Jetëshkrimi
Të dhëna vetjake

Emri:

Atësia:

VASILIKA

LLAMBI

Mbiemri: HYSI

Datëlindja: 13.01.1963

Vend lindja: TIRANE

Arsimi:

1985‐1992: Studime pasuniversitare, Fakulteti i Drejtësisë, Universiteti i Tiranës. I jepet grada shkencore
“Kandidat i Shkencave”

1981‐1985: Studime universitare, Fakulteti i Shkencave Politike – Juridike, Dega Drejtësi, Universiteti i
Tiranës. Përfunduar studimet shkëlqyeshëm. I jepet titulli “Jurist”.

1977‐1981: Shkolla e mesme e përgjithshme “Qemal Stafa”, Tiranë, Përfunduar studimet shkëlqyeshëm.
Vlerësuar me “Medaljen e Artë”.

Eksperienca në Punë:

2009‐ Deputete në Kuvendin e Shqipërisë, legjislatura VII, VIII, IX.

2010‐ Angazhuar si pedagoge me kohë të pjesshme në nivel universitar, në programin master dhe/ ose
doktoraturë në fakultete të Drejtësisë.

2002‐2015; Pedagoge e Jashtme në Shkollën e Magjistraturës, Tiranë.

1985‐2009; Pedagoge me kohë të plotë, Fakulteti i Drejtësisë, Universiteti i Tiranës.

Eksperiencë drejtuese administrative dhe shkencore:
2006‐2009; Anëtare e Këshillit të Fakultetit të Drejtësisë, Universiteti i Tiranës.

1998‐01‐2000; Dekane e Fakultetit të Drejtësisë, Universiteti i Tiranës.

1998‐2007; Anëtare e Senatit të Universitetit të Tiranës.

1994‐2007; Përgjegjëse e Seksionit të Kriminologji dhe Kriminalistikës, Fakulteti i Drejtësisë, Universiteti
i Tiranës.

1993‐1998; Përgjegjëse e Departamentit të së Drejtës Penale, Fakulteti i Drejtësisë, Universiteti i
Tiranës.

1993‐2002; Anëtare e Këshillit Shkencor të Fakultetit të Drejtësisë, Universiteti i Tiranës.

Kualifikime:
Kualifikim shkencore:

07.05.2010; I jepet titulli “Profesor”.

17.12.1998; I jepet titulli “Profesor i asociuar”.

30.06.1993; Merr gradën shkencore “Doktor”.

18.09.1992; Merr gradën shkencore “Kandidat i shkencave”.

Angazhime shkencore dhe profesionale

2002‐ Anëtare e Komisionit Evropian kundër Diskriminimit dhe Intolerancës (ECRI), Strasburg, Këshilli i
Europës.

2003‐ Anëtare e Shoqatës Evropiane të Kriminologjisë.

2000‐2013; Anëtare e Grupit të Ekspertëve Evropianë për Statistikat e Krimit dhe Sistemin e Drejtësisë
Penale në Europë (ESB).

1998‐1999; Eksperte për Shqipërinë në Komitetin e Ekspertëve “Ndërhyrja e hershme psikosociale për
parandalimin e krimit”, Komiteti Evropian për problemet kriminale, Këshilli i Evropës, Strasburg, Francë.

1998‐1999; Eksperte për Shqipërinë në Komitetin e Ekspertëve “Aspekte Penale dhe kriminologjike të
krimit të organizuar’ , Komiteti Evropian për problemet kriminale, Këshilli i Evropës, Strasburg, Francë.

1997‐2000; Anëtare e Shoqatës Ndërkombëtare të Viktimologjisë.

1997‐2000 Anëtare e Shoqatës së Grave Juriste Shqiptare.

1994‐2000 dhe 2012; Anëtare e Shoqatës Ndërkombëtare të Gjyqtarëve dhe Magjistratëve të Familjes
dhe të Fëmijëve (IAJFCM).

Aktivitete shoqërore politike.

Aktivitete shoqërore:

2000‐05.2009; Anëtare dhe drejtuese e Komitetit Shqiptar të Helsinkit.

