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JETËSHKRIM 

 

 

HELENA ALEKO PAPA 

 

 

1.  TË DHËNAT PERSONALE 

 

 

Nr. Personal i Kartës së Identitetit:  H95724113G 

 

Shtetësia :                                         Shqiptare 
 

Datëlindja:                                        24.07.1979 
 

Vendlindja:                                      Tiranë  

 

Adresa:                                             Rr: Vaso Pasha, Godina12, Ap 19, Tiranë  

      

Tel/Cel:                                            +355682001933 

      

Adresa Elektronike :                         helena_papa@hotmail.com  

 

 

 

2. TË DHËNA PËR PËRVOJËN PROFESIONALE 

 

 

Periudha : Mars 2019 - aktualisht 

 

Lloji i detyrës/funksionit/veprimtarisë :  Drejtore Kabineti 

 

Përmbledhje e përgjegjësive të ushtruara : Këshillimi dhe parashtrimi pranë Kryetares i 

mendimeve për çështje të ndryshme ligjore dhe institucionale; Drejtimi, organizimi, 

kontrolli dhe bashkërendimi i veprimtarisë së gjithë stafit të kabinetit; Mbështetja e 

Kryetares në shqyrtimin e të gjitha çështjeve brenda kompetencës së saj, organizimi i 

punës në përputhje me axhendën e Kryetares, përgatitja e dosjes së fjalimeve, 

kalendarit të eventeve si dhe çdo detyre tjetër të ngarkuar nga Kryetarja; Për çdo 

veprimtari zyrtare të Këshillit, bashkëpunon me Sekretarin e Përgjithshëm, përmes të 

cilit ndjek ndarjen e detyrat për secilën drejtori, sektor apo nëpunës/punonjës të 

administratës, duke përcjell porositë dhe urdhrat e Kryetares; Bashkëpunimi me zyrat 

homologe dhe institucione të tjera brenda dhe jashtë vendit, për sigurimin e 

informacionit në interes të institucionit si dhe, çdo informacioni tjetër të kërkuar nga 

Kryetarja; Siguron pjesëmarrje në takime pune, apo aktivitetet që realizon Kryetarja 
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dhe administron në dosjen përkatëse përmbajtjen e takimit, apo aktivitetit, si dhe ndjek 

ecurinë e çështjeve të shtruara për zgjidhje.  

 

Lloji/emërtesa e Institucionit/subjektit ku është ushtruar veprimtaria :  Këshilli Lartë 

Gjyësor 
 

Adresa dhe kontaktet e Institucionit/subjektit : Rr. Ana Komnena Nr. 5, Tiranë  

 

 

Periudha : Nëntor 2018 – Mars 2019 

 

Lloji i detyrës/funksionit/veprimtarisë :  Drejtuese e Projektit “Mbështetja e mjeteve 

juridike efektive vendase dhe lehtësimi i ekzekutimit të vendimeve të GJEDNJ-së në 

Shqipëri” pjesë e  Instrumentit Horizontal të Bashkimit Evropian/Këshillit të 

Evropës për Ballkanin Perëndimor dhe Turqinë.  
 

Përmbledhje e përgjegjësive të ushtruara : Mbështetje teknike dhe ofrimi i ekspertizës 

ligjore mbi zbatimin në praktik të KEDNJ në Shqipëri inter alia për çështje të aksesit 

në drejtësi dhe procesit të rregullt ligjor, të drejtës së pronës dhe rishikimit të vendimit 

penale të formës së prerë për shkak të një vendimi të GJEDNJ-së. Drejtimi, ndjekja 

dhe realizimi i aktiviteteve për mbështetje teknike ligjore dhe institucionale si dhe 

rritjen e kapaciteteve profesionale të stafit të Avokaturës së Shtetit, Agjencisë së 

Trajtimit të Pronave, Shkollës së Magjistraturës etj.  Hartimi, mbikqyrja dhe rishikimi i 

analizave të kuadrit ligjor dhe nënligjor mbi të drejtën e pronës, evidentimi i 

problematikave të zbatimit të tij nga organet e administratës dhe Gjykatat. Organizimi i 

trajnimeve me gjyqtarë, prokurorë dhe studentë të Fakultetit të Drejtësisë si dhe 

promovimi i të drejtave të njeriut përmes zhvillimit të fushatave ndërgjegjësuese etj. 
 

Lloji/emërtesa e Institucionit/subjektit ku është ushtruar veprimtaria : Zyra e Këshillit të 

Evropës në Tiranë 
 

Adresa dhe kontaktet e Institucionit/subjektit : Sheshi Skënderbej, Pallati i Kulturës, 

Kati i tretë, Tiranë  
 

Periudha : Tetor 2018 – Nëntor 2018 

 

Lloji i detyrës/funksionit/veprimtarisë : Eksperte Antikorrupsion e Këshillit të 

Evropës pranë Projektit KiE / BE “Kundër Krimit Ekonomik”  

 

Përmbledhje e përgjegjësive të ushtruara : Ofrimi i ekspertizës ligjore dhe institucionale 

për autoritetet shqiptare (Prokurorinë, Agjencinë e Administrimit të Pasurive të 

Sekuestruara  dhe Konfiskuara, Ministrinë e Brendshme, Policinë e Shtetit etj.) me 

qëllim hartimin e Strategjisë për Administrimin dhe Rikuperimin e Aseteve.  
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Lloji/emërtesa e Institucionit/subjektit ku është ushtruar veprimtaria :  Zyra e Këshillit të 

