anastasi, “Jeta Juridike”, Revistë juridike shkencore e
Shkollës së Magjistraturës Tiranë, shtator 2011
26. “Dimensioni gjinor në jurisprudencën e gjykatave shqiptare dhe përmirësimi i
cilësise së përfaqësimit në gjykim”, Revista Avokatia, (botim i Dhomës Kombëtare të
Avokatisë), nr. 3, Korrik 2012.

III. ARTIKUJ SHKENCORË JASHTË VENDIT
1. “Educational Rights in Albania”, (scientific paper) bashkautore Prof. Nikoleta Mita,
Prof. As. Aurela Anastasi, botuar në “No person shall be denied the right to education”,
publikuar nga Wolf Legal Publishers, nëntor 2004 (10 fq).
2. “Freedom of Religion in the Constitution of Albania”, botuar në “European Review
of Public Law”, Esperia Publications Ltd, Vol.17-No 1, spring/2005, (20 fq).
3. “World Constitutions”, Chapter Albania, Published in USA, 2007
4. Linguistic Rights in Albania, bashkautore, botuar në “Shippensburg journal of
modern languages” (SJML), Botim i Departamentit të gjuhëve moderne, të Universitetit
të Shippensburgut, Pensilvani (SHBA), vjeshtë, 2009.
5. “Indipendent administrative Institutions”, in “Comparative view of Administrative
Law Issues”, Manual, AECID, 2010.
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fq.)
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4. “Çështje të historisë së shtetit dhe të së drejtës”, (bashkëautore), botuar për herë të
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5. “Historia e Institucioneve”, SHBLU, Tiranë, 1998 (ribotuar 7 herë), (487 fq).
ISBN: 99927-0-297-4
6. “E drejta Kushtetuese”, Tiranë, 2004, Shtëpia botuese “Pegi” (253 fq). ISBN:
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7. “Historia e së drejtës Kushtetuese në Shqipëri” (1912-1939), Shtëpia Botuese
“Pegi”, Tiranë, 2007 (212), ISBN: 978-99943-40-46-0
8. “E drejta Kushtetuese” (Bashkautorë Aurela Anastasi, Luan Omari), Shtëpia
Botuese ABC, Tiranë, 2010, (ribotohet për herë të dytë me përmirësime) (476 fq.
gjithsej). ISBN: 978-99956-01-41-6
9. “E drejta Kushtetuese e Krahasuar”, Shtëpia Botuese “Dajti 2000”, Tiranë, 2009
(ISBN: 978-99956-606-7-3).
10. “Njohuri bazë për të drejtën Kushtetuese dhe Administrative”, (Cikël
Leksionesh për studentët e Fakultetit të Ekonomisë), bashkëautore Eralda Methasani,
Tiranë, 2008. ISBN: 99956-03-15-2
11. “Çështjet e barazisë gjinore në standardet ligjore dhe jurisprudencën
kombëtare e ndërkombëtare”, (Udhëzues), Bashkautore, Botim i Shkollës së
Magjistraturës, Tiranë, 2010, ISBN: 978-99956-58-18-2.
12. “Barazia gjinore dhe mosdiskriminimi”, Bashkautore, Shtëpia Botuese Dajti
2000, Tiranë, Janar 2011, ISBN: 978-99956-59-07-3
V. REFERATE DHE KUMTESA NE AKTIVITETE SHKENCORE
KOMBETARE
1. “Refleksione mbi Kushtetutën dhe kushtetutshmërinë, duke lexuar
projektin e Kushtetutës 1998”, referat i mbajtur në Konferencën shkencore
organizuar nga Shoqata e Grave Juriste (tetor 1998).
2. “Çështje të Teorisë së ndarjes së pushteteve në Kushtetutën shqiptare”,
referat i mbajtur në seminarin mbi Gjyqësorin, organizuar nga Gjykata e Lartë,
Ministria e Drejtësisë, Fakulteti i Drejtësisë, UT dhe nga fondacioni “Friedrich
Ebert”, më 12 prill 1999 (7 fq.)
3. “Aktet normative në Kushtetutë dhe probleme të zbatimit të tyre nga
Gjykatat”, referat i mbajtur në trajnimin e gjyqtarëve të Republikës së
Shqipërisë, pranë Shkollës së Lartë të Magjistraturës, mars-prill, 2003 (14 fq.)
4. “E drejta e zgjedhjeve si e drejtë themelore kushtetuese”, referat i mbajtur në
Konferencën shkencore me temë: “E drejta e zgjedhjeve si e drejtë politike e
shtetasve”, organizuar nga Shoqata e Konstitucionalistëve shqiptarë dhe
Fakulteti i Drejtësisë, UT, Tiranë, 15 Qershor, 2004, (10 fq.).
5. “Kushtetuta e Shqipërisë dhe statusi i gjyqtarit”, referat i mbajtur në Tryezën
e Rrumbullakët me temë: “Çështje të zbatimit të Kushtetutës në realitetin
politik shqiptar”, organizuar nga Shoqata e Konstitucionalistëve Shqiptarë dhe
Departamenti i të drejtës Publike në Fakultetin e Drejtësisë, (8 fq.).
6. “Një vështrim integral i legjislacionit në fushën e shëndetit mendor.
Përafrimi i tij me legjislacionin evropian”, kumtesë e mbajtur në seminarin
mbi shëndetin mendor me temë: “Legjislacioni i shëndetit mendor në Shqipëri,
në kuadër të përafrimit me standartet europiane”, organizuar nga “Instituti i
shëndetit publik”, Organizata Botërore e Shëndetësisë dhe Pakti i stabilitetit,
Tiranë, më 19.11.2003