2004‐2007; Anëtare e Bordit të Federatës Ndërkombëtare të Helsinkit, Vjenë.

Aktiviteti politik dhe parlamentar:

2009‐ Deputete në Kuvendin e Shqipërisë, Legjislatura VII, VIII, IX

Prill 2017‐shtator 2017; Kryetare e Komisionit për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat
e Njeriut, Kuvendi i Shqipërisë.

2013‐shtator2017; Kryetare e Nënkomisionit për të Drejtat e Njeriut, Kuvendi i Shqipërisë.

Shkurt 2010; Anëtare e Komisionit për Çështjet Ligjeve, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut,
Kuvendi i Shqipërisë.

2009; Nënkryetare e Grupit Parlamentar të Partisë Socialiste të Shqipërisë.

Përfaqësime, studime dhe kërkime shkencore brenda dhe jashtë vendit;

2007‐2009; Eksperte për Shqipërinë, Enciklopedia Botërore “Krimi dhe dënimi” , vëllimi 4, Evropa.

2005‐2007; Eksperte e grupit të punës për shkrimin e librit “Trafikimi i qenieve njerëzore në Ballkan”
FORD institute dhe Univeristeti i Pitsburgut, SHBA.

2000‐2013; Eksperte në Grupin e Ekspertëve Evropianë “Për Librin Evropian për krimin dhe Statistikat e
Drejtësisë Penale”.

2001‐2003; Eksperte e pavarur në projektin “Një vështrim për mosdiskriminimin”, projekt i Këshillit të
Evropës.

2001‐2004; Eksperte e grupit të punës për shkrimin e librit “Krimi i organizuar në Evropë, politika dhe
strategjia e luftës kundër tij” Instituti gjerman Max‐Plank dhe Universiteti i Friburgut.

2000‐2003; Eksperte në grupin e punës dhe koordinatore për Shqipërinë, Bullgarinë dhe Maqedoninë
për shkrimin e librit “Për Librin Evropian për Krimin dhe Statistikat e Drejtësisë Penale 1995‐2000”.

2000‐2001; Koordinatore për Shqipërinë për “Studimi Ndërkombëtar i Viktimave tëKrimit në Fushën e
Biznesit 1996‐2000” Instituti Ndërajonal i Kombeve të Bashkuara për Studimin e Krimit dhe të Drejtësisë
(UNICRI) Romë.

2000‐2002; Studim ndërkombëtar i krimit të organizuar. Studim për Shqipërinë UNICRI‐në dhe Qendrën
e Kombeve të Bashkuara për Parandalimin Ndërkombëtar të Krimit (ICCP), Vjenë Austri.

1998‐1999; Anëtare e grupit të ekspertëve të “Planit të Veprimit për zhvillimin e Fakultetit të
Drejtësisë”, banka Botërore dhe DANIDA.

1997‐1998; Koordinatore për Shqipërinë për “Plan Veprimi për Reformën në Sistemin e Drejtësisë në
Shqipëri (1997‐2005). Projekt i Ministrisë së drejtësisë&PNUD & Qendra e Kombeve të Bashkuara për
Parandalimin Ndërkombëtar të Krimit, Vjenë, Austri

1997‐2013 Koordinatore për Shqipërinë për kërkimin “Për Librin Evropian për Krimin dhe Statistikat e
drejtësisë Penale’, Botimet 1990‐1995, 2000‐2004, 2004‐2007, 2007‐2010, 2010‐2014.

1995‐1996; Koordinatore për Shqipërinë në projektin “Studim Ndërkombëtar i Krimit (Viktimave) në
Shqipëri 1990‐1995” Instituti Ndërajonal i Kombeve të bashkuara për Studimin e krimit dhe të drejtësisë
dhe Ministrisë së Drejtësisë.

1995‐1996; Eksperte në grupin e punës për studimin “Një studim për Përqasjen e Legjislacionit Shqiptar
me Konventën Evropiane të të Drejtave të Njeriut”, Projekt i Këshillit të Europës me Ministrinë e
Drejtësisë së Shqipërisë.

