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Përmbledhje e fushave të ekspertizës 

Me eksperiencë në fushën e së drejtës penale, teorike dhe praktike, e angazhuar në 

botimin e artikujve dhe si bashkëpunuese në libra të ndryshëm mbi të drejtën penale. 

Pjesëmarrëse në tryeza të rrumbullakëta gjatë bisedimeve për Reformën në Drejtësi, si 

dhe pjesë e komisioneve të Kuvendit për hartimin e dokumentit analitik të sistemit të 

drejtësisë. Pjesë e diskutimeve të projektligjeve për disa ndryshime në Kodin Penal. 

Eksperiencë në fushën e së drejtës kushtetuese dhe të kërkimit ligjor. Pjesëmarrje në 

konferenca të ndryshme brenda dhe jashtë vendit, si dhe trajnime ndërkombëtare mbi 

sistemin e drejtësisë. Njohuri mbi legjislacionin shqiptar dhe atë të huaj si dhe mbi 

jurisprudencën shqiptare dhe atë të shteteve të BE, kryesisht të Gjykatës Evropiane për 

të Drejtat e Njeriut. Përvojë 7 vjeçare në mësimdhënie  në sistemin e arsimit të lartë. 

 

Kualifikime akademike dhe profesionale:  

 Doktor i Shkencave në të drejtën penale,  

Fakulteti i Drejtësisë, Universiteti i Tiranës, (2013) 
 

 Master i Shkencave në të drejtën penale,  

Fakulteti i Drejtësisë, Universiteti i Tiranës, (2011) 
 

Angazhimet në mësimdhënie: 

 BSc. – E drejtë penale (pjesa e përgjithshme) 

 BSc. – E drejtë penale (pjesa e posaçme) 

Fusha e kërkimit shkencor:  

 E drejta penale 

 E drejta kushtetuese 
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Angazhime të tjera akademike ose profesionale: 

 Prill 2007 – Gusht 2011 

Specialiste në Drejtorinë e Marrëdhënieve Ndërkombëtare, Gjykata Kushtetuese 

e Republikës së Shqipërisë. 

 

 Shtator 2011 – vazhdim 

Specialiste në Drejtorinë e Kërkimeve, Studimeve dhe Botimeve, Gjykata 

Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë. 

 

 2010 – 2011 

Pedagoge në Fakultetin Juridik “Justiniani I” në lëndën e Kriminologjisë 

 

 2011 – 2013 

Pedagoge në Universitetin “Akademia e Biznesit” në lëndën e të Drejtës 

Kushtetuese të Krahasuar 

 

 2013 – vazhdim  

Pedagoge në Universitetin “Tirana Business University” në lëndën e Drejta 

Penale (pjesa e përgjithshme dhe e posaçme) 

 

Publikime: 

 Elezi, I. Elezi, E. “Historia e së drejtës penale” dhe “Zhvillimi historik i mendimit 

teoriko – juridik shqiptar” Tiranë 2010 (bashkëautore) 

 

 Elezi, E. Efektiviteti i legjislacionit dhe sistemit të drejtësisë penale kundër 

kriminalitetit në procesin e integrimit evropian, Tirane 2015 

 

 Elezi, E. “Kriminalizimi dhe penalizimi në Kodin Penal” botuar në revistën 

“Illirius” të Fakultetit “Iliria”.  

 

 Elezi, E. “Efektiviteti i legjislacionit penal në luftën kundër kriminalitetit” botuar 

në Kosovë te revista “E drejta”. 

 

 Elezi, E. “Zbatimi i vendimeve të Gjykatës Kushtetuese në lidhje me Kodin penal” 

botuar në revistën e Fakultetit të Drejtësisë.  
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