7. “Sistemet zgjedhore në këndvështrimin gender”, kumtesë e mbajtur në
Konferencën kombëtare, më 27 Janar 2006, organizuar nga Instituti i studimeve
parlamentare
8. “Vlerat aktuale të Deklaratës së Pavarësisë”, Kumtesë, mbajtur në Konferencën
shkencore, organizuar nga Universiteti i Tiranës dhe Instituti i Historisë, Tiranë,
14.07.2006
9. “Liritë dhe të drejtat e Njeriut në Kushtetutë”, (Bashkautore, autore e parë),
Kumtesë e mbajtur në Konferencën shkencore “Kushtetuta e Shqipërisë, 19982008: 10 Vjet më pas”, organizuar nga Universiteti i Tiranës, Universiteti
Evropian i Tiranës dhe Komiteti i Shqiptar i Helsinkit. Tiranë, 27 Nëntor 2008.
10. “Integrimi Evropian dhe e drejta Kushtetuese në Shqipëri, sfidat për të
ardhmen e integrimit”, kumtesë e mbajtur në Konferencën shkencore me temë:
“Sistemi kushtetues dhe sfidat e tij”, në Universitetin Fan Noli në Korçë, 14
dhjetor 2009
11. “Kushtetuta dhe Integrimi euro-atlantik i Shqipërisë”, referat i mbajtur në
Konferencën shkencore ndërkombëtare, me temë: “Kushtetuta dhe sfidat e saj”,
Tiranë, 29 Janar 2010. organizuar ngë Universiteti i Tiranës, mbështetur nga
Fondacioni “Soros”, me pjesëmarrjen e Fakultetit të Drejtësisë, Universiteti i
Torinos, Itali, Botuar me proccedings, ISBN: 978-99956-32-07-6
12. “Çështje për një proces të rregullt ligjor, gjatë zbatimit të ligjit “Për masa
ndaj dhunës në marrëdhëniet Familjare”, Referat, Konference Shkencore
kombëtare me temë” organizuar nga Fakultetit i Drejtësisë, UT dhe Qendra për
Nisma Ligjore Qytetare, Tiranë, 27, shkurt 2011, botuar në Proceedings book,
Tiranë 2012, ISBN 978-9928-124-39-5.
13. “Konferencë shkencore kombëtare me temë: “Rritja e rolit të OJF-ve për
mbrojtjen e të drejtave dhe lirive themelore të Njeriut, përmes instrumenteve
Kushtetuese e Ligjore”, organizuar nga Akademia e Shkencave e RSh dhe
Qendra për Nisma Ligjore Qytetare, Tiranë, më 24.06.2011, botuar në
proceedings book, Tiranë, 2011, ISBN: 978-99943 706-6-5.
14. “Shoqëria Civile dhe gjykatat”, Konferencë e lidërshipit të gjyqësorit në
Shqipëri, organizuar nga USAID Albania, Këshilli i Lartë i Drejtësisë, OSBE,
prezenca në Shqipëri, Tiranë, 20 prill 2012
VI. REFERATE NE KONFERENCA SHKENCORE NDERKOMBETARE
1. “Sulla libertà di religione nella Costituzione albanese”, referat (12.fq), mbajtur në
seminarin ndërkombëtar organizuar nga Konferenca Episkopale e Jezuitëve të
Shqipërisë dhe Instituti i Studimeve Ballkanike (me pjesëmarrjen e profesorëve dhe
studiuesve të së drejtës Kanonike, Itali), Tiranë, 2-4 Tetor 2003.
2. “Les Garanties des Droits Fondamentaux dans La Contitution Albanaise”, referat
i mbajtur në Kolokiumin ndërkombëtar mbi Kushtetutën e RSH të organizuar pranë
Universitetit të Gjenevës, Zvicër, me pjesëmarrjen e Universitetit të Barit Itali.
(Punimet e kësaj konference janë botuar në përmbledhjen: “Kushtetuta e re
shqiptare sfida e së ardhmes euroantlantike të Shqipërisë”, Shtëpia Botuese
Luarasi, botim në gjuhët shqip, italisht, frëngjisht, Anglisht) Tiranë, 2002
3. “Freedom of Religion in the Constitution of Albania”, Raport kombëtar në
mbledhjen e Grupit Europian të së drejtës Publike, me temë “Fetë dhe e drejta
Publike”, mbajtur në Athinë 17-19 shtator 2004.
4. “Të drejtat gjuhësore në Shqipëri”, Raport kombëtar, në konferencën
Ndërkombëtare “Language Policy in the European Union, Nation Building,
Multilingualism, Mother Tongue Education. Legislating Education”, Bruges,

