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JETËSHKRIM 

 

 

  DHIMITRULLA GORE SPIRO 

 

 

1.  TË DHËNAT PERSONALE 

 

Nr. Personal i Kartës së Identitetit: G55109083L 

 

Shtetësia: Shqiptare  

 

Datëlindja: 09.01.1965 

 

Vendlindja: Përmet, Shqiperi. 

 

Adresa: Rruga “Osman Myderizi”, pall.4, shk.2, ap. 19, Tiranë. 

      

Tel/Cel: +355 69 70 90 160 

      

Adresa Elektronike: dhimitrullas@gmail.com 

  

 

 

2. TË DHËNA PËR PËRVOJËN PROFESIONALE 

(Renditen të gjitha, në zbritje kohore, duke filluar nga veprimtaria aktuale profesionale) 

 

 

Periudha: 04.05.2004– aktualisht  

 

Lloji i detyrës/funksionit/veprimtarisë:  Inspektore e Lartë/ Inspektor, (Anëtar i Trupës së 

Nivelit të Lartë Drejtues) 

 

Përmbledhje e përgjegjësive të ushtruara :  

- Përgjegjëse për kryerjen e kontrolleve, rikontrolleve, hetimeve dhe kërkimeve 

administrative, mbledhjen e të dhënave rreth deklarimeve të personave që kanë 

detyrim ligjor për deklarim të interesave private dhe të rasteve të konfliktit të 

interesave, në përputhje me Kodin e Procedurave Administrative. 

- Përgjegjës për kryerjen e kontrollit të plotë, rikontrollit, hetimit administrativ 

lidhur me deklaratat e interesave private, hetimit dhe evidentimit të rasteve të 

konfliktit të interesave, administrimit dhe hetimit të rasteve të veprimeve apo 

praktikave të dyshuara korruptive të raportuara nga sinjalizuesit, si dhe kërkesave 

për mbrojtje të paraqitura nga sinjalizuesit. 

mailto:dhimitrullas@gmail.com
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- Përgjegjës për kryerjen e kontrollit aritmetik dhe logjik për deklarimin e 

interesave private të subjekteve deklarues për të vërtetuar saktësinë e vlerësimit të 

pasurisë së deklaruar, saktësinë e burimeve financiare të deklaruara dhe 

mjaftueshmërinë e mbulimit të pasurive nga burime të deklaruara si dhe kryerjen 

e hetimt administrativ në rast të mospërputhshmërisë së elementëve të mësipërm, 

deri në arritjen e një rezultati përfundimtar. 

- Gjithashtu është pjesë e detyrave të mia, verifikimi dhe hetimi administrativ i 

deklarimeve periodike të interesave private të zyrtarëve deklarues përsa i përket 

parandalimit të konfliktit të vazhdueshëm të interesit.  

- Verifikimi dhe hetimi administrativ i konfliktit rast për rast të interesave private si 

dhe verifikimi i ndalimeve të kufizimeve të përcaktuar në ligj sipas rasteve 

specifike.  

- Pjesë e pandarë parë në këtë këndvështrim është edhe ofrimi i asistencës ligjore 

për këshillimin dhe mbështejtjen e nismave ligjore dhe nënligjore të ndërmara nga 

instituciont publike për parandalimin e konfliktit të interesave me qëllim 

implementimin e parimeve dhe detyrimeve të parashikuara në ligjin e konfliktit të 

interesave dhe në aktet ligjore dhe nënligjore të rregulloreve të brendshme të 

institucioneve publike.  

- Përgjegjës për përgatitjen e procesverbaleve të pyetjeve, administrimin e 

dokumentacionin justifikues dhe akteve të paraqitura nga subjektet deklarues etj, 

si dhe përgatitjen e akteve ligjore mbi përfundimin e kontrollit aritmetik e logjik, 

kontrollit të plotë, rikontrollit dhe hetimit administrativ të kryer duke evidentuar 

faktet dhe parregullsitë e gjetura si dhe propozimet e Inspektorit të Përgjithshëm 

për marrjen e masave administrative në zbatim të ligjit nr. 9049, datë 10.4.2003, i 

ndryshuar, dhe ligjit nr. 9367, datë 7.4.2005, i ndryshuar, referimin për ndjekje të 

mëtejshme nga strukturat e specializuara në luftën ndaj krimit ekonomik e 

korrupsionit, në kompetencë të të cilave është hetimi i mëtejshëm dhe 

vendimmarrja përfundimtare. 

- Bashkëpunimi me organet e auditimit, me institucionet e specializuara dhe me 

strukturat e tjera përgjegjëse për luftën kundër korrupsionit dhe krimit ekonomik 

si dhe bashkëpunimi me institucionet e tjera ligjore, sipas parashikimeve të 

legjislacionit.  

- Kontribuese jo vetëm në përmirësimin e legjislacionit të fushës, por edhe në 

krijimin dhe përmirësimin e praktikave më të mira të hetimit dhe kontrollit të 

pasurisë, konfliktit të interesit dhe sinjalizimit, duke qenë pjesë aktive e grupeve 

të punës për ndryshime të legjislacionit dhe për zbatimit të tij në praktikë. 