Evropës në Tiranë 
 

Adresa dhe kontaktet e Institucionit/subjektit : Sheshi Skënderbej, Pallati i Kulturës, 

Kati i tretë, Tiranë  

 

Periudha : Korrik 2018 – Qershor 2020  (34 ditë) 

 

Lloji i detyrës/funksionit/veprimtarisë :  Eksperte Antikorrupsion e BE-së për 

Projektin “Rishikimi i Pajtueshmërisë - Kontrata e reformës sektoriale për luftën 

kundër korrupsionit në Shqipëri”  

 

Përmbledhje e përgjegjësive të ushtruara : Vlerësimi i pavarur i kuadrit strategjik, ligjor 

dhe institucional për parandalimin dhe luftën kundër korrupsionit në Shqipëri. Kryerja 

e analizave dhe vlerësimeve të paanshme e objektive mbi zbatimin e këtij kuadri në 

praktikë nga 5 institucionet kyç të luftës kundër korrupsionit në Shqipëri në përputhje 

me indikatorët strategjik të vendosur në Marrëveshjen financiare Shqipëri-BE si dhe 

hartimi i raporteve për Delegacionin e BE-së mbi nivelin e përputhshmërisë së 

autoriteteve shqiptare.   
 

Lloji/emërtesa e Institucionit/subjektit ku është ushtruar veprimtaria : Ministria e 

Drejtësisë, Prokuroria e Përgjithshme, ILDKPKI, Policia e Shtetit, KQZ. 

 

Adresa dhe kontaktet e Institucionit/subjektit : AECOM/ DT-Global IDEV EUROPE 

S.L, Pedro Texeira 8, 4ª planta Madrid, 28020, Spain 

 

 

Periudha : Shtator 2016 – Shtator 2018 

 

Lloji i detyrës/funksionit/veprimtarisë :  Eksperte e BE-së në fushën e Reformës 

Publike (drejtësisë dhe anti-korrupsionit) për projektin “Mbështetje për zhvillimin 

e sistemit gjyqësor  në Azerbajxhan dhe përmirësimi i shërbimeve të agjencive ligj-

zbatuese të vendimeve penale” 

 

Përmbledhje e përgjegjësive të ushtruara : Ofrimi i ekspertizës ligjore përmes analizave 

të kuadrit ligjor, përfshirë ligjet dhe aktet nënligjore lidhur me organizimin dhe 

funksionimin e  Këshillit Ligjor - Gjyqësor të Azerbajxhanit; kuadrit ligjor lidhur me 

emërimin, transferimin, promovimin e gjyqtarëve, vlerësimin profesional dhe 

procedimin disiplinor të tyre; Hartimi i akteve nënligjore për krijimin i një sistemi të 

qëndrueshëm vlerësimi bazuar ne parametra sa me objektive lidhur me matjen e 

performancës së gjyqtarëve si dhe organizimi dhe ofrimi i trajnimeve dhe këshillave 

juridike në lidhje me çështje të standardeve ndërkombëtare për organizimin dhe 

funksionimin e këshillave gjyqësore dhe shërbimeve gjyqësore. Ofrimi i trajnimeve, 

këshillave dhe praktikave të mira në fushën e luftës kundër korrupsionit si dhe atë të 
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ndihmës ligjore falas për gjyqtarë, prokurorë, avokatë dhe përfaqësues të Ministrisë së 

Drejtësisë etj. 

 

Lloji/emërtesa e Institucionit/subjektit ku është ushtruar veprimtaria : Këshilli Ligjor-

Gjyqësor, Prokuroria e Përgjithshme, Ministria e Drejtësisë - Drejtoria e Burgjeve - 

Baku, Azerbajxhan. 

 

Adresa dhe kontaktet e Institucionit/subjektit : Particip. GmbH, Merzhauser Strase 

183, 79100 Freiburg, Gjermani 

 

Periudha : Tetor 2014 – Shtator 2016 

 

Lloji i detyrës/funksionit/veprimtarisë :  Drejtore kabineti 

 

Përmbledhje e përgjegjësive të ushtruara : Këshillimi dhe mbështetja e Inspektorit të 

Përgjithshëm për çështje strategjike, ligjore, institucionale, rritjen e kapaciteteve 

njerëzore dhe zbatimin e projekteve. Kryerja e analizave ligjore mbi problematikat e 

lindura gjatë zbatimit të legjislacionit ekzistues nga ILDKPKI dhe hartimi i 

propozimeve për shtesa dhe ndryshime ligjore. Kryerja e analizave ligjore mbi 

dokumentet të tjera ligjore dhe strategjike si psh mbi reformën në drejtësi apo atë të 

administratës publike, zbatimit të strategjisë antikorrupsion etj. Zhvillimi i moduleve 

trajnuese dhe ofrimi i trajnimeve për Shkollën Shqiptare të Administratës Publike mbi 

çështjet e strategjisë anti-korrupsion dhe reformës në drejtësi, etika, integriteti, 

vlerësimet e risqeve; konfliktet e interesit, mbrojtja e sinjalizuesve, deklarimi dhe 

kontrolli i pasurive, veprat penale të korrupsionit etj. Me porosi të Inspektorit të 

Përgjithshëm, siguron përfaqësimin e institucionit me palët e treta, duke përfshirë 

institucione të ndryshme shtetërore, organizata ndërkombëtare dhe mediat. 

