
 

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

vleërsim, pikëzim, renditjes së kandidaturës. 

 

Faqe 1 of 13 

 

JETËSHKRIM 

 

 

EMRI  ATËSIA MBIEMRI 

 

 

VATË PRELË STAKA 

 

 

 

1.  TË DHËNAT PERSONALE 

 

 

Nr. Personal i Kartës së Identitetit:   G40531058D 

 

Shtetësia :                                           SHQIPTARE 
 

Datëlindja:                                          31.05.1964 
 

Vendlindja:                                         NËN-MAVRIQ, SHKODËR 

 

Adresa:                RRUGA: “HAFIZ ALI ULQINAKU”, SHKODËR 

      

Tel/Cel:                                               Tel. Fiks +35522245735, Cel. +355692078474 

      

Adresa Elektronike :                           vate.staka@klp.al, vatestaka@yahoo.com  

 

 

 

2. TË DHËNA PËR PËRVOJËN PROFESIONALE 
(Renditen të gjitha, në zbritje kohore, duke filluar nga veprimtaria aktuale profesionale) 

 

 

Periudha : Prill 2019 – Aktualisht 

 

Lloji i detyrës/funksionit/veprimtarisë :     Anëtar i Këshillit të Lartë të Prokurorisë 

 

Përmbledhje e përgjegjësive të ushtruara : Ushtrimi i kompetencave dhe përgjegjësive  

                                                                    ligjore lidhur me statusin dhe karrierën e  

                                                                    prokurorëve në përputhje me Kushtetutën,  

                                                                    Ligjin nr. 96/2016, “Për statusin e gjyqtarëve  

                                                                    dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”,  

                                                                    i ndryshuar, Ligjin nr. 115/2016, “Për organet  

                                                                    e qeverisjes së sistemit të drejtësisë”, i  

                                                                    ndryshuar dhe legjislacionin në fuqi 
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Lloji/emërtesa e Institucionit/subjektit ku është ushtruar veprimtaria : Këshilli i Lartë i  

                                                                    Prokurorisë 

 

Adresa dhe kontaktet e Institucionit/subjektit : Këshilli i Lartë i Prokurorisë, Rruga  

                                                                   “Ana Komnena”, Godina ” Poli i Drejtësisë” ,  

                                                                    Tiranë; E-mail: info@klp.al 

 

 

Periudha : Tetor 2005 – Prill 2019 

 

Lloji i detyrës/funksionit/veprimtarisë :     Prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së  

                                                                    Shkallës së Parë Shkodër 

 

Përmbledhje e përgjegjësive të ushtruara : Ushtrimi i ndjekjes penale, të hetimit dhe  

                                                                    gjykimit të veprave penale si dhe ekzekutimit  

                                                                    të vendimeve gjyqësore sipas Kodit Penal,  

                                                                    Kodit të Procedurës Penale dhe legjislacionit  

                                                                    në fuqi 

 

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

                                                                    pranë Gjykatës së Shkallës së Parë  

                                                                    Shkodër 

 

Adresa dhe kontaktet e Institucionit/subjektit : Prokuroria e Përgjithshme, Rruga “Qemal  

                                                                    Stafa”, Nr. 1, Tiranë; E-Mail: info@pp.gov.al;  

                                                                    Tel. +35542282000 

 

 

Periudha : Shkurt 2005 – Tetor 2005 

 

Lloji i detyrës/funksionit/veprimtarisë :     Komanduar Prokuror në Prokurorinë e Rrethit  

                                                                    Gjyqësor Tiranë 

 

Përmbledhje e përgjegjësive të ushtruara : Ushtrimi i ndjekjes penale, të hetimit dhe  

                                                                    gjykimit të veprave penale si dhe ekzekutimit  

                                                                    të vendimeve gjyqësore sipas Kodit Penal,  

                                                                    Kodit të Procedurës Penale dhe legjislacionit  

                                                                    në fuqi 

 

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

                                                                    e Rrethit Gjyqësor Tiranë 

 

Adresa dhe kontaktet e Institucionit/subjektit : Prokuroria e Përgjithshme, Rruga “Qemal  