- Pjesë e grupit të eksperteve në hartimin e manualeve shpjeguese në fushën e 

konfliktit të interesave dhe të investigimit financiar në bashkëpunim me 

institucionet vendase dhe organizatat e partnerët tanë ndërkombëtarë,sic është; 
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Departamenti Ligjor i Shteve tp Bashkuara të Amerikës, Këshilli i Europës, 

USAID, PAMECA, OPDAT etj. 

- Përgatitja e opinioneve ligjore për legjislacionin e fushës, trajnere në trajnime për 

zyrtarë të lartë publike, subjekte deklarues dhe autoritete përgjegjëse, në 

permbushje të qëllimit të ligjit në fushën e parandalimit të konfliktit të interesave. 

Kontribuese në hartimin dhe përgatitjen e punimeve dhe temave të ndryshme në 

lidhje me legjislacionin e fushës jo vetëm për trajnimin e zyrtareve dhe 

autoriteteve përgjegjëse por dhe në rastet e shkëmbimit të eksperiencës me shumë 

institucione homologe të vendeve të rajonit dhe të europës në kuadër të 

bashkëpunimeve dhe përmiresimit të legjislacionit respektiv. 

- Përfaqësimi i institucionit me integritet, ndershmëri dhe profesionalizëm në 

procese gjyqësore dhe administrative, në mbrojtje të profilit të tij si institucion i 

pavarur i krijuar me ligj si dhe një prej institucioneve të ngarkuara nga ligji në 

kryerjen e reformës në drejtësi që po kryhet në vendin tonë kundër korupsionit 

dhe krimit të organizuar, në kuader të aderimit në BE. 

- Autore dhe bashkëautore e shumë punimeve me tematika nga ligji nr. 9049, datë 

10.4.2003, i ndryshuar, dhe ligji nr. 9367, datë 7.4.2005, i ndryshuar të cilat janë 

referuar në tavolina pune dhe në shkëmbime eksperiencash me institucione 

homologe të huaja dhe me institucioneve vendase si dhe në trajnime me zyrtarë 

deklarues dhe autoritete përgjegjëse. 

- Gjithashtu kam qënë pjesë e grupeve të punës të cilat ndër vite kanë adresuar 

ndryshimet për amendime ligjore tp ndryshme që ka pësuar kuadri ligjor zbatues 

nga Inspektorati i Lartëi Kontrollit dhe Deklarimit të Pasurisë si dhe Konfliktit të 

Interesave. 

- Aktualisht pjesë e grupit të punës për përmirësimin e kuadrit ligjor në fushën e 

parandalimit të konfliktit të interesave, në bashkëpunimin me Kuvendin e 

Shqipërisë për të mbështetur iniciativën për ndryshimin dhe përmiresimin e ligjit 

për parandalimin e konfliktit të interesave, kërkese e parashtruar edhe në 

progresraportin për Shqipërinë. Drafti ligjor i përgatitur në bashkëpunim me 

Këshillin e Europës dhe ekspertë të huaj të fushës, është produkt i përafrimin të 

legjislacionit në këtë fushë me legjislacionin e vendeve të rajonit dhe të BE, me 

synimin për ta kthyer institutin e parandalimit te KI në një instrument të 

rëndësishme ligjor, për të garantuar një vendimmarrje të paanshme dhe 

trasparente në interes të publikut. 

 

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

i Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe i Konfliktit të Interesave (ILDKPKI). 

 

Adresa dhe kontaktet e Institucionit/subjektit: Rruga “Reshit Çollaku”, Tiranë. 
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Periudha: 1993-1996; 2003-2004 

 

Lloji i detyrës/funksionit/veprimtarisë: Avokate (Nr. leje 102/1990 dhe Nr. liçense 

405/2000). 

 

Përmbledhje e përgjegjësive të ushtruara: 

- Përgjegjës për dhënien e ndihmës ligjore individëve, personave fizik dhe juridik 

në lidhje me problematikat ligjore dhe mosmarrëveshjet e lindura në marrëdhëniet 

mes tyre dhe institucioneve publike. 

- Ndërmjetësimi mes palëve për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve me pajtim.  

- Propozimi i mekanizmave ligjore për zgjidhjen ligjore përkatëse, në rastet kur nuk 

arrihej zgjidhja jashtëgjyqësisht midis subjekteve të së drejtës. 

- Gjithashtu, pjesë e detyrave të veprimtarise ishte hartim i akteve të ndryshme 

ligjore në kuadër të zgjidhjes së mosmareveshjes ose adresimi i rastit për zgjidhje 

pranë institucioneve për zgjidhje përfundimtare, hartimi i korrespondencave me 

institucionet publike dhe subjektet e ndryshëm, përfaqësimi në të gjitha shkallët e 

gjyqësorit dhe pranë institucioneve të administratës shtetërore etj. 

- Komponent i rëndësishëm i veprimtarisë ishte edhe ndihma ligjore për subjektet e 

të drejtës tregëtare e cila konsistonte në hartimin e akteve ligjore dhe ndihma 

ligjore për këtë kategori shtetasish dhe subjektesh, të cilët kërkonin regjistrimin 

dhe legjitimimin e aktivitetit privat, pranë gjykatës. 

- Kontribuese në aplikimin e sistemit të mbrojtjes, me një qasje perëndimore të 

këtij instituti të rëndësishëm ligjor për mbrojtjen e lirive dhe të drejtave të njeriut, 

në frymën e ndërtimit të shtetit ligjor.  

 

Lloji/emërtesa e Institucionit/subjektit ku është ushtruar veprimtaria: Korçë-Tiranë. 