5.
6.

7.

8.

organizuar nga “Europian Asociation for Education Law and Policy” (ELA),
bashkëautore me Nikoleta Mita e Marita Nito, Nëntor 2005.
“Diritti e persone. Le donne tra poverta e parita”, referat, Universiteti i Barit&
UNICEF ITALIA, 10 prill, 2008
“Karakteri integrues i Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë. Qendrueshmëria e
vlerave të saj në kuadrin e anëtarësimit në BE”. Fakulteti i Drejtësisë, Universiteti
i Shkodrës & Fakulteti i Drejtësisë, Universiteti i Prishtinës. Shkodër, 21 Mars 2009.
“Le sfide della Costituzione Albanese nell processo del’integrazione dell’Albania
al’EU”, kumtesë e mbajtur në kuvendin “La giornata Italo-Albanese”, 5 mars 2010,
organizuar nga Departamenti i shkencave të së drejtës, Fakulteti i Ekonomisë,
Universiteti “La Sapienza”, Romë, Itali.
Issues of the albanian constitution in the framework of the european integration
Referat i mbajtur nw Universitetin e GRAZ nw Austri, nw ditwn e Shqipwrisw,
mars, 2011.

VII. KUMTESA NE KONFERENCA SHKENCORE NDERKOMBETARE
1. “Liria e besimit fetar në Kushtetutën e Shqipërisë”, kumtesë mbajtur në panelin
IV të Konferencës ndërkombëtare “Fetë dhe civilizimet në mijëvjeçarin e ri.
Rasti i Shqipërisë”, Tiranë, 14-15 Nëntor 2003, (6 fq). Organizuar nga
Presidenti i Republikës dhe Qendra Shqiptare për të Drejtat e Njeriut. Tiranë,
2004 (11 fq).
2. “Problemet që lidhen me realizimin e të drejtës për një process të rregullt
gjyqësor në legjislacionin shqiptar dhe në praktikë”, kumtesë e mbajtur në
seminarin e organizuar nga Këshilli i Evropës dhe Ministria e Punëve të Jashtme
e Republikës së Shqipërisë, Tiranë, 2-3 shtator 2003.
3. “Cenni sull’articollo 17 della Costituzione albanese”, kumtesë e mbajtur në
tryezën e rrumbullakët pranë Gjykatës Kushtetuese shqiptare organizuar nga
Fakulteti i Drejtësisë, UT dhe Fakulteti i Drejtësisë, Universiteti i Barit, Itali
(Tiranë, 21-22 nëntor 2000).
4. “The News of the Catalogues of Human Rights in the Albanian
Constitution”, Kumtesë e mbajtur në tryezën e rrumbullakët, organizuar në
kuadrin e projektit “Tempus”, 25 mars 1999, në bashkëpunim me Universitetin
Panteio në Athinë.
5. “Annotazioni sulla Costituzione Albanese del 1998”, diskutim i mbajtur në
Konventën “I Balkani verso L’Europa”, pranë Universitetit të Barit, Itali.
6. Diskutim në tryezën e rrumbullakët e organizuar në Athinë nga Instituti i
kërkimeve kushtetuese, Athinë, maj 2002, me temë: “Kushtetuta shqiptare dhe
Liria e Fesë”.
7. “”On the importance of the draft law “On measures against violence in family
relations””, Konference ndërkombëtare e vendeve të Ballkanit Perendimor, me
përfaqësues të universiteteve, qeverive dhe shoqërisë civile, Ohër, Tetor 2006
8. “Diritti economici nella Constituzione Albanese, nel quadro dell’Integrazione
del Albania al’EU”, kumtesë e mbajtur në Konferencën shkencore
Ndërkombëtare, “X International Conference on Human Rights.
INTEGRATION AND NEIGHBOURHOOD POLITICS: NEW RIGHTS AND
NEW ECONOMIES”, Organizuar nga: University of Bari “Aldo Moro”,
University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Taranto, 3-4 Qershor, 2010.
9. “Kushtetuta e Kosovës dhe Integrimi në Bashkimin Evropian”, kumtesë e
mbajtur në Konferencën Shkencore Ndërkombëtare me temë: “KUSHTETUTA