                                                                    Stafa”, Nr. 1, Tiranë; E-Mail: info@pp.gov.al;  
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                                                                    Tel. +35542282000 

 

 

Periudha : Dhjetor 2001 – Janar 2005 

 

Lloji i detyrës/funksionit/veprimtarisë :     Prokuror ushtarak/prokuror në Prokurorinë  

                                                                    Ushtarake Shkodër/Prokurorinë e Rrethit  

                                                                    Shkodër 

 

Përmbledhje e përgjegjësive të ushtruara : Ushtrimi i ndjekjes penale, të hetimit dhe  

                                                                    gjykimit të veprave penale si dhe ekzekutimit  

                                                                    të vendimeve gjyqësore sipas Kodit Penal  

                                                                    Ushtarak, Kodit Penal, Kodit të Procedurës  

                                                                    Penale dhe legjislacionit në fuqi 

 

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

                                                                    e Rrethit Shkodër 

 

Adresa dhe kontaktet e Institucionit/subjektit : Prokuroria e Përgjithshme, Rruga “Qemal  

                                                                    Stafa”, Nr. 1, Tiranë; E-Mail: info@pp.gov.al;  

                                                                    Tel. +35542282000 

 

 

Periudha : Qershor 2001 – Dhjetor 2001 

 

Lloji i detyrës/funksionit/veprimtarisë :     Komanduar Prokuror në Prokurorinë e Rrethit 

                                                                    Shkodër 

 

Përmbledhje e përgjegjësive të ushtruara : Ushtrimi i ndjekjes penale, të hetimit dhe  

                                                                    gjykimit të veprave penale si dhe ekzekutimit  

                                                                    të vendimeve gjyqësore sipas Kodit Penal,  

                                                                    Kodit të Procedurës Penale dhe legjislacionit  

                                                                    në fuqi 

 

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

                                                                    Shkodër 

 

Adresa dhe kontaktet e Institucionit/subjektit : Prokuroria e Përgjithshme, Rruga “Qemal  

                                                                    Stafa”, Nr. 1, Tiranë;  E-Mail: info@pp.gov.al;  

                                                                    Tel. +35542282000 

 

 

Periudha : Korrik 1999 – Qershor 2001 

 

Lloji i detyrës/funksionit/veprimtarisë :     Prokuror ushtarak në Prokurorinë Ushtarake 
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                                                                    Shkodër 

 

Përmbledhje e përgjegjësive të ushtruara : Ushtrimi i ndjekjes penale, të hetimit dhe  

                                                                    gjykimit të veprave penale si dhe ekzekutimit  

                                                                    të vendimeve gjyqësore sipas Kodit Penal  

                                                                    Ushtarak dhe legjislacionit në fuqi 

 

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

                                                                    Ushtarake Shkodër 

 

Adresa dhe kontaktet e Institucionit/subjektit : Prokuroria e Përgjithshme, Rruga “Qemal  

                                                                    Stafa”, Nr. 1, Tiranë; E-Mail: info@pp.gov.al;  

                                                                    Tel. +35542282000 

 

 

Periudha : Shtator 1995 – Korrik 1999 

 

Lloji i detyrës/funksionit/veprimtarisë :     Oficer i Policisë Gjyqësore në Prokurorinë e  

                                                                    Rrethit Malësi e Madhe/ Oficer i Policisë  

                                                                    Gjyqësore në Prokurorinë e Rrethit Shkodër 

 

Përmbledhje e përgjegjësive të ushtruara : Kryerja e veprimeve proceduriale si pjesë e  

                                                                    veprimtarisë për ushtrimin e ndjekjes penale  

                                                                    dhe përfaqësimin e akuzës në gjykatë nga  

                                                                    Prokuroria e Rrethit Malësi e Madhe dhe  

                                                                    Prokuroria e Rrethit Shkodër 

 

Lloji/emërtesa e Institucionit/subjektit ku është ushtruar veprimtaria : Prokuroria pranë  

                                                                    Gjykatës së Shkallës së Parë Shkodër 

 