 

Adresa dhe kontaktet e Institucionit/subjektit: Dhoma Kombëtare e Avokatisë/ Rruga 

“Murat Toptani”, Qëndra e Biznesit “Eurocol”, kati 9, Tiranë.  

 

 

 

Periudha: 1996-2003  

 

Lloji i detyrës/funksionit/veprimtarisë:  Anëtare e Shoqatës së Grave Juriste dhe Qëndrës 

Avokatore të Grave / Tiranë. 

 

Përmbledhje e përgjegjësive të ushtruara :   
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- Pjesmarëse aktive në Shoqatën e Grave Juriste dhe kontribuese vullnetare pranë 

Qëndrës Avokatore për Gratë.  

- Veprimtari në drejtim të promovimit të Grave juriste dhe respektimit të të drejtave 

dhe lirive të njeriut.  

 

Lloji/emërtesa e Institucionit/subjektit ku është ushtruar veprimtaria: Shoqata e Grave 

Juriste/ Qendra Avokatore për Gratë. 

 

Adresa dhe kontaktet e Institucionit/subjektit: Qëndra Avokatore për Gratë, rr “Vaso 

Pasha” pll 12, shk 1, ap 1, Tiranë. 

 

 

 

Periudha: 30 tetor 1990- 31 dhjetor 1992 

 

Lloji i detyrës/funksionit/veprimtarisë:  Avokate pranë Kolegjit të Avokatëve Korçë 

 

Përmbledhje e përgjegjësive të ushtruara:  

- Anëtare e Kolegjit të Avokatëve Korçë, subjekti i krijuar me ligj, kualifikuar si 

avokate më datë 1 Nëntor 1990, me numur leje 102, Regjistruar në Rregjistrin 

themeltar të Avokatisë, Drejtoria e Profesioneve të Lira, Ministria e Drejtësisë 

Tiranë. 

- Përgjegjese për administrimin, dhënien e mendimit dhe zgjidhjen e të gjitha 

çështjeve/problematikave të natyres civile, penale, administrative, familjare, në 

fushën e të drejtave dhe lirive të individit etj, të cilat paraqiteshin për zgjidhje 

pranë Kolegjit të Avokatëve dhe trajtoheshin prej meje si një prej anëtareve të 

kolegjit të Avokatëve.  

- Përfaqësimi pranë organeve të drejtësisë në të gjitha shkallët e gjyqsorit i 

shtetasve për ceshtje civile, administrative, familjare si dhe i personave ndaj të 

cilëve ishte regjistruar një çështje penale.  

- Detyra funksionale ishte edhe administrimi i të gjithë dosjes gjyqësore duke 

filluar nga kallëzimi, fletëthirrjet, provat gjyqësore, procesverbale te seancës, dhe 

më kryesorja, hartimi i parashtrimeve objekt i draft vendimeve përfundimtare dhe 

të ndërmjetme në një gjykim duke argumentuar faktet, rrethanat dhe bazën ligjore 

përkatëse mbi bazë të të cilave gjyqtari do të krijonte bindjen e brëndshme për 

dhënien e vendimit.  

- Gjithashtu detyra të tjera konsistonin në dhënien e opinionit ligjor në lidhje me 

zgjidhje të mundshme të gjykimit të veprës penale objekt gjykimi.  
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- Fokusi dhe përqëndrimi kryesor në këtë periudhë, ka qënë mbrotja e lirive dhe të 

drejtave të njeriut, për shkak të situate në të cilat kalonte sistemi ligjor në këtë 

periudhë.  

- Kontribuese në ndërtimin e sistemit të mbrojtjes në një qasje perëndimore të këtij 

instituti të rëndësishëm ligjor vëndas të vitetve 1990, në përpjekje të ndërtimit të 

shtetit ligjor në frymen e respektimit dhe mbrojtjes të lirive dhe të drejtave të 

njeriut, duke qënë pjesë aktive e këtij entiteti ligjor të krijuar me ligj.  

- Anëtare e zgjedhur nga Kolegji i Avokatëve Korçë në Dhomën Kombëtare të 

Avokatisë  

- Kontribuese në ndërtimin e kuadrit ligjor, kodit etik të avokatisë dhe konsolidimit 

të strukturave ligjore në ndihmë të këtij entiteti ligjor pjesë e rendësishme e 

Shtetit të së Drejtës, pas ndryshimeve të sistemit qeverisës në vitet 1992. 

 

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

Kolegjit Avokatëve Korçë. 

 

Adresa dhe kontaktet e Institucionit/subjektit: Kolegji i Avokatëve, Korçë, Ministria e 

Drejtesise, Bulevardi  “Zog I – rë”, info@drejtesia.gov.al 

 

 

 

Periudha: 2 dhjetor 1987- 30 tetor 1990 

 

Lloji i detyrës/funksionit/veprimtarisë:  Këshilltare ligjore/ Zyra e Ndihmës Juridike 

pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Korçë. 

 

Përmbledhje e përgjegjësive të ushtruara:  

- Gjatë ushtrimit të detyrave si këshilltar ligjor, përgjegjësitë konsistonin në 

keshillime/ndihmë ligjore që u jepej shtetasve për probleme të ndryshme ligjore. 