Pjesëmarrje në aktivitete shkencore ndërkombëtare, kumtesa dhe referime jashtë vendit

Qershor 2006, Konferenca ndërkombëtare dhe kumtesë “Mbi sistemet e drejtësisë penale dhe
statistikat e krimit në Europë”, Gottingen, Gjermani.

Maj 2005, Konferenca ndërkombëtare “Trafikimi i grave dhe fëmijëve në Ballkan, Politikat e UE dhe
Siguria në Evropë”, kumtesë “Për trafikimin e fëmijëve dhe grave dhe politikat e parandalimit të tij”
organizuar nga FORD institute dhe Universiteti i Pitsburgut, Pitsburg SHBA.

Shkurt 2002, Konferenca ndërkombëtare “Krimi i organizuar në Evropë dhe politika penale” kumtesë për
krimin e organizuar dhe politikat e parandalimit të tij në Shqipëri, organizuar nga Instituti Max Plank,
Fribourg, Gjermani.

Shkurt 2001, Konferenca rajonale për sistemin peninteciar në Evropë dhe kumtesë “Sistemi penitenciar
në Shqipëri”, organizuar nga Federata Ndërkombëtare e Helsinkit , Bukuresht, Rumani.

Nëntor 2000. Pjesëmarrje në Konferencën “Zhvillimet e arsimit të lartë në vendet e Evropës Juglindore”
organizuar në kuadër të paktit të stabilitetit dhe referim për konfliktet në shoqërinë shqiptare dhe
zgjedhjen e tyre, Oslo, Norvegji.

Nëntor 2000, Pjesëmarrje në cilësinë e ekspertes së Këshillit të Evropës në konferencën ndërkombëtare
“Krimi, policia dhe demokratizimi i saj”, Strasburg, Francë.

Nëntor 1999, pjesëmarrje dhe referat “Edukimi ligjor, probleme dhe perspektiva e zhvillimit të tij në
Shqipëri” në Konferencën e dytë të gjyqësorit “Plan veprimi” organizuar nga Këshilli i Evropës.

Nëntor 1999, pjesëmarrje dhe referat në seminarin “Mbi dënimin me vdekje” “Parandalimi i krimit në
Shqipëri”, “A është dënimi me vdekje një mjet efikas për parandalimin e krimit?”, organizuar nga
Komiteti Shqiptar i Helsinkit.

Tetor 1999, pjesëmarrje në Konferencën Ndërkombëtare “100 vjet drejtësi e fëmijëve”, Sion, Zvicër.

Tetor 1999, pjesëmarrje në Konferencën Evropiane “Të drejtat e njeriut t’i bëjmë reale ato” organizuar
nga Komisioni Ndërkombëtar i Juristëve, Poloni.

Qershor 1999, pjesëmarrje dhe kumtesë në seminarin e organizuar nga UNDCP dhe Ministria e Rendit
Publik “Për një shoqëri pa drogë”, Tiranë.

Qershor 1999, pjesëmarrje dhe kumtesë në seminarin “Krimi i organizuar dhe parandalimi i tij”
organizuar nga Instituti Republikan Amerikan, Tiranë.

Shtator 1998, pjesëmarrje në seminarin “Parimi i barazisë” Qendra Evropiane e të Drejtës Publike, Greqi.

Shkurt 1998, pjesëmarrje dhe prezantim i punimit “Risku i viktimizimit gjatë tranzicionit në Shqipëri” në
seminarin Ndërajonal Ballkanik, Shkurt 1998, Bullgari.

Gusht 1997, pjesëmarrje dhe prezantim i referatit “Probleme aktuale të krimit në shoqërinë shqiptare”
Simpoziumi i 9‐të Ndërkombëtar i Viktimologjisë, Shtator 1997, Amsterdam, Hollandë.

Nëntor 1995, pjesëmarrje dhe paraqitja e temës “Krimi dhe viktimat e tij në Shqipëri, 1995, Hagë,
Hollandë.

Shkurt 1994, pjesëmarrje në Kongresin e 14 të Shoqatës Ndërkombëtare të Gjyqtarëve të Gjykatave të
Familjes dhe Fëmijëve (IAJFCM) Bremen, Gjermani.