 

Lloji/emërtesa e Institucionit/subjektit ku është ushtruar veprimtaria : Inspektorati i 

Lartë i Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesave 

(ILDKPKI) 
 

Adresa dhe kontaktet e Institucionit/subjektit : Rr. Reshit Çollaku, Tiranë  

 

Periudha : Prill 2014 – Tetor 2014 

 

Lloji i detyrës/funksionit/veprimtarisë :  Drejtuese Projektesh në Fushën e Drejtësisë 

dhe Punëve të Brendshme 

 

Përmbledhje e përgjegjësive të ushtruara : Hartimi, mbikëqyrja dhe raportimi i 

projekteve në fushën e drejtësisë dhe sundimit të ligjit. Menaxhimi i një portofoli të 

madh projektesh të qeverisë së MB me fokus dhënien e asistencën teknike 

institucioneve vendase. Ofrimi i këshillave dhe analizave ligjore Ambasadorit dhe 

Departamentit për Ballkanin Perëndimor, në Ministrinë Britanike të Punëve të 
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Jashtme (FCO), mbi zhvillimet në vend me fokus çështjet e drejtësisë dhe punët e 

brendshme (justice and home affairs). Mbështetja e zbatimit të projekteve të ambasadës 

përmes njohurive teknike ligjore dhe institucionale.  

 

Lloji/emërtesa e Institucionit/subjektit ku është ushtruar veprimtaria : Ambasada e 

Mbretërisë së Bashkuar, në Tiranë 
 

Adresa dhe kontaktet e Institucionit/subjektit : Rr. Skënderbej, Nr. 12, Tiranë.  

 

 

Periudha : Gusht 2008 – Prill 2014 

 

Lloji i detyrës/funksionit/veprimtarisë :  Inspektore Juriste -  Koordinatore Anti-

korrupsion në Departamentin e Kontrollit të Brendshëm dhe Antikorrupsion 

 

Përmbledhje e përgjegjësive të ushtruara : Drejtuese e Sekretariatit Teknik të Grupit 

Ndër-ministror të Punës për hartimin, zbatimin, raportimin, monitorimin dhe 

rishikimin e Strategjisë Kombëtare Kundër Korrupsionit (2008-2013). Përgatitja, 

ndjekja, realizimi i politikave dhe veprimtarive që lidhen me hartimin e studimeve në 

fushën e legjislacionit për luftën kundër korrupsionit, kryerja dhe përfundimi i 

analizave tekniko-ligjore të vlerësimit, të efektivitetit të legjislacionit, të procesit 

legjislativ, si dhe metodologjisë dhe teknikës së hartimit të legjislacionit, harmonizimin 

tekniko-ligjor të brendshëm të legjislacionit; Ofrimi i trajnimeve dhe aktiviteteve të 

tjera (konferenca, seminare etj.) të lidhura me çështje të parandalimit dhe luftës 

kundër korrupsionit. Kryerja e kërkimeve ligjore dhe institucionale, hartimi i 

analizave, raporteve dhe evidentimi dhe hartimi i amendimeve të ndryshme ligjore në 

përputhje me standardet ndërkombëtare etj. 

 

Lloji/emërtesa e Institucionit/subjektit ku është ushtruar veprimtaria : Kryeministria  

 

Adresa dhe kontaktet e Institucionit/subjektit : Bul. Dëshmorët e Kombit, Tiranë  

 

Periudha : Tetor 2007 – Mars 2008 

 

Lloji i detyrës/funksionit/veprimtarisë :  Kërkuese Ligjore – pranë zyrës së 

Regjistruesit / Kancelarisë së Gjykatës 

 

Përmbledhje e përgjegjësive të ushtruara : Hulumtimi i dokumenteve themelore të 

gjykatës dhe juridiksioneve të ndryshme kombëtare, kryerja e analizave juridike 

krahasuese për çështje të ndryshme si procesi i rregullt ligjor, aksesi në drejtësi dhe 

statusi i viktimave në procesin penal ndërkombëtar, procedurat e gjykimit të drejtë dhe 

praktikat e ekzekutimit të dënimeve në vendet anëtare të Statutit të Romës etj.  
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Lloji/emërtesa e Institucionit/subjektit ku është ushtruar veprimtaria : Gjykata Penale 

Ndërkombëtare (CPI/ICC) 
 

Adresa dhe kontaktet e Institucionit/subjektit : ICC, Oude Waalsdorperweg 10 2597 

AK, Hagë, Hollandë.  
 

Periudha : Tetor 2006 – shtator 2007 

 

Lloji i detyrës/funksionit/veprimtarisë :  Kërkuese Ligjore pranë Kryetarit të Dhomës 

së Kolegjit Penal 

 

Përmbledhje e përgjegjësive të ushtruara : Kryerja e kërkimeve ligjore në përputhje me 

çështjet e depozituara, hartimi i mendimeve, dokumenteve, ligjore për çështje të 

ndryshme; ndjekje e seancave gjyqësore, inventarizimi i dosjeve dhe evidentimi i 

dosjeve prioritare, hartimi i raporteve statistikore etj.  