- Shqyrtimi i të gjithë rasteve dhe mosmarëveshjeve konfliktuale të cilat 

paraqiteshin në gjykatë për zgjidhje nga shtetasit dhe institucionet shtetërore. 

- Trajtimi i rasteve konsistonte në zgjidhjen e çështjes me pajtim duke ushtruar 

funksionin e një gjyqtari pajtues dhe hartuar aktin ligjor të zgjidhjes midis palëve 

dhe kur kjo nuk arrihej, adresimin e rastit për zgjidhje pranë gjykatës ose 

institucioneve kompetente ligjore.  

- Pjesë e këtij procesi ishte administrimi i dosjes gjyqësore, verifikimi i provave 

referuar natyrës së rastit të paraqitur, pyetjen e dëshmitarëve dhe hartimin e 

opinionit ligjor (parashtrime, prapsime) mbi çështjen konkrete për gjyqtarin e 

çështjes bazuar në objektin e mosmarrëveshjes, provave të administruara nga 
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organi i akuzës (në ceshtjet penale), ato të depozituara nga palët në proces, si dhe 

kuadrit ligjor mbi bazë të të cilës do të zhvillohej gjykimi. 

- Përgjegjës për hartimin e akteve ligjore që nga kërkesë paditë, kerkesat ankimore 

drejtuar gjykatës Apelit si dhe rekurseve pranë Gjykatës së Lartë.  

- Përgatitja e materialeve ligjore adresuar institucioneve të ndryshme të 

administrates shtetërore. 

- Përfaqesimi ligjor i personave të cilët në bazë të ligjit kishin të domosdoshëm 

mbrojtjen ligjore në gjykimet civile dhe penale, sipas përcaktimeve të bëra në 

legjislacionin e kohës, duke synuar mbrojtjen e lirive dhe të drejtave të njeriut të 

cilat shkeleshin edhe nga veprimet arbitrare të nëpunësve publike.  

 

Lloji/emërtesa e Institucionit/subjektit ku është ushtruar veprimtaria: Gjykata e Rrethit 

Gjyqësor Korçë 

 

Adresa dhe kontaktet e Institucionit/subjektit: Gjykata e Rrethit Gjyqësor Korçë, Lagjia 

Nr.3, Rr. "Nene Tereza", Korçë 

 

 

 

Periudha: shtator 1987 - dhjetor 1987 

 

Lloji i detyrës/funksionit/veprimtarisë:  Juriste/ Kryetare e Arbitrazhit pranë Këshillit 

Ekzekutiv Përmet. 

 

Përmbledhje e përgjegjësive të ushtruara:  

- Përgjegjëse në hartimin dhe kontrollin ligjor të problematikave/shkresave të 

nxjerra nga ana e ketij institucioni të administratës, referuar legjislacionit të 

kohës.  

- Dhënia e ndihmës ligjore për procedurat/ praktikat ligjore në veprimtarinë e 

institucionit dhe orientimi i publikut për të adresuar problematikën pranë 

institucionit kompetent për të gjetur zgjidhjen ligjore.  

- Trajtimi dhe zgjidhja e mosmarëveshjeve të cilat paraqiteshin për zgjidhje pranë 

Arbitrazhit etj, si dhe përgatitja e opinioneve ligjore për raste të caktuara.  

 

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

Përmet. 

 

Adresa dhe kontaktet e Institucionit/subjektit: Bashkia Përmet, Shëtitorja "Abdyl 

Frashëri", Përmet. 
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3. ARSIMIMI, KUALIFIKIMET, TRAINIMET DHE TITUJT PROFESIONALË 

 

 

3.1 ARSIMIMI 

(Renditen të gjitha, në zbritje kohore, duke filluar nga lloji më i fundit i arsimimit) 

 

Periudha: Tetor 1983 – Korrik 1987 

 

Diploma/Titulli i fituar:  Diplomë e integruar e ë të dytë/ Jurist. 

 

Rezultati/Nota Mesatare: 7.6 

 

Emri dhe lloji i institucionit arsimor: UNIVERSITETI I TIRANËS, FAKULTETI I 

DREJTËSISË, 

 

Adresa dhe kontaktet e institucionit arsimor: Rruga “Milto Tutulani”, Tiranë; 

+35542222537; info@fdut.edu.al; 

 

 

Periudha: Shtator 1979- Tetor 1983  

 

Diploma/Titulli i fituar:  Dëftesë pjekurie 

 

Emri dhe lloji i institucionit arsimor: Shkolla e Mesme e Përgjithshme, “Sami Frashëri” 

Përmet. 

 

Adresa dhe kontaktet e institucionit arsimor: Shëtitorja “Mentor Xhemali” Përmet. 

 

 

3.2 KUALIFIKIMET PASUNIVERSITARE 
(Renditen të gjitha, në zbritje kohore, duke filluar nga lloji më i fundit i arsimimit) 

 

 

Periudha: 2005-2007 

 

Diploma/Titulli i kualifikimit të fituar:  Shkolla Pas Universitare (SHPU)/ Titulli i fituar   

MASTER. Diplomë e integruar MASTER EKZEKUTIV (cikli i tretë i studimeve). 