Nëntor 1993, pjesëmarrje dhe paraqitje e raportit “Të miturit dhe legjislacioni Shqiptar në Shqipëri“
Seminar ndërkombëtar organizuar nga Këshilli i Evropës “Shoqëria dhe ligji në periudhën e tranzicionit”
Tiranë, Shqipëri.

Shkurt 1993, pjesëmarrje në seminarin Rajonal për Fëmijët dhe Punonjësit Socialë organizuar nga
UNICEF, Bukuresht, Rumani.

Prill 1992, pjesëmarrje në Seminarin Ndërkombëtar për Drejtësinë e të Miturve në Evropën Qendrore
dhe Lindore të organizuar nga Këshilli i Evropës, Bukuresht, Rumani.

Botime brenda dhe jashtë vendit
Botime jashtë vendit:

“Europen Sourcebook of Crime and Criminal Justice Statistics, 20014 (bashkëautore) 2014, HEUNI, ISBN
978‐952‐5333‐94‐7, ISSN 1799‐5590, ISSN –L 1237‐4741.

Criminal Policy in Albania: Realities and Challenges. The need for Studies and Scientific Reflextions,
botuar në“Criminology, Criminal Policy and Criminal Law in an International Perspective” Stampfli Vergal
AG Bern, 2013, ISBN print: 978‐3‐7272‐2967‐1, fq. 573‐596.

Crime and Punishment Around of the Word, kontribuese e kreut “Crime and punishment in Albania”
botim ABC‐CLIO, USA vëllimi i katërt, Evropa, viti 2010, ISBN 978‐0313‐351133‐1.

“European Sourcebook of crime and criminal Justice Statistics, ‐2010” (bashkëautore) Botim i WODC,
2010, ISBN: 978‐90‐8974‐299‐5.

Defining and Registering Criminal Offences and Measures, Standards for European Comparison,
bashkëautore, botim i Universitetit Gottingen, Gjermani 2010, ISBN: 978‐3‐941875‐53‐1.

“Human trafficking, Human Security and the Balkans”, edituar nga H.Richard Friman and Simon Reich,
bashkëautore, Pittsburgh, 2007, F.96‐119, ISBN 13:978‐08229‐4339‐9

“European Sourecbook of Crime and Criminal Justice Statistics, ‐2006 (bashkëautore), botim i WODC,
2006, f.173, ISBN: 10 90 5454 733 2.

“European Sourecbook of Crime and Criminal Justice Statistics, ‐2003 (bashkëautore), botim i WODC,
Hollandë, 2004, ISBN: 90‐5454‐408‐2.

Organized Crime in Albania: The Ugly Side of Capitalism and demokracy botuar në “Organized Crime in
Europe, concepts, Patterns and Control Policies in the European Union and Beyond”, redaktuar nga
Cyrille Fijnaut dhe Letizia Paoli, botuar në Springer, Hollandë, 2004, f.537‐562

Organized Crime Control in Albania: The long and Difficult Path to Meet Internattional Standards and
Develop Effective Policies botuar në“Organized Crime in Europe, concepts, Patterns and Control Policies
in the European Union and Beyond”,redaktuar nga Cyrille Fijnaut dhe Letizia Paoli, botuar në Springer,
Hollandë, 2004, fq.963‐986

European Sourcebook of crime and criminal Justice Statistics, 2003 (bashkautore)

European Sourcebook of crime and criminal Justice Statistics, 1999, kontribuese për Shqipërinë , botim i
Këshillit të Europës, Strasbourg 2000

“Second European Sourcebook of Crime and Criminal Statistics”, bashkëautore, botuar në Criminology
in Europe, Newsletter of the European Society of Criminology, Nëntor 2004, fq,.3 dhe 15‐19

Future criminological research in Albania, botuar në “Surveyng Crime: A Global Perspective” held in
Rome, Italy 1998, UNICRI&INSTAT, fq.257

Studim ndërkombëtar i krimit (Viktimave) në Shqipëri 1996, botuar në volumin “International Crime
Victim Survey”, no.62, UNICRI, Romë , Itali, fq.1‐39