Adresa dhe kontaktet e Institucionit/subjektit : Prokuroria pranë Gjykatës së Shkallës  

                                                                     së Parë Shkodër, Rruga “Et'hem Osmani”,  

                                                                     Shkodër 

 

 

Periudha : Nëntor 1992 – Gusht 1995 

 

Lloji i detyrës/funksionit/veprimtarisë :     Hetues në Prokurorinë e Rrethit Malësi e 

                                                                    Madhe 

 

Përmbledhje e përgjegjësive të ushtruara : Kryerja e veprimeve proceduriale si pjesë e  

                                                                    veprimtarisë për ushtrimin e ndjekjes penale  

                                                                    dhe përfaqësimin e akuzës në gjykatë nga  

                                                                    Prokuroria e Rrethit Malësi e Madhe 
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Lloji/emërtesa e Institucionit/subjektit ku është ushtruar veprimtaria : Prokuroria pranë  

                                                                    Gjykatës së Shkallës së Parë Shkodër  

                                                                    (Prokuroria e Rrethit Malësi e Madhe ku  

                                                                    ushtruar aktivitetin në ambientet e ish- 

                                                                   Prokurorisë së Rrethit Shkodër) 

 

Adresa dhe kontaktet e Institucionit/subjektit : Prokuroria pranë Gjykatës së Shkallës së  

                                                                   Parë Shkodër (ish-Prokuroria e Rrethit  

                                                                   Shkodër), Rruga “Et'hem Osmani”, Shkodër 

 

 

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 : 1992 - 1998 

 

Diploma/Titulli i fituar :   Dega Drejtësi/Jurist 

 

Rezultati/Nota Mesatare : 6 

 

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

 

Adresa dhe kontaktet e institucionit arsimor : Fakulteti i Drejtësisë, Universiteti i Tiranës,        

                                                                         Rr. “Margarita Tutulani”, pranë Sheshit  

                                                                        “Wilson”,  E-Mail: info@fdut.edu.al,  

                                                                         +355 4 2222 537, Web : www.fdut.edu.al   

 

 

Periudha : 1983 - 1988 

 

Diploma/Titulli i fituar :   Agronomi e Përgjithshme/Agronom i Lartë 

 

Rezultati/Nota Mesatare : 8.1 

 

Emri dhe lloji i institucionit arsimor : Instituti i Lartë Bujqësor 

 

Adresa dhe kontaktet e institucionit arsimor : Universiteti Bujqësor i Tiranës, Rruga  

                                                                        “Paisi Vodica”; E-Mail: info@ubt.edu.al;  

                                                                         Tel: +35547200874 
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3.2  KUALIFIKIMET PASUNIVERSITARE 
(Renditen të gjitha, në zbritje kohore, duke filluar nga lloji më i fundit i arsimimit) 

 

Periudha : Korrik 1990 – Nëntor 1992 

 

Diploma/Titulli i kualifikimit të fituar : Specializim i lartë për kualifikim shkencor 

                                                                 pasuniversitar, shkall e parë (ndërprerë në  

                                                                 muajin Nëntor 1992, për shkak të emërimit si  

                                                                 hetues në Prokurorinë e Rrethit Malësi e Madhe) 

 

Rezultati/Nota Mesatare : -- 

 

Emri dhe lloji i institucionit arsimor :    Universiteti Bujqësor i Tiranës 

 

Adresa dhe kontaktet e institucionit arsimor : Universiteti Bujqësor i Tiranës, Rruga  

                                                                        “Paisi Vodica”; E-Mail: info@ubt.edu.al;  

                                                                         Tel: +35547200874 

 

 

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

 

Periudha : 15 – 16 Nëntor 2018 

 

Tematika dhe fusha e trainimit të fituar : “Eficenca gjyqësore dhe menaxhimi aktiv i  

                                                            çështjeve me ndryshimet e Kodit të Procedurës  

                                                            Penale dhe Kodit të Procedurës Civile” 

 

Emri dhe lloji i institucionit arsimor : Shkolla e Magjistraturës në bashkëpunim me  

                                                             OSBE/ADA 

 