 

Rezultati/Nota Mesatare: 8.9 

 

Emri dhe lloji i institucionit arsimor: UNIVERSITETI I TIRANËS, FAKULTETI I 

DREJTËSISË, DEPARTAMENTI I SË DREJTËS PUBLIKE  
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Adresa dhe kontaktet e institucionit arsimor: Rruga “Milto Tutulani”, Tiranë; +35542222 

537; info@fdut.edu.al; 

 

 

3.3 TRAINIMET 
(Renditen të gjitha, në zbritje kohore, duke filluar nga lloji më i fundit i arsimimit) 

 

 

Periudha:  27 Prill 2018 

 

Tematika dhe fusha e trainimit të fituar: “Konfliktet dhe auditimi i aseteve dhe 

detyrimeve financiare të personave të zgjedhur dhe një kategorie të funksionarëve 

publik”. 

 

Emri dhe lloji i institucionit arsimor: European Union dhe Conseil De Europe 

 

Adresa dhe kontaktet e institucionit arsimor: ABA Business Center, Rr. Papa Gjon Pali 

II, 17th floor, Tirana – Albania, (+355) 4 222 8320, delegation-albania@eeas.europa.eu. 

 

 

Periudha: 5-7 Mars 2018 

 

Tematika dhe fusha e trainimit të fituar: “Trajner i trajnerëve në fushën e konfliktit të 

interesave”. 

 

Emri dhe lloji i institucionit arsimor: ASPA, ILDKPKI dhe Projekt i binjakëzimit 

“Mbeshtetje në formulimin, koordinimin dhe zbatimin e politikave anti-korrupsion në 

Shqiperi”, financuar nga BE. 

 

Adresa dhe kontaktet e institucionit arsimor: Tiranë, AL 1001, Albania; +003552240759; 

aspa@aspa.gov.al. / Rruga “Reshit Collaku” Tirane, Shqipëri, info@hidaa.gov.al,  

 

 

 

Periudha: 16-20 Maj 2016 

 

Tematika dhe fusha e trainimit të fituar: “Konfliktet dhe auditimi i aseteve dhe detyrimeve 

financiare të personave të zgjedhur dhe bëj kategorie të funksionarëve publik”. 

 

Emri dhe lloji i institucionit arsimor: European Union dhe Conseil De Europe 

mailto:aspa@aspa.gov.al
mailto:info@hidaa.gov.al
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Adresa dhe kontaktet e institucionit arsimor : ABA Business Center, Rr. Papa Gjon Pali 

II, 17th floor, Tirana – Albania, (+355) 4 222 8320, delegation-albania@eeas.europa.eu. 

 

 

Periudha: 27-28 Mars 2013 

 

Tematika dhe fusha e trainimit të fituar:  “Të drejtat e Njeriut” 

 

Emri dhe lloji i institucionit arsimor: Shkolla e Magjistraturës & Slynn Foundation. 

 

Adresa dhe kontaktet e institucionit arsimor: Godina "Poli i Drejtesise", Rruga Ana 

Komnena,; tel: 04 246 8825, info@magjistratura.edu.al 

 

 

Periudha: 25-26 Mars 2013 

 

Tematika dhe fusha e trainimit të fituar:  “E drejta e BE-së dhe Praktika” 

 

Emri dhe lloji i institucionit arsimor: Shkolla e Magjistraturës & Slynn Foundation. 

 

Adresa dhe kontaktet e institucionit arsimor: Godina "Poli i Drejtesise", Rruga Ana 

Komnena,; tel: 04 246 8825, info@magjistratura.edu.al 

 

 

Periudha: 23-24 Tetor 2012 

 

Tematika dhe fusha e trainimit të fituar:  “Mbrojtja e të dhënave personale” 

 

Emri dhe lloji i institucionit arsimor: Instituti i Trajnimit të Administratës Publike. 

 

Adresa dhe kontaktet e institucionit arsimor: Tiranë, AL 1001, Albania; +003552240759; 

aspa@aspa.gov.al. 

 

 

Periudha: 2-3 Korrik 2012 

 

Tematika dhe fusha e trainimit të fituar: “Konfliktet lidhur me tatimet dhe Qëndrimi i 

Gjykatës së Lartë” 

 

Emri dhe lloji i institucionit arsimor: Shkolla  e Magjistraturës. 
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Adresa dhe kontaktet e institucionit arsimor: Godina "Poli i Drejtesise", Rruga Ana 

Komnena,; tel: 04 246 8825, info@magjistratura.edu.al 

 

 

Periudha: 5-6 Prill 2012 

 

Tematika dhe fusha e trainimit të fituar: “Koncepti juridik i pasurive të paluajtshme. 

Sendet e paluajtshme, pjesët përbërëse dhe aksesorët e tyre. Çështjet që lidhen me ligjin 

për regjistrimin e pasurive të paluajtshme dhe konfliktet gjyqësore” 

 

Emri dhe lloji i institucionit arsimor : Shkolla  e Magjistraturës.  

 

Adresa dhe kontaktet e institucionit arsimor : Godina "Poli i Drejtesise", Rruga Ana 

Komnena,; tel: 04 246 8825, info@magjistratura.edu.al 

 

 

Periudha: 9-10 Shkurt 2012 

 

Tematika dhe fusha e trainimit të fituar: “Mënyrat e fitimit të pronësisë dhe dallimet e 

karakteristikat e tyre. Fitimi i pronësisë me testament si një nga mënyrat që ndeshen më 

shpesh në praktikë të fitimit të pronësisë. Mënyra e fitimit të pronësisë dhe dallimet e 

karakteristikat e tyre”. Bashkimi dhe përzierja si mënyrë e fitimit të pronësisë” 

 

Emri dhe lloji i institucionit arsimor: Shkolla  e Magjistraturës.  