The transition and victimization problems in Albania” , botuar në “Problem of Victimizacion in the
Countries of Balkan Region” në bashkëautorësi, botim i UNICRI and Criminological Research Bullgaria,
1998, fq.155‐179

Botime brenda vendit

Legislation on Whistleblowing – a significant step forward in preventing ang fighting corruption in
Albania”, bashkautore me M.Cuka , kumtesë e prezantuar në Konferencën Shkencore Ndërkombëtare
“Tradition of the Law and the Law on Transition. Social, Political and Normative Processes in the
Comparative Perspectives”, botuar në Book Proceedings, Prill 2016, Konrad – Adenauer – stiftung, ISBN:
978‐99‐28‐174‐23‐9, fq. 58‐68.

Sistemi i drejtësisë penale, kriminalizimi i krimeve të reja në Shqipëri dhe roli i shërbimeve sociale në
ditët tona, botuar në “Forcimi i institucioneve sociale në sistemin e Drejtësisë”, punime të Konferencës
Ndërkombëtare, OSBE, 2014, f. 209 – 226, ISBN: 978‐92‐9235‐262‐2.

Politika penale për veprat penale kundër grave dhe fëmijëve, Refleksione mbi ndryshimet në kodin
penal (2012 – 2013), botuar në revistën “Studime juridike”, nr. 2, 2014, botim i Fakultetit të Drejtësisë,
UT.

Roli i sistemit të drejtësisë penale në parandalimin e kriminalitetit, botuar në revistën “Jeta juridike”,
Botim i Shkollës së Magjistraturës, nr .4, 2010, Tiranë, fq. 31‐55.

A njihet realisht kriminaliteti? Refleksione dhe mundësi për matjen më të mirë të krimit në Shqipëri,
botuar në revistën “Studime juridike”, Botim i Fakultetit të Drejtësisë, nr.1, 2010, Tiranë, fq. 273‐303.

Respektimi i të drejtave të njeriut si garanci për Shtetin e së Drejtës dhe Integrimin Evropian, botuar në
“Sfidat e shoqërisë shqiptare në procesin e integrimit evropian”, Botim i Fakultetit të Drejtësisë,
Fakultetit të Drejtësisë Shkodër dhe Fakultetit të Ekonomisë së UT, Korrik 2009.

Liritë dhe të drejtat e njeriut, realitete dhe sfida” botuar në revistën shkencore “Jus and Justicia” nr. 2,
viti 2008, fq. 27‐35.

“A është sistemi i drejtësisë penale shqiptare efektiv në parandalimin e veprave penale në fushën e
diskriminimit”, botuar në revistën “Studime juridike”, botim i Fakultetit të Drejtësisë, nr.2, 2008, Tiranë,
fq. 241‐278.

“Politika penale shqiptare në fushën e veprave penale të korrupsionit”, botuar në revistën “Studime
juridike”, botim i Fakultetit të Drejtësisë, nr.1, 2007, Tiranë, fq.31‐62.

Fjalori Enciklopedik shqiptar, anëtare e Redaksisë së Drejtësisë, Botim i Akademisë së Shkencave.

Dënimi me gjobë në politikën penale shqiptare – midis domosdoshmërisë dhe sfidave të zbatimit të tij”,
bashkëautore , botuar në revistën “Studime juridike”, botim i Fakultetit të Drejtësisë, nr.1, Tiranë 2005,
fq. 207‐228.

“Legjislacioni penal shqiptar në mbrojtje të fëmijëve nga keqtrajtimi ose format e tjera të dhunës në
familje”, botuar në “Trajtesa juridike dhe sociale për mbrojtjen nga dhuna në familje”, botim i Shkollës
së Magjistraturës, UNICEF dhe Qendra për Nisma Ligjore dhe Qytetare (QNL), Tiranë 2005, f. 43‐63.

Libri Evropian mbi krimin dhe statistikat e drejtësisë penale – një arritje në fushën e kriminologjisë së
krahasuar”, revista “Studime juridike”, botim i Fakultetit të Drejtësisë, Tiranë 2001, nr. 1, f. 53‐69.