Adresa dhe kontaktet e institucionit arsimor : Shkolla e Magjistraturës, Godina “Poli i  

                                                             Drejtësisë”, Rruga “Ana Komnena”, Godina ”  

                                                             Poli i Drejtësisë” , Tiranë, E-Mail:  

                                                             info@magjistratura.edu.al; Tel: 04 2468826 

 

 

Periudha : 7 – 8 Nëntor 2018 

 

Tematika dhe fusha e trainimit të fituar : “Zhvillimi i një procesi gjyqësor dhe procesit  

                                                            të rregullt ligjor brenda një afati të arsyeshëm” 

 

Emri dhe lloji i institucionit arsimor : Shkolla e Magjistraturës në bashkëpunim me KiE 

                                                             

Adresa dhe kontaktet e institucionit arsimor : Shkolla e Magjistraturës, Godina “Poli i  
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                                                             Drejtësisë”, Rruga “Ana Komnena”, Godina ”  

                                                             Poli i Drejtësisë” , Tiranë, E-Mail:  

                                                             info@magjistratura.edu.al; Tel: 04 2468826 

 

 

Periudha : 28 – 29 Qershor 2018 

 

Tematika dhe fusha e trainimit të fituar : “Raporti prokurori – gjykatë për mënyrën e  

                                                             përfundimit të hetimeve paraprake” 

 

Emri dhe lloji i institucionit arsimor : Shkolla e Magjistraturës në bashkëpunim me  

                                                             PAMECA V 

                                                             

Adresa dhe kontaktet e institucionit arsimor : Shkolla e Magjistraturës, Godina “Poli i  

                                                             Drejtësisë”, Rruga “Ana Komnena”, Godina ”  

                                                             Poli i Drejtësisë” , Tiranë, E-Mail:  

                                                             info@magjistratura.edu.al; Tel: 04 2468826 

 

 

Periudha : 19 Shkurt 2018 

 

Tematika dhe fusha e trainimit të fituar : “Martesat nën moshë dhe roli i gjykatës në  

                                                             lejimin e këtyre martesave për shkaqe me  

                                                             rëndësi” 

 

Emri dhe lloji i institucionit arsimor : Shkolla e Magjistraturës në bashkëpunim me  

                                                             Observatorin për të Drejtat e Fëmijëve 

                                                             

Adresa dhe kontaktet e institucionit arsimor : Shkolla e Magjistraturës, Godina “Poli i  

                                                             Drejtësisë”, Rruga “Ana Komnena”, Godina ”  

                                                             Poli i Drejtësisë” , Tiranë, E-Mail:  

                                                             info@magjistratura.edu.al; Tel: 04 2468826 

 

 

Periudha : 6 - 7 Dhjetor 2017 

 

Tematika dhe fusha e trainimit të fituar : “Risitë e legjislacionit shqiptar me ndikim mbi  

                                                            statusin, organizimin dhe veprimtarinë e funksionit  

                                                            të gjyqtarit dhe prokurorit” 

 

Emri dhe lloji i institucionit arsimor : Shkolla e Magjistraturës në bashkëpunim me  

                                                            Misionin EURALIUS 

                                                                                                                          

Adresa dhe kontaktet e institucionit arsimor : Shkolla e Magjistraturës, Godina “Poli i  

                                                             Drejtësisë”, Rruga “Ana Komnena”, Godina ”  
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                                                             Poli i Drejtësisë” , Tiranë, E-Mail:  

                                                             info@magjistratura.edu.al; Tel: 04 2468826 

 

 

Periudha : 7 - 8 Shkurt 2011 

 

Tematika dhe fusha e trainimit të fituar : “Probleme të normativës ligjore dhe të  

                                                            praktikës gjyqësor lidhur me sekuestrimin dhe  

                                                            konfiskimin e aseteve kriminale. Kriteret që vendos  

                                                            Vendimi Unifikues i Gjykatës së Lartë” 

 

Emri dhe lloji i institucionit arsimor : Shkolla e Magjistraturës  

                                                                                                                          

Adresa dhe kontaktet e institucionit arsimor : Shkolla e Magjistraturës, Godina “Poli i  