 

Adresa dhe kontaktet e institucionit arsimor: Godina "Poli i Drejtesise", Rruga Ana 

Komnena,; tel: 04 246 8825, info@magjistratura.edu.al 

 

 

Periudha: 9-10 Maj 2011 

 

Tematika dhe fusha e trainimit të fituar: “Vepra penale kundër veprimtarisë shtetërore të 

kryera nga punonjësit shtetërorë ose në shërbim publik. Korrupsioni aktiv dhe pasiv, në 

këndvështrimin e Konventave ndërkombëtare dhe të praktikës sonë gjyqësore”. 

(http://www.magjistratura.edu.al/288-.html).   

 

Emri dhe lloji i institucionit arsimor: Shkolla e Magjistraturës  

 

Adresa dhe kontaktet e institucionit arsimor : Godina "Poli i Drejtesise", Rruga Ana 

Komnena,; tel: 04 246 8825, info@magjistratura.edu.al  

mailto:info@magjistratura.edu.al
mailto:info@magjistratura.edu.al
mailto:info@magjistratura.edu.al
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Periudha: 11-12 Maj 2010 

 

Tematika dhe fusha e trainimit të fituar: “Regjistrimi i titujve të pronësisë. Ligji për 

legalizimin e ndërtimeve informale dhe legjislacioni që lidhet me çështjet urbanistike. 

Çështjet që lidhen me ligjin për regjistrimin e pasurive të paluajtshme” 

 

Emri dhe lloji i institucionit arsimor : Shkolla  e Magjistraturës.  

 

Adresa dhe kontaktet e institucionit arsimor : Godina "Poli i Drejtesise", Rruga Ana 

Komnena,; tel: 04 246 8825, info@magjistratura.edu.al 

 

 

Periudha: 22-24 Korrik 2009 

 

Tematika dhe fusha e trainimit të fituar:“Investigimi i zyrtarëve Publikë për asetet e 

deklaruara dhe konfliktin e interesave”. 

 

Emri dhe lloji i institucionit arsimor : USAID dhe OPDAT 

 

Adresa dhe kontaktet e institucionit arsimor : U.S. Embassy Tirana, Rr. e Elbasanit, Nr. 

103, Tirana, +355-4-224-7285, open@usaid.gov.  

 

 

Periudha: 25-29 Shtator 2006 

 

Tematika dhe fusha e trainimit të fituar: “Investigimi i krimit financiar, terorit financiar 

dhe pastrimit të parave”. 

 

Emri dhe lloji i institucionit arsimor : PAMECA, ICITAP dhe OPDAT 

 

Adresa dhe kontaktet e institucionit arsimor : Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së 

Shtetit, Bulevardi Bajram Curri, Tirana; (+355) 4 2274783; info@pameca.org.al / U.S. 

Embassy Tirana, Rruga Stavro Vinjau, 14, Tirana, Albania, +(355) 4 2247 285 

 

 

Periudha: 22-23 Nentor 2004 

 

Tematika dhe fusha e trainimit të fituar : “Krimet ekonomike” 

 

mailto:info@magjistratura.edu.al
mailto:open@usaid.gov
mailto:info@pameca.org.al
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Emri dhe lloji i institucionit arsimor: Shkolla  e Magjistraturës dhe PAMECA. 

 

Adresa dhe kontaktet e institucionit arsimor : Godina "Poli i Drejtesise", Rruga Ana 

Komnena,; tel: 04 246 8825, info@magjistratura.edu.al / Drejtoria e Përgjithshme e 

Policisë së Shtetit, Bulevardi Bajram Curri, Tirana; (+355) 4 2274783; 

info@pameca.org.al 

 

 

Periudha 14-18 Qershor1999 

 

Tematika dhe fusha e trainimit të fituar :  “Trajnim për të drejtën penale shqiptare” 

 

Emri dhe lloji i institucionit arsimor : ABA CEELI, Departamenti i Drejtësisë, SHBA 

 

Adresa dhe kontaktet e institucionit arsimor : Akademia Legionowo, Legionowo Poloni. 

 

 

3.4 TITUJ PROFESIONALË 
 

Periudha: Mars 2018-certifikate nr.TOT01  

 

Lloji i titullit/ fusha profesionale: “Trajner në fushën e konfliktit të interesave” 

 

Emri dhe lloji i institucionit që ka dhënë titullin: ASPA, ILDKPKI dhe Training Against 

Corruption, financuar nga BE. 

 

Adresa dhe kontaktet e institucionit : Tiranë, AL 1001, Albania; +003552240759; 

aspa@aspa.gov.al. / Rruga “Reshit Collaku” Tirane, Shqiperi, info@hidaa.gov.al,  

 

 

Periudha: Korrik 2009  

 

Lloji i titullit/ fusha profesionale:  “Trajner për Parandalimin e Konfliktit të Interesave 

në Pushtetin Vendor”. 

 

Emri dhe lloji i institucionit që ka dhënë titullin : USAID, ILDKPKI. 