 

Lloji/emërtesa e Institucionit/subjektit ku është ushtruar veprimtaria : (TGI) Gjykata e 

Apelit e Besancon, Francë  
 

Adresa dhe kontaktet e Institucionit/subjektit : 1 rue Megevand, 25000, Besancon.  

 

Periudha : Gusht 2001 – Gusht 2003 

 

Lloji i detyrës/funksionit/veprimtarisë :  Këshilltare Ligjore 

 

Përmbledhje e përgjegjësive të ushtruara : Përgatitja e dokumenteve ligjore; kryerja e 

kërkimeve dhe hartimi i mendimeve ligjore për çështje të ndryshme; identifikimi dhe 

raportimi i problemeve ligjore të klientëve dhe këshillimi i tyre; kryerja e aktiviteteve 

lobuese për përmirësimin e legjislacionit ekzistues etj.; 

 

Lloji/emërtesa e Institucionit/subjektit ku është ushtruar veprimtaria : TLAS, CAFOD-

UK 
 

Adresa dhe kontaktet e Institucionit/subjektit : Rr. Sami Frasheri, 4 Kullat, Seksioni  

III, Ap.1A, Tiranë. 

 

2/1 VEPRIMTARI TË TJERA PROFESIONALE 

 

 

Periudha : Gusht – Shtator 2020 

 

 Lloji i detyrës/funksionit/veprimtarisë :  Eksperte ligjore për Projektin 

“Monitorimi i situatës së të drejtave të refugjatëve dhe azilkërkuesve në 
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Shqipëri si rezultat i pandemisë globale Covid 19 dhe sfidat drejt standarteve 

ndërkombëtare.” 

 Përmbledhje e përgjegjësive të ushtruara : Kontribuese në hartimin e Manualit 

për të drejtat e refugjatëve dhe migrantëve të parregullt. Hartimi i gjetjeve dhe 

rekomandimeve për përmbushje nga strukturat  përgjegjese.  

 Lloji/emërtesa e Institucionit/subjektit ku është ushtruar veprimtaria : Qendra 

Kombëtare Pritëse për Azilkërkuesit, Drejtoria e Azilit dhe Shtetësisë, 

Drejtoria e Anti-trafikut dhe Migracionit, Departamenti i Kufirit dhe i 

Migracionit, Qendra e mbyllur e të huajve.  

 Adresa dhe kontaktet e Institucionit/subjektit : QRPKTP, Rr. Naim Frashëri, 

Pall 17, Ap 21, Tiranë. 

 

 

Periudha : Dhjetor 2019 – Dhjetor 2020 

 

 Lloji i detyrës/funksionit/veprimtarisë :  Eksperte Tematike e BE-së për 

“Studimin Krahasues për mekanizmat dëmshpërblyes për krimet 

ndërkombëtare të luftës në Ballkanin Perëndimor” – për zbatim të Lot 3 

“Demokracia, të drejtat e njeriut dhe misioni i paqes” 

 Përmbledhje e përgjegjësive të ushtruara : Kontribuese dhe hartuese në studimin 

rajonal krahasues (pjesa për Shqipërinë) mbi drejtësinë tranzitore në Ballkanin 

Perëndimor, përmes hulumtimit të legjislaciont në fuqi, dokumentacionit 

historik dhe intervistave me profesionistë të fushës. Vlerësimi i përputhshmërisë 

së legjislacionit vendas me aquis communautaire dhe standardet 

ndërkombëtare përsa i përket të drejtës së dëmshpërblimit të viktimave të 

krimeve të luftës, krimeve kundër njerëzimit dhe gjenocidit.  

 Lloji/emërtesa e Institucionit/subjektit ku është ushtruar veprimtaria : Autoriteti 

Dosjeve (AIDSSH) ISKPK, IIPP, Universiteti Tiranës, OSBE, Gjykata e 

Posacme.  

 Adresa dhe kontaktet e Institucionit/subjektit : ALTAIR Asesores S.L. C/ Maria 

de Molina, 1 - 5º Dcha 28004 Madrid, Spain 

 

Periudha : Maj 2019 – Nëntor 2019 

 

 Lloji i detyrës/funksionit/veprimtarisë :  Eksperte metodologjike  

 Përmbledhje e përgjegjësive të ushtruara : Ofrimi i ekspertizës për hartimin e  

instrumentit kërkimor matës të progresit të reformës në drejtësi “Barometrit”, të 

bazuar në indikatorë cilësor dhe sasior. Testimi i këtij instrumenti përmes 

pilotimit të tij me fokus grupe të ndryshme.  

 Lloji/emërtesa e Institucionit/subjektit ku është ushtruar veprimtaria : Fondacioni 

Shoqëria e Hapur për Shqipërinë. 

 Adresa dhe kontaktet e Institucionit/subjektit : Fondacioni Shoqëria e Hapur 

për Shqipërinë, Rr. Qemal Stafa, Pall 120/2, Tiranë.   
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Periudha : Maj 2019 

 

 Lloji i detyrës/funksionit/veprimtarisë :  Eksperte për të Drejtat e Njeriut  

 Përmbledhje e përgjegjësive të ushtruara : Ofrimi i ekspertizës për moderimin e 

tryezës së rrumbullakët me temë "Zbatimi në praktikë i ligjit nr. 133/2015". 