DHE SFIDAT E KONSOLIDIMIT TË REPUBLIKËS SË KOSOVËS”,

organizuar nga Universiteti jopublik, Marin Barleti dhe Kolegji Dardania,
Kosovë. Tiranë, 30 mars, 2010, botuar me proceedings.
10. “Çështje të marrëdhënieve dhe pavarësisë institucionale gjatë procesit të
emërimit të gjyqtarëve, në Republikën e Shqipërisë”, kumtesë mbajtur në
Konferencën shkencore Rajonale, “Kompetencat dhe roli I Presidentit në
përcaktimin e modelit të qeverisjes në Republikë-mësimet dhe përvojat
regjionale”, organizuar nga Instituti për studime kushtetuese dhe parlamentare
dhe Parlamenti i Republikës së Kosovës, Prishtinë, 28 shkurt, 2012. Botuar në
revistën studimore për çështje juridiko-kushtetuese dhe parlamnetare, Prishtinë,
1/2012.
11. “Standardet e etikës dhe kodeve parlamentare. Rregullimi, zbatimi dhe
sanksionet”, kumtesë e mbajtur në Konferencën me temë: “Standardet e etikës
dhe kodeve parlamentare”, organizuar nga Kuvendi i RSh dhe OSBE, prezenca
në Shqipëri, Tiranë 16-17 Korrik, 2012.
12. “Zhvillimet e doktrinës kushtetuese për një parim të rishikuar të ndarjes së
pushteteve”, kumtesë e mbajtur në Konferencën shkencore ndërkombëtare e
Gjykatës Kushtetuese, Tiranë, 6 Qershor, 2012.
VIII. UDHEHEQJE DHE KRITIKE SHKENCORE
1. Oponencë e teksteve universitare “Historia e shtetit dhe e së drejtës në Shqipëri”
Botim I, 1988 (2 pjesë).
2. Reçencë, “Qytetaria” 2, (bashkëautorë), tekst për shkollën e mesme të profilizuar,
SHBLSH, Tiranë, 2000
3. Reçencë, Xhezair Zaganjori “Demokracia dhe shteti i së drejtës”, monografi,
Shtëpia Botuese Luarasi, Tiranë, 2002
4. Reçencë, Luan Omari, “Shteti i së Drejtës”, monografi, Botim i Akademisë së
Shkencave të Republikës së Shqipërisë, Tiranë, 2002, botuar në revistën “Ligji-mundësi
zhvillimi për gratë”, Nr.9, 2003 me titullin: “Disa refleksione mbi shtetin e së Drejtës.
(Duke lexuar veprën “Shteti i së Drejtës”, shkruar nga Prof. Luan Omari)”.
5. Reçencë, Ana Lalaj, “Kosova, rruga e gjatë drejt vetëvendosjes (1948-1981)”,
botuar në revistën shkencore “Studime Historike”, Nr.1-2, 2001, botuar në revistën
shkencore “Studia Albanica”, Nr.1-2, 2002
7. Raportere e dytë e disertacionit të paraqitur nga kandidatja S. M. me temë: “Histoire
constitutionnelle et exercice du pouvoir constituant: le cas de l’Abanie”, udhëhequr
nga Prof. Thomas Fleiner, Fakulteti i Drejtësisë, Fribourg, Zvicër, 5 nëntor 2004.
8. Bashkudhëheqje shkencore, Aurela Anastasi-Roberto Micu, Fakulteti i Drejtësisë
UT, Universiteti “La sapienza” Romë, 3 mars 2010.
9. Oponente e artikujve në revistën shkencore ndërkombëtare: “The Jurnal of
International Social Research”, Vol.3, 2010, ISSN: 1307-9581.
10. Oponencë. “Ndarja e pushteteve dhe pavarësia e institucioneve Kushtetuese”.
Luan Omari
11. Oponencë. Sokol Sadushi “Drejtësia Kushtetuese në zhvillim”, Trajtime teorike dhe
të praktikës së gjykimit kushtetues. Tiranë, 2012
11. Drejtimi i Bordit të Konferencës Shkencore Kombëtare “Sistemi Kushtetues dhe
sfidat e tij”. Tiranë, 29 Janar 2010, Proceedings Book, ISBN 978-99956-32-07-6
12. Anëtare e bordit tw Konferencës shkencore kombëtare “Mekanizmat mbrojtes të të
drejtave të individëve në kuadër të procesit të rregullt ligjor”, Fakulteti i Drejtësisë,
Universiteti i Tiranës, Tiranë, 2012