 

Adresa dhe kontaktet e institucionit : Rruga “Reshit Çollaku”,Tiranë, info@hidaa.gov.al 

 

 

Periudha: 2006-certifikate PKI-P 009  

mailto:info@magjistratura.edu.al
mailto:aspa@aspa.gov.al
mailto:info@hidaa.gov.al
mailto:%20info@hidaa.gov.al
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Lloji i titullit/ fusha profesionale: “Trajner për Parandalimin e Konfliktit të Interesave”. 

 

Emri dhe lloji i institucionit që ka dhënë titullin : USAID, ILDKPKI. 

 

Adresa dhe kontaktet e institucionit : Rruga “Reshit Çollaku”,Tiranë, info@hidaa.gov.al,  

 

 

Periudha: Datë 1.11.1990, Nr. leje 102/  Datë 28.12.2000, Nr. license 405. 

 

Lloji i titullit/ fusha profesionale :  Avokat 

 

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

 

Adresa dhe kontaktet e institucionit : info@dhka.org.al; Nr. tel. 04 2 251876, 

 

 

 

4.PUBLIKIME PROFESIONALE DHE KËRKIME SHKENCORE 

 

1. Titulli i publikimit/ Kërkimit shkencor: “Instituti i konfliktit të interesave dhe i 

deklarimit të kontrollit të pasurisë së zyrtarëve, institute të rëndësishme në lutën kundër 

korrupsionit. Ndërtimi dhe funksionimi i këtyre instituteve në Shqipëri dhe në vëndet e 

tjera” 

 

Autor/Bashkëautor/Kontribues : Autor 

 

Subjekti/Institucioni botues/publikues : Fakulteti i Drejtësisë 

 

Koha e botimit : 2007 

 

Faqja në web ku gjendet publikimi (nëse disponohet) : Rruga “Milto Tutulani”, Tiranë; 

+35542222537; info@fdut.edu.al; https://dokumen.tips/documents/lista-e-librave-q-kan-

hyr-n-bibliotekn-e-fdutedualwp-contentuploads201311lista-e-librave-qershormanual.html  

 

 

2. Titulli i publikimit/ Kërkimit shkencor: “Version juridik për rastin e Konstatimit të  

pavlefshmërie të veprimit juridik të Kontratës së shitblerjes të pasurisë së palujtshme” 

 

Autor/Bashkëautor/Kontribues : Autor 

mailto:%20info@hidaa.gov.al
mailto:info@dhka.org.al
mailto:info@fdut.edu.al
https://dokumen.tips/documents/lista-e-librave-q-kan-hyr-n-bibliotekn-e-fdutedualwp-contentuploads201311lista-e-librave-qershormanual.html
https://dokumen.tips/documents/lista-e-librave-q-kan-hyr-n-bibliotekn-e-fdutedualwp-contentuploads201311lista-e-librave-qershormanual.html
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Subjekti/Institucioni botues/publikues : “Revista ligji mundësi zhvillimi për gratë” Nr.7 

 

 Koha e botimit : viti 2002 

 

Faqja në web ku gjendet publikimi (nëse disponohet) : Qëndra Avokatore për Gratë, rr 

Vaso Pasha pll 12, shk 1, ap 1, Tiranë, 

 

3. Titulli i publikimit/ Kërkimit shkencor: “Manual shpjegues dhe trajnimi mbi 

parandalimin e konfliktit të interesave nr.1” 

 

Autor/Bashkëautor/Kontribues : Kontribues/Bashkëautor 

 

Subjekti/Institucioni botues/publikues : ILDKPKI/ ITAP/USAID 

 

 Koha e botimit : dhjetor 2006 

 

Faqja në web ku gjendet publikimi (nëse disponohet) : www.hidaa.gov.al, Tiranë, 

https://www.osce.org/files/f/documents/7/d/25013.pdf  

 

 

4. Titulli i publikimit/ Kërkimit shkencor: “Manual mbi parandalimin e konfliktit të 

interesave në pushtetin vendor nr.3” 

 

Autor/Bashkëautor/Kontribues : Kontribues/Bashkëautor 

 

Subjekti/Institucioni botues/publikues : ILDKPKI/ SH.B.SH/ USAID 

 

 Koha e botimit : shtator 2009 

 

Faqja në web ku gjendet publikimi (nëse disponohet) : www.hidaa.gov.al, Tiranë, 

 

 

5. Titulli i publikimit/ Kërkimit shkencor: “Manual shpjegus dhe Trajnimi mbi 

Parandalimin e Konfliktit të Interesave  në Prokurimet Publike” -2- 

 

Autor/Bashkëautor/Kontribues : Kontribues/ Bashkëautor 

 

Subjekti/Institucioni botues/publikues : ILDKPKI/ ACER/USAID 

https://www.osce.org/files/f/documents/7/d/25013.pdf
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 Koha e botimit : maj 2009 

 

Faqja në web ku gjendet publikimi (nëse disponohet) : www.hidaa.gov.al, Tiranë, 

 

 

6. Titulli i publikimit/ Kërkimit shkencor: “Mendime/Oponence për draft Manualin 

Hetimi Administrativ dhe trajtimi i rasteve të veprave penale në fushën e deklarimit të 

interesave private” 

 

Autor/Bashkëautor/Kontribues : Autor 

 

Subjekti/Institucioni botues/publikues : ILDKPKI 

 

Koha e botimit : janar-mars 2010 

 

Faqja në web ku gjendet publikimi (nëse disponohet) : www.hidaa.gov.al, Tiranë, 

 

 

7. Titulli i publikimit/ Kërkimit shkencor: “Konflikti i Interesit-prezantim”,  

 

Autor/Bashkëautor/Kontribues : Bashkëautor 

 

Subjekti/Institucioni botues/publikues : ILDKPKI-ASPA 

 

 Koha e botimit : 2014-2017 

 

Faqja në web ku gjendet publikimi (nëse disponohet) : www.hidaa.gov.al, Tiranë, 

 

 

8. Titulli i publikimit/ Kërkimit shkencor: “Llojet e kontrollit” me cilësinë e ekspertes 

në trajnime të zhvilluara nga ILDKPKI. 