                                                             Drejtësisë”, Rruga “Ana Komnena”, Godina ”  

                                                             Poli i Drejtësisë” , Tiranë, E-Mail:  

                                                             info@magjistratura.edu.al; Tel: 04 2468826 

 

 

Periudha : 03 - 04 Shkurt 2011 

 

Tematika dhe fusha e trainimit të fituar : “Njohja dhe ekzekutimi i vendimeve penale të  

                                                            huaja, ndikimi i Konventave Ndërkombëtare dhe  

                                                            marrëveshjeve dypalëshe. Jurisprudenca e  

                                                            Gjykatës së Lartë. Nocioni i urdhrit të arrestit  

                                                            ndërkombëtar dhe perspektiva e zbatimit të tij në  

                                                            të drejtën tonë të brendshme. Mardhëniet  

                                                            juridiksionale me autoritetet e huaja në fushën  

                                                            penale” 

 

Emri dhe lloji i institucionit arsimor : Shkolla e Magjistraturës 

                                                                                                                          

Adresa dhe kontaktet e institucionit arsimor : Shkolla e Magjistraturës, Godina “Poli i  

                                                             Drejtësisë”, Rruga “Ana Komnena”, Godina ”  

                                                             Poli i Drejtësisë” , Tiranë, E-Mail:  

                                                             info@magjistratura.edu.al; Tel: 04 2468826 

 

 

Periudha : 12 - 13 Janar 2011 

 

Tematika dhe fusha e trainimit të fituar : “Aspekte të jurisprudencës lidhur me institutin e   

                                                             sigurimit të provës në procesin penal. Probleme të  

                                                             pavlefshmërisë absolute dhe të papërdorshmërisë së  

                                                             provës së siguruar paraprakisht” 
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Emri dhe lloji i institucionit arsimor : Shkolla e Magjistraturës 

                                                                                                                          

Adresa dhe kontaktet e institucionit arsimor : Shkolla e Magjistraturës, Godina “Poli i  

                                                             Drejtësisë”, Rruga “Ana Komnena”, Godina ”  

                                                             Poli i Drejtësisë” , Tiranë, E-Mail:  

                                                             info@magjistratura.edu.al; Tel: 04 2468826 

 

 

Periudha : 26 Nëntor 2010 

 

Tematika dhe fusha e trainimit të fituar : “Shkelja e rregullave të qarkullimit rrugor si  

                                                            rezultat i drejtimit të automjetit pa dëshmi. Lidhja  

                                                            shkakësore në këtë vepër penale” 

 

Emri dhe lloji i institucionit arsimor : Shkolla e Magjistraturës 

                                                                                                                          

Adresa dhe kontaktet e institucionit arsimor : Shkolla e Magjistraturës, Godina “Poli i  

                                                             Drejtësisë”, Rruga “Ana Komnena”, Godina ”  

                                                             Poli i Drejtësisë” , Tiranë, E-Mail:  

                                                             info@magjistratura.edu.al; Tel: 04 2468826 

 

 

Periudha : 27 – 28 Tetor 2010 

 

Tematika dhe fusha e trainimit të fituar : “Provat dhe llojet e tyre. Procesi i vlerësimit të  

                                                             tyre. Indiciet dhe kriteret e vlerësimit” 

 

Emri dhe lloji i institucionit arsimor : Shkolla e Magjistraturës 

                                                                                                                          

Adresa dhe kontaktet e institucionit arsimor : Shkolla e Magjistraturës, Godina “Poli i  

                                                             Drejtësisë”, Rruga “Ana Komnena”, Godina ”  

                                                             Poli i Drejtësisë” , Tiranë, E-Mail:  

                                                             info@magjistratura.edu.al; Tel: 04 2468826 

 

 

Periudha : 12 Tetor 2010 

 

Tematika dhe fusha e trainimit të fituar : “Mbrojtja penale e sipërmarrjes. Veprat penale  

                                                             të lidhura me shoqëritë tregtare dhe praktika  

                                                             gjyqësore lidhur me përgjegjësinë penale të  

                                                             personave juridikë” 