“I mituri dhe policia”, bashkëautore, Manual Trajnues për policinë QTMFK, Tiranë 2001.

“Policia dhe të drejtat e njeriut”, bashkëautore, Manual trajnues për policinë , QSHDNJ, Tiranë, Qershor
2000

Gratë dhe krimi. Të drejtat e tyre në procesin penal, (bashkëautore), autore e kreut të katërt të librit “
\ligji më mbron dhe mua”, Tiranë, 1998.

Krimi i organizuar dhe aspektet kriminologjike të tij në Shqipëri (1997 dhe 1998, paraqitur në Komitetin
e Ekspertëve të Krimit të Organizuar dhe të Aspekteve Kriminologjike, Këshilli i Evropës (gusht 1997 dhe
gusht 1998), botuar nga Këshilli i Evropës, Strasburg, Francë.

“Simpoziumi i 9‐të Ndërkombëtar i Viktimologjisë – një arritje e madhe në fushën e studimeve
kriminologjike”, botuar te “Drejtësia”, nr. 3, 1997.

ParandalimiiKrimit – instrumenti bazё pёr garantimin e tё drejtave tё fёmijёve“Drejtёsia”, nr. 3 – 4 1996.

Studimet Viktimologjike – njё metodёpёrstudimin e krimit, “JurisprudencaShqiptare”, Vol.6, 1996.

Tё drejtat e fёmijve dhe Kodi i ri Penal, “Tribuna Juridike”, nr.9, 1996

Pozita e tё Miturit nё Procesin Penal, referim shkencor nё Seminarin Rajonal “Tё miturit dhe Legjislacioni
Shqiptar nё Shqipёri”organizuar nga Kёshilli i Europёs, Tiranё, Shqipёri. Dhjetor 1993.

Vёzhgimi dhe Krahasimi I Konventёs sё fёmijёve dhe tё drejtat e fёmijёve nё disa shtete. Raport,
bashkёautore, botim i depozituar nё Institutin Ndёrkombёtar tё tё Drejtave tё Njeriut, Strasbourg, 1992.

Disa Aspekte Kriminologjike dhe Kriminalistike tё tё miturve qё kanё krime kundёr pasurisё shtetёrore
dhe private pёr periudhёn 1985 – 1989 nё Tiranё, referat shkencor nё Departamentin e sё Drejtёs
Penale.

Njё studim kriminologjik i delikencёs sё tё miturve dhe aspekte tё parandalimit tё tij, botuar nё
“Drejtёsia Popullore”. Nr. 2, 1991.

Disa aspekte psikologjike tё fёmijёve dhe ndikimi i tyre nё hetimin dhe gjykimin e çështjeve tё tё
miturve, botuar nё revistën “Drejtësia Popullore”, nr 3, 1989.

Tekste mёsimore universitare

Autore e teksteve mësimore për studentet e Fakulteteve të Drejtёsisё si “Penologjia”, “Kriminologjia”,
dhe bashkёautore e botimit “Politika e luftimit tё kriminalitetit” bashkёautore e botimit “Politika e
luftimit tё kriminalitetit”, bashkёautore, botim i Institutit Evropian pёr studimet juridike dhe
administrimin publik, Prishtinё, 2012 dhe i tekstit “Politika kriminale”

Gjuhёt: Shqip, anglisht. Frëngjisht, kuptoj greqisht.

Shёnim: Krahas kualifikimeve dhe kërkimeve shkencore tё mësipërme kam marrё pjesё nё aktivitete
ndёrkombёtare tё organizuara brenda dhe jashtë vendit; kam mbajtur kumtesa dhe referate nё
seminare tё zhvilluara nё vend. Njё pjesё e tyre janë tё botuara nё buletine ose revista, përmbledhje
studimesh dhe referatesh. Ne jetëshkrim nuk janë pёrfshirё referimet dhe kumtesat si aktiviste e të
drejtave të njeriut dhe veprimtaritë si trajnuese e gjyqtarëve, prokurorëve, punonjësve social dhe
psikologëve, për shkak të angazhimit parlamentar.