Hartimi i raportit të aktivitetit,  përfshi gjetjet dhe rekomandimet.  

 Lloji/emërtesa e Institucionit/subjektit ku është ushtruar veprimtaria : ATP dhe 

grupe interesi 

 Adresa dhe kontaktet e Institucionit/subjektit : Akademia e Studimeve Politike, 

Kotoni Centre, Rr. Donika Kastrioti, Nr.3, Hyrja2, Kati4, Zyra2, Tiranë.  

 

 

Periudha : Prill 2019 

 

 Lloji i detyrës/funksionit/veprimtarisë :  Eksperte për të Drejtat e Njeriut për 

Projektin “Mbështetja e mjeteve juridike efektive dhe ndihmës së ndërsjelltë 

ligjore" 

 Përmbledhje e përgjegjësive të ushtruara : Ofrimi i ekspertizës për moderimin e 

tryezës së rrumbullakët rajonale me temë "Vlerësimi i ndikimit/impaktit të 

Trajnimeve për të Drejtat e Njeriut te Profesionistët Ligjorë: Sfidat dhe 

praktikat e mira". Hartimi i raportit të aktivitetit përfshi gjetjet dhe 

rekomandimet.  

 Lloji/emërtesa e Institucionit/subjektit ku është ushtruar veprimtaria : Podgoricë, 

Mal i Zi 

 Adresa dhe kontaktet e Institucionit/subjektit : Zyra e Këshillit të Evropës në 

Serbi 

 

Periudha : Janar 2016 – Korrik 2016 

 

Lloji i detyrës/funksionit/veprimtarisë :  Eksperte e Sekretariatit Teknik (niveli  

mesëm) për Projektin “Mbështetje për realizimin e Reformës në Drejtësi”  

 

Përmbledhje e përgjegjësive të ushtruara : Marrja pjesë në të gjithë aktivitetet e 

Sekretariatit Teknik. Asistimi i ekspertëve të nivelit të lartë në ushtrimin e detyrave dhe 

funksioneve. Ofrimi i ekspertizës teknike duke kontribuar në hartimin e analizave 

krahsuese, opinioneve ligjore, projektligjeve apo çështjeve të teknikës ligjore.  

 

Lloji/emërtesa e Institucionit/subjektit ku është ushtruar veprimtaria : Kuvendi i RSh & 

Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë. 

 

Adresa dhe kontaktet e Institucionit/subjektit : Fondacioni Shoqëria e Hapur për 

Shqipërinë, Rr. Qemal Stafa, Pall 120/2, Tiranë.  
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3. ARSIMIMI, KUALIFIKIMET, TRAINIMET DHE TITUJT PROFESIONALË 

 
 

3.1 ARSIMIMI 

 

Periudha : 2003 - 2004 

 

 Diploma/Titulli i fituar :   Licence de Droit / Titull “Jurist” 

 Rezultati/Nota Mesatare : 60 Kredite  

 Emri dhe lloji i institucionit arsimor : Universiteti i Besançon; Fakulteti i 

Drejtësisë, Francë. 

 Adresa dhe kontaktet e institucionit arsimor : UFR SJEPG, 45 D’Avenue de 

L’Observatoire, 25030 Besancon Cedex.  

 

Periudha : 1997-2001 

 

 Diploma/Titulli i fituar :   “Jurist” 

 Rezultati/Nota Mesatare : Mesatare 9.4 / 10 

 Emri dhe lloji i institucionit arsimor : Universiteti i Tiranës, Fakulteti i 

Drejtësisë, Tiranë. 

 Adresa dhe kontaktet e institucionit arsimor : Rr. Margarita Tutulani, Tiranë.  

 

 

3.2  KUALIFIKIMET PASUNIVERSITARE 
 

Periudha : 2005-2006 

 

 Diploma/Titulli i fituar :   Master II “E drejtë Evropiane” 

 Rezultati/Nota Mesatare : 120 Kredite  

 Emri dhe lloji i institucionit arsimor : Universiteti i Besançon - Fakulteti i 

Drejtësisë, Francë.  

 Adresa dhe kontaktet e institucionit arsimor : UFR SJEPG, 45 D’Avenue de 

L’Observatoire, 25030 Besançon Cedex.  

 

 

Periudha : 2004-2005 

 

 Diploma/Titulli i fituar :   Master I “E drejtë Private”  

 Rezultati/Nota Mesatare : 60 Kredite  

 Emri dhe lloji i institucionit arsimor : Universiteti i Besançon - Fakulteti i 

Drejtësisë, Francë. 

 Adresa dhe kontaktet e institucionit arsimor : UFR SJEPG, 45 D’Avenue de 

L’Observatoire, 25030 Besançon Cedex.  
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3.3 TRAINIMET 
 

Periudha : 10-22 Qershor 2019 

 

 Tematika dhe fusha e trainimit të fituar :  Hartimi ligjor  

 Emri dhe lloji i institucionit arsimor : Programi Ndërkombëtar i Hartimit 

Ligjor, Universiteti i Tulane 

 Adresa dhe kontaktet e institucionit arsimor : New Orleans, SHBA 

 

Periudha : Mars - Qershor 2016 

 

 Tematika dhe fusha e trainimit të fituar : TOT për “Trajner në Fushën e 

Antikorrupsionit dhe Mirëqeverisjes” 

 Emri dhe lloji i institucionit arsimor : ASPA & OSBE, KKKK, BERZH, SNA 

 Adresa dhe kontaktet e institucionit arsimor : Tiranë, Shqipëri. 