13. Anëtare e Komisionit të Vlerësimi të Doktoratës, Fakultetit i Drejtësisë, Universiteti
i Prishtinës, Kosovë. (1 Student, M.J.). 14. 11.2012
14. Anëtare e Bordit shkencor të Konferencës shkencore me temë: “Aspekte të
ndryshme të sistemeve zgjedhore dhe roli i tyre në zhvillimin e demokracisë”,
organizuar nga Departamenti i së Drejtës Publike, Fakulteti i Drejtësisë, UT, Tiranë,
27.10.2012
Anëtare e redaksive shkencore:
1. Anëtare e Bordit Editorial të Revistës studimore “Constitutio”, botim i
Institutit për studime kushtetuese dhe parlamentare Prishtinë. (Vitit, 2011vijim)
2. Anëtare e Bordit shkencor në Revistën “Studime Juridike”, Fakulteti i
Drejtësisë, UT (Viti 2001 –vijim)
3. Anëtare e Bordit shkencor në Revistën “Jeta Juridike” , Shkolla e
Magjistratures (2011-vijim)
4. Anëtare e Bordit shkencor të Revistës “Avokatia”, Revistë e Dhomës
KOmbëtare të Avokatisë, (Viti 2011-vijim)

X. ARTIKUJ STUDIMORE TE PUBLIKUAR NE REVISTA PROFESIONALE
1. “Pozita juridike e gruas sot-fryt i përpjekjeve të saj për barazi”, artikull
studimor, i botuar në revistën “Të drejtat e Njeriut”, Nr.3, 1998 (10 fq.reviste).
2. “Disa tipare të institucioneve publike shqiptare 1912-1925”, artikull teorikoshkencor botuar në revistën “Koha dhe Drejtësia”, Nr.1 1996 (1 fq)
3. Përkthim i disa Kushtetutave të vendeve e kohëve të ndryshme, sipas Maurice
Duverger “Constitutions et Documents Politiques”. (270 fq.), Tiranë, 1995
4. “Disa mendime mbi të drejtat dhe liritë themelore të njeriut në Kushtetutë dhe
kufizimet e tyre”, artikull studimor botuar në “Për të drejtat dhe liritë kushtetuese”,
(botim i Shoqatës së Grave Juriste), Tiranë, 1999 (11 fq.)
5. “Qeverisja vendore, Kushtetuta dhe të drejtat e qytetarëve”, artikull studimor,
botuar në revistën “Të drejtat e Njeriut”, Nr.2, 2000 (10 fq.reviste).
6. “Shënime për nenin 17 të Kushtetutës së Shqipërisë”, artikull i botuar në revistën
“Klinika”, nr.1, Tiranë, 2001
7. “Arsyetimi i vendimit gjyqësor dhe probleme të praktikës gjyqësore”, artikull
studimor, botuar në Revistën “Ligji mundësi zhvillimi për gratë”, nr.2, 2001 (5 fq)
8. “Disa refleksione mbi një vendim anti-obstruksion të Gjykatës Kushtetuese”,
artikull studimor i botuar në revistën “E drejta parlamentare dhe politikat ligjore”,
Nr.7, 2002 (10 fq.reviste)
9. “Juristi Debaton”, rast nga praktika, botuar në Revistën “Ligji mundësi
zhvillimi për gratë”, nr.5, 2002 (3 fq. reviste)
10. “Çështje të rishikimit dhe të qendrueshmërisë së Kushtetutës”, artikull studimor
i botuar në revistën “E drejta parlamentare dhe politikat ligjore”, Nr.10, 2002
(12 fq reviste)
11. “Barazia gjinore dhe sistemet e kuotave zgjedhore për gratë”, artikull studimor
botuar në revistën “E drejta parlamentare dhe politikat ligjore”, nr.28, viti 2005