 

Autor/Bashkëautor/Kontribues : Bashkëautor 

 

Subjekti/Institucioni botues/publikues : ILDKPKI 

 

 Koha e botimit : 2008 
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Faqja në web ku gjendet publikimi (nëse disponohet) : www.hidaa.gov.al, Tiranë, 

 

9. Titulli i publikimit/ Kërkimit shkencor: “Mendime për amendimin e dispozitave 

ligjore të ligjit 9049/2003 dhe 9367/2005”. 

 

Autor/Bashkëautor/Kontribues: Autor 

 

Subjekti/Institucioni botues/publikues: ILDKPKI 

 

 Koha e botimit : 6/10/2009 

 

Faqja në web ku gjendet publikimi (nëse disponohet): www.hidaa.gov.al, Tiranë, 

 

 

10. Titulli i publikimit/ Kërkimit shkencor: “Procedimi administrativ në procesin e 

kontrollit të plotë”. 

 

Autor/Bashkëautor/Kontribues: Autor 

 

Subjekti/Institucioni botues/publikues: ILDKPKI 

 

 Koha e botimit : 7/9/2009 

 

Faqja në web ku gjendet publikimi (nëse disponohet): www.hidaa.gov.al, Tiranë. 

 

 

11. Titulli i publikimit/ Kërkimit shkencor: “Procedurat administrative dhe penale”. 

 

Autor/Bashkëautor/Kontribues: Autor 

 

Subjekti/Institucioni botues/publikues: ILDKPKI 

 

Koha e botimit: shtator 2009- shtator 2010 

 

Faqja në web ku gjendet publikimi (nëse disponohet) : www.hidaa.gov.al, Tiranë, 

https://archive.rai-see.org/wp-content/uploads/2015/07/Administrative-and-Criminal-

Procedures.pdf 

 

 

https://archive.rai-see.org/wp-content/uploads/2015/07/Administrative-and-Criminal-Procedures.pdf
https://archive.rai-see.org/wp-content/uploads/2015/07/Administrative-and-Criminal-Procedures.pdf
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12. Titulli i publikimit/ Kërkimit shkencor: “Procesi i kontrollit të plotë në ligj”. 

 

Autor/Bashkëautor/Kontribues: Autor 

 

Subjekti/Institucioni botues/publikues: ILDKPKI 

 

 Koha e botimit : 27 nentor 2007 

 

Faqja në web ku gjendet publikimi (nëse disponohet): www.hidaa.gov.al, Tiranë, 

 

 

13. Titulli i publikimit/ Kërkimit shkencor:“Vendimmarrja dhe procedimi 

administrativ”. 

 

Autor/Bashkëautor/Kontribues: Autor 

 

Subjekti/Institucioni botues/publikues: ILDKPKI 

 

 Koha e botimit : 27 gusht 2009 

 

Faqja në web ku gjendet publikimi (nëse disponohet): www.hidaa.gov.al, Tiranë, 

 

 

14. Titulli i publikimit/ Kërkimit shkencor:“Hetimi administrativ”. 

 

Autor/Bashkëautor/Kontribues : Autor 

 

Subjekti/Institucioni botues/publikues : ILDKPKI 

 

 Koha e botimit : 29 korrik 2011 

 

Faqja në web ku gjendet publikimi (nëse disponohet) : www.hidaa.gov.al, Tiran 

 

 

15. Titulli i publikimit/ Kërkimit shkencor: “Sanksionet”. 

 

Autor/Bashkëautor/Kontribues: Autor 



 

Ky Jetëshkrim i shërben për përdorim Këshillit të Emërimeve në Drejtësi për procedurat e verifikimit dhe 

vleërsim, pikëzim, renditjes së kandidaturës. 

 

Faqe 19 of 19 

 

 

Subjekti/Institucioni botues/publikues: ILDKPKI 

 

Koha e botimit: 1 tetor 2010 

 

Faqja në web ku gjendet publikimi (nëse disponohet): www.hidaa.gov.al, Tiranë 

 

 

 

5.  ZOTËRIMI I GJUHËVE TË HUAJA 

 

  

Gjuha RUSISHT  

Aftësitë Të kuptuarit Të folurit Shkrimi 

Niveli i 

Zotërimit 
MIRË MIRË MIRË 

 

Periudha: 27 janar 2007 

 

Dokumenti i zotërimit të gjuhës së huaj:  Dëshmi Gjuhe Nr. 92 regj. 

 

Emri dhe lloji i institucionit që e ka lëshuar: Fakulteti i Gjuhëve të huaja 

 

Adresa dhe kontaktet e institucionit:  Fakulteti i Gjuhëve të huaja, Universiteti i Tiranës. 

Rr. Elbasanit Tirana Albania AL, 1001, 04 236 9664 