 

Periudha : 23-27 Nëntor 2015 

 

 Tematika dhe fusha e trainimit të fituar :  Seminar “Korrupsioni, zbulimi, 

parandalimi, ndëshkimi” 

 Emri dhe lloji i institucionit arsimor : Shkolla e Magjistraturës (CSM) 

 Adresa dhe kontaktet e institucionit arsimor : Paris, Francë. 

 

Periudha : 12-13 Tetor 2015 

 

 Tematika dhe fusha e trainimit të fituar : Kurs trajnimi “Mbështetja Buxhetore 

Sektoriale – Nivel i Avancuar” 

 Emri dhe lloji i institucionit arsimor : ASPA dhe PPF  

 Adresa dhe kontaktet e institucionit arsimor : Tiranë, Shqipëri 

 

Periudha : 19-22 Maj 2014 

 

 Tematika dhe fusha e trainimit të fituar :  Kurs “ Program i plotë menaxhimi 

projektesh ” 

 Emri dhe lloji i institucionit arsimor : Ministria Britanike e Punëve të Jashtme 

 Adresa dhe kontaktet e institucionit arsimor : Londër, Mbretëria e Bashkuar.  

 

Periudha : 13 Dhjetor 2013 

 

 Tematika dhe fusha e trainimit të fituar :  Konference “Dimensionet e gjinisë në 

korrupsion”  
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 Emri dhe lloji i institucionit arsimor : GRECO – Këshilli i Evropës  

 Adresa dhe kontaktet e institucionit arsimor : Pragë, Republika Çeke  

 

Periudha : 26 - 27 Qershor 2013 

 

 Tematika dhe fusha e trainimit të fituar :  Seminar ekspertësh mbi:  

“Parandalimin e Korrupsionit: Masat efektive dhe zbatimi në praktikë. 

Qasja institucionale dhe sektoriale” 

 Emri dhe lloji i institucionit arsimor : OECD & UNDP, OSCE 

 Adresa dhe kontaktet e institucionit arsimor : Jurmala, Letoni. 

 

Periudha : 2 - 16 Prill 2012 

 

 Tematika dhe fusha e trainimit të fituar : Kurs trajnimi “Prezantimi me 

Administratën Publike” 

 Emri dhe lloji i institucionit arsimor : ITAP  

 Adresa dhe kontaktet e institucionit arsimor : Tiranë, Shqipëri 

 

Periudha : 25-27 Qershor 2012 

 

 Tematika dhe fusha e trainimit të fituar :  Trajnim për “Ekspertët pjesëmarrës 

në mekanizimin rishikues të Konventës së Kombeve të Bashkuara kundër 

Korrupsionit” 

 Emri dhe lloji i institucionit arsimor : UNODC 

 Adresa dhe kontaktet e institucionit arsimor : Moskë, Federata Ruse. 

 

Periudha : 23 - 25 Mars 2011 

 

 Tematika dhe fusha e trainimit të fituar : Seminar ekspertesh mbi “Politikat 

antikorrupsion dhe integriteti”  

 Emri dhe lloji i institucionit arsimor : OECD & KNAB 

 Adresa dhe kontaktet e institucionit arsimor : Vilnius, Lituani 

 

 

Periudha : 1999-2008 

 

Tematika dhe fusha e trainimit të fituar :   

 Seminar 1 ditor mbi “Diskriminimin gjinor dhe dhunën gjinore” organizuar 

nga KiE për përfaqësuesit e OJF-ve (1999) 

 Seminar 2 ditor mbi “Monitorimi i të drejtave të njeriut” organizuar nga KiE 

(1999) 

 Trajnim mbi “Vëzhgimin e zgjedhjeve dhe kodit zgjedhor” organizuar nga 

KShH dhe Ambasada Amerikane, Tiranë. (2000) 
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 Kurs 7 ditor trajnues “Roli i ndërmjetësit për menaxhim dhe zgjidhje 

konfliktesh” organizuar nga Fondacionet Soros & Zgjidhja e Konflikteve (2000) 

 Seminar “E drejta ndërkombëtare dhe krimi i organizuar” organizuar nga 

DANIDA, 16-20 Tetor 2000.  

 Trajnim mbi “Ngritjen e fondeve, hartimi, drejtimi, monitorimi dhe vlerësimi 

i projekteve” organizuar nga SOROS, 2-5 Nëntor 2000.  

 Kurs trajnimi “Njohja me legjislacionin Mjedisor” organizuar nga Qendra 

Rajonale e Mjedisit dhe Fondacioni Soros, 13-23 Mars 2000.  

 Kurs trajnimi 5 javor mbi “E drejta mbi pasuritë e paluajtshme” organizuar 

nga Fakulteti i Drejtësisë në bashkëpunim me USAID (2000) 

 Trajnim mbi “Teknikat negociuese” organizuar nga GTZ dhe GOPA (2008) 

 

 

3.4  TITUJ PROFESIONALË DHE GRUPE PUNE 

 

Periudha : 2020 – 2023 (Mandat 4 vjeçar) 

 

 Lloji i titullit/ fusha profesionale :  Anëtare e Komitetit për Parandalimin e 

Torturës dhe Trajtimit ose Ndëshkimit Çnjerëzor ose Poshtërues (CPT) 

 Emri dhe lloji i institucionit që ka dhënë titullin : Asambleja Parlamentare e 

Këshillit të Evropës 

 Adresa dhe kontaktet e institucionit : Council of Europe, F-67075 Strasbourg 

Cedex, Francë. 