12. “Leksione për Shqipërinë nga një analizë e krahasuar mbi të drejtën për
kompensim të viktimave të trafikimit”, në revistën “Ligji-mundësi zhvillimi për
gratë”, botim i Qendrës për Nisma Ligjore Qytetare, Nr. 1, mars 2008 (11 fq.)
13. “Ligji “Për masat ndaj dhunës në marrëdhëniet familjare” dhe roli i tij në
luftën kundër këtij fenomeni”. (Bashkëautore, autore e parë). Botuar në Revistën
GAIA, Nr. 7, 2008, Botim i Qendrës “Aleanca Gjinore për Zhvillim” (8 fq).
14. “Roli i Organizatave për forcimin e rendit Kushtetues në Shqipëri.
Kushtetuta dhe organizatat jofitimprurëse”, artikull i botuar në përmbledhjen
“Transparenca, një rrugë drejt besimit të Publikut”. Tiranë, 2008, ISBN: 97899956-18-25-4. (14 fq.).
15. Barazia Gjinore dhe Kuvendi. Si do të jetë Kuvendi i ardhshëm?”, botuar në
Revistën GAIA, Nr. 8, mars 2009, Botim i Qendrës “Aleanca Gjinore për Zhvillim”
(7 fq).
16. “Të drejtat e gruas në legjislacionin shqiptar”, përgatiti Aurela Anastasi, (botim i
Prezencës së OSBE-së në Shqipëri), Tiranë, 2010, (42 faqe); ISBN: 978-92-9235220-2
17. “Presidenti i Republikës në raport me pushtetet politike”, kumtesë e mbajtur në
Konferencën “Realiteti i sotëm shqiptar dhe sfidat e ardhshme Kushtetuese dhe
ligjore”, Tiranë, 6 Dhjetor 2011. Botuar në Përmbledhje kumtesash, Realiteti i sotëm
shqiptar dhe sfidat e ardhshme Kushtetuese dhe ligjore, Tiranë, 2012.
18. “Dimensioni gjinor në jurisprudencën e gjykatave shqiptare dhe përmirësimi i
cilësisë së përfaqësimit në gjykim”, artikull studimor botuar në revistën Avokatia,
nr. 3, Tiranë, Korrik, 2012, Botim i Dhomës Kombëtare të Avokatisë.
XI. ANALIZA PËR LEGJISLACIONIN DHE BOTIME NË SHTYPIN E
PËRDITSHËM
1. Bashkautore në paketën e komenteve për legjislacionin shqiptar ekzistues “Ligji
më mbron edhe mua”, botuar në ndihmë të gruas shqiptare, (dy kapituj
përkatësisht, 11 fq. dhe 12 fq.), Tiranë, 1998
2. “Njohuri për Ligjin”, (bashkëautore), libër për të gjithë, botuar nga
Fondacioni “Soros” dhe Shtëpia botuese “Horizonti”, Tiranë, 2001.
3. “Të mësojmë më shumë për kushtetutën” botuar në “Për një njohje më të mirë
të të drejtave tona dhe të institucioneve demokratike”, Tiranë 2003, (10 fq.)
4. “Shënime mbi nenin 3 të kodit të ri zgjedhor”, (Botuar me shkurtime në
buletinin e KSHH, (shtator 2000).
5. “Prezantim i instituteve të reja të projektkodit të Familjes”, kumtesë e
mbajtur në tryezën e rrumbullakët me temë: “Diskutim i Projektkodit të
Familjes”, Tiranë, 20 prill 2001
6. “Pavarësia dhe paanshmëria e komisioneve të ulta zgjedhore KZZ, KZQV,
KQV”, kumtesë në tryezën e rrumbullakët mbi Kodin Zgjedhor, Tiranë, 29 prill
2004
7. “Shqetësimet e Kodit të ri të Familjes”, artikull, Koha Jonë, 6 Janar 2004
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