 

Periudha : 2019 – 2020  

 

 Lloji i titullit/ fusha profesionale :  Pjesëmarrëse në Rrjetin Evropian të 

Këshillave Gjyqësor (ENCJ) 

 Emri dhe lloji i institucionit që ka dhënë titullin : ENCJ 

 Adresa dhe kontaktet e institucionit : Rue de la Croix de Fer 67, 1000 Bruksel, 

Belgjikë 

 

Periudha : 2009 - 2014 

 

 Lloji i titullit/ fusha profesionale :  Anëtare & Eksperte e Grupit të Shteteve 

kundër Korrupsionit (GRECO) 

 Emri dhe lloji i institucionit që ka dhënë titullin : Këshilli i Evropës 

 Adresa dhe kontaktet e institucionit : Council of Europe, F-67075 Strasbourg 

Cedex, Francë. 

 

Periudha : 2009 - 2014 
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 Lloji i titullit/ fusha profesionale :  Eksperte e Mekanizmit të Shqyrtimit të 

Konventës së UNCAC
1
 (IRG -UNODC) 

 Emri dhe lloji i institucionit që ka dhënë titullin : UNODC - IRG 

 Adresa dhe kontaktet e institucionit : Ëagramer Strasse 5, 1220 Vienna, Austria 

Postal address: P.O. Box 500, A-1400 Vienna, Austria 

 

Periudha : 2010 - 2014 

 

 Lloji i titullit/ fusha profesionale : Përfaqësuese dhe Eksperte në Rrjetin 

Antikorrupsion në kuadrin e Planit të veprimit të Stambollit / OECD 

 Emri dhe lloji i institucionit që ka dhënë titullin : ACN - OECD 

 Adresa dhe kontaktet e institucionit : 2 Rue André Pascal, Paris, Francë.  

 

Periudha : Nëntor 2002 

 

 Lloji i titullit/ fusha profesionale :  “Avokat” 

 Emri dhe lloji i institucionit që ka dhënë titullin : Dhoma Kombëtare e 

Avokatëve  

 Adresa dhe kontaktet e institucionit : Rr. "Abdi Toptani", Nd.5, Tiranë. 

 

 

4.  PUBLIKIME PROFESIONALE DHE KËRKIME SHKENCORE 

 

Titulli i publikimit/ Kërkimit shkencor : Studim Rajonal “Konflikti i Interesave në 

Praktikë” 

 Autor/Bashkëautor/Kontribues : Kontribuese 

 Subjekti/Institucioni botues/publikues : Shkolla Rajonale të Administratës 

Publike, Danilovgrad, Mal i Zi  

 Koha e botimit : Tetor 2015 

 Faqja në  web ku gjendet publikimi (nëse disponohet) :    
o https://www.respaweb.eu/download/doc/Conflicts+of+Interest+in+Practice_Comparative

+Study.pdf/953c28bf75c1145c474ec4a865885534.pdf  
 

Titulli i publikimit/ Kërkimit shkencor : Studim Rajonal “Deklarimi dhe kontrolli i 

pasurive e të ardhurave, në praktikë” 

 Autor/Bashkëautor/Kontribues : Bashkëautore 

 Subjekti/Institucioni botues/publikues : Shkolla Rajonale të Administratës 

Publike, Danilovgrad, Mal i Zi  

 Koha e botimit : Nëntor 2013 

Faqja në  web ku gjendet publikimi (nëse disponohet) :  
o https://www.respaweb.eu/download/doc/01+Comparative+Study+on+Income+and+Asset

+Declarations+in+Practice.pdf/a7b72f3874b5745f5cc38cfcd3a41983.pdf  

                                                           
1
 https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/IRG-Experts/English/FirstCycle/Albania_E.pdf 

https://www.respaweb.eu/download/doc/Conflicts+of+Interest+in+Practice_Comparative+Study.pdf/953c28bf75c1145c474ec4a865885534.pdf
https://www.respaweb.eu/download/doc/Conflicts+of+Interest+in+Practice_Comparative+Study.pdf/953c28bf75c1145c474ec4a865885534.pdf
https://www.respaweb.eu/download/doc/01+Comparative+Study+on+Income+and+Asset+Declarations+in+Practice.pdf/a7b72f3874b5745f5cc38cfcd3a41983.pdf
https://www.respaweb.eu/download/doc/01+Comparative+Study+on+Income+and+Asset+Declarations+in+Practice.pdf/a7b72f3874b5745f5cc38cfcd3a41983.pdf
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Titulli i publikimit/ Kërkimit shkencor : GRECO – Këshilli i Evropës 

 

 Raporti Vlerësues për Belgjikën për temën e “Parandalimit të korrupsionit në 

radhët e Deputetëve, Gjyqtarëve dhe Prokurorëve” (Tetor 2014) 

 Raporti Vlerësues për Maqedoninë e Veriut (FYROM) për temën e 

“Parandalimit të korrupsionit në radhët e Deputetëve, Gjyqtarëve dhe 

Prokurorëve”  (Dhjetor 2013) 

 Raporti i Përputhshmërisë për Francën për temën e “Transparencës së Financimit 

të Partive Politike”  (Mars 2013) 

 Raporti i Përputhshmërisë për Danimarkën për temën e “Ndëshkimit penal të 

veprave të korrupsionit” (2011) 

 

 Autor/Bashkëautor/Kontribues : Bashkëautore 

 Subjekti/Institucioni botues/publikues : GRECO – Këshilli i Evropës 

 Koha e botimit : Tetor 2015, dhjetor 2013, Mars 2013, 2011 

 Faqja në  web ku gjendet publikimi (nëse disponohet) :  
o https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?docume

ntId=09000016806c2c40  

o https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?docume

ntId=09000016806c9ab5  

o https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?docume

ntId=09000016806c5dd3   

o https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?docume

ntId=09000016806c321a     

 

Titulli i publikimit/ Kërkimit shkencor : IRG - UNODC 

 

 Raporti vlerësues për Estoninë në kuadrin e Shqyrtimit të zbatimit të Konventës 

së Kombeve të Bashkuara për Luftën kundër Korrupsionit.   

 Raporti vlerësues për Bullgarinë në kuadrin e Shqyrtimit të zbatimit të Konventës 

së Kombeve të Bashkuara për Luftën kundër Korrupsionit.   

 

 Autor/Bashkëautor/Kontribues : Kontribuese 

 Subjekti/Institucioni botues/publikues : UNODC -IRG 

 Koha e botimit : Përmbledhja e raportit e publikuar 23.08.2012  (2011- 2012) 

&  në 11.10.2011  (2010-2011) 

 Faqja në  web ku gjendet publikimi (nëse disponohet) : 
o http://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/WorkingGroups/ImplementationRevi

ewGroup/ExecutiveSummaries/V1255516e.pdf 

o http://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/COSP/session4/V1186294e.pdf 

 

 

Titulli i publikimit/ Kërkimit shkencor : OECD / ACN  

 

https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016806c2c40
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016806c2c40
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016806c9ab5
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016806c9ab5
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016806c5dd3
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016806c5dd3
http://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/WorkingGroups/ImplementationReviewGroup/ExecutiveSummaries/V1255516e.pdf
http://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/WorkingGroups/ImplementationReviewGroup/ExecutiveSummaries/V1255516e.pdf
http://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/COSP/session4/V1186294e.pdf
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 Raporti i “Raundit i II-të monitorimit” për Armeninë nga Rrjeti Antikorrupsion i 

OECD. 

 Autor/Bashkëautor/Kontribues : Kontribuese 

 Subjekti/Institucioni botues/publikues : OECD / ACN  

 Koha e botimit : Qershor – Shtator 2011 

 Faqja në  web ku gjendet publikimi (nëse disponohet) : 
o http://www.oecd.org/corruption/acn/48964985.pdf 

 

 

 

5.  ZOTËRIMI I GJUHËVE TË HUAJA 

 

  

Gjuha ANGLEZE 

Aftësitë Të kuptuarit Të folurit Shkrimi 

Niveli i 

Zotërimit 
Profesional  Profesional  Profesional  

 

Periudha : 2009-2012 

Dokumenti i zotërimit të gjuhës së huaj :   Ceritifkatë gjuhe 2009 &Toefl 2012 

Emri dhe lloji i institucionit që e ka lëshuar :  Albraham Lincoln Foundation 

Adresa dhe kontaktet e institucionit :  Rr. Qemal Stafa, Nr. 184, Tirana 

 

  

Gjuha FRANCEZE 

Aftësitë Të kuptuarit Të folurit Shkrimi 

Niveli i 

Zotërimit 
Profesional  Profesional  Profesional  

 

Periudha : 2003 - 2006 

Dokumenti i zotërimit të gjuhës së huaj : Diploma e Fakultetit & Master I e II 

Emri dhe lloji i institucionit që e ka lëshuar :  Universiteti Besançon.   

Adresa dhe kontaktet e institucionit :  UFR SJEPG, 45 D Avenue de L’Observatoire, 

25030 Besançon Cedex, Francë  

 

  

Gjuha ITALIANE 

Aftësitë Të kuptuarit Të folurit Shkrimi 

Niveli i 

Zotërimit 
Profesional Shumë mirë Mesatar 

 

Periudha : 1993-1997 
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Dokumenti i zotërimit të gjuhës së huaj :   Diploma e Maturisë 

Emri dhe lloji i institucionit që e ka lëshuar :  Shkolla e mesme: Petro Nini Luarasi 

Adresa dhe kontaktet e institucionit :  Rr. Sami Frasheri, 1019 Tirana, Albania 

 

  

Gjuha RUSE 

Aftësitë Të kuptuarit Të folurit Shkrimi 

Niveli i 

Zotërimit 
Fillestare Fillestare Fillestare 

 

Periudha : 2016-2018 

Dokumenti i zotërimit të gjuhës së huaj :   Ceritifkatë niveli fillestar (A1, 2) 

Emri dhe lloji i institucionit që e ka lëshuar :  KMT 

Adresa dhe kontaktet e institucionit :  KMT School, Baku, Azerbajxhan 

 