 

Emri dhe lloji i institucionit arsimor : Shkolla e Magjistraturës 

                                                                                                                          

Adresa dhe kontaktet e institucionit arsimor : Shkolla e Magjistraturës, Godina “Poli i  

mailto:info@magjistratura.edu.al
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                                                             Drejtësisë”, Rruga “Ana Komnena”, Godina ”  

                                                             Poli i Drejtësisë” , Tiranë, E-Mail:  

                                                             info@magjistratura.edu.al; Tel: 04 2468826 

 

Periudha : 13 - 14 Prill 2010 

 

Tematika dhe fusha e trainimit të fituar : “Aspekte teorike dhe praktike të krimit  

                                                             ekonomik e financiar, në përqasje me Konventat  

                                                             Ndërkombëtare. Pastrimi i produkteve të krimit  

                                                             dhe veprat penale në shoqëritë tregtare” 

 

Emri dhe lloji i institucionit arsimor : Shkolla e Magjistraturës 

                                                                                                                          

Adresa dhe kontaktet e institucionit arsimor : Shkolla e Magjistraturës, Godina “Poli i  

                                                             Drejtësisë”, Rruga “Ana Komnena”, Godina ”  

                                                             Poli i Drejtësisë” , Tiranë, E-Mail:  

                                                             info@magjistratura.edu.al; Tel: 04 2468826 

 

 

Periudha : 11 - 12 Mars 2010 

 

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

                                                           ose në shërbim publik. Korrupsioni aktiv dhe pasiv  

                                                           në këndvështrimin e Konventave Ndërkombëtare  

                                                           dhe të praktikës sonë gjyqësore” 

 

Emri dhe lloji i institucionit arsimor : Shkolla e Magjistraturës 

                                                                                                                          

Adresa dhe kontaktet e institucionit arsimor : Shkolla e Magjistraturës, Godina “Poli i  

                                                             Drejtësisë”, Rruga “Ana Komnena”, Godina ”  

                                                             Poli i Drejtësisë” , Tiranë, E-Mail:  

                                                             info@magjistratura.edu.al; Tel: 04 2468826 

 

 

Periudha : 14 - 15 Dhjetor 2009 

 

Tematika dhe fusha e trainimit të fituar : “Veprat penale kompjuterike. Mashtrimet në  

                                                            siguracion, subvencione dhe kredi. Mashtrimi  

                                                            kompjuterik” 

 

Emri dhe lloji i institucionit arsimor : Shkolla e Magjistraturës dhe Fondacioni HANNS- 

                                                            SEIDEL 

                                                                                                                          

Adresa dhe kontaktet e institucionit arsimor : Shkolla e Magjistraturës, Godina “Poli i  

                                                             Drejtësisë”, Rruga “Ana Komnena”, Godina ”  
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Ky Jetëshkrim i shërben për përdorim Këshillit të Emërimeve në Drejtësi për procedurat e verifikimit dhe 

vleërsim, pikëzim, renditjes së kandidaturës. 
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                                                             Poli i Drejtësisë” , Tiranë, E-Mail:  

                                                             info@magjistratura.edu.al; Tel: 04 2468826 

 

 

Periudha : 22 - 23 Qershor 2009 

 

Tematika dhe fusha e trainimit të fituar : “Kuptimi i veprave penale në fushën e  

                                                            veprimtarisë shtetërore të kryera nga punonjësit  

                                                            shtetërorë ose në shërbim publik. Mosdeklarimi i  

                                                            pasurisë dhe format e korrupsionit, nenet 257/A,  

                                                            259, 260 të Kodit Penal” 

 

Emri dhe lloji i institucionit arsimor : Shkolla e Magjistraturës 

                                                                                                                          

Adresa dhe kontaktet e institucionit arsimor : Shkolla e Magjistraturës, Godina “Poli i  

                                                             Drejtësisë”, Rruga “Ana Komnena”, Godina ”  

                                                             Poli i Drejtësisë” , Tiranë, E-Mail:  

                                                             info@magjistratura.edu.al; Tel: 04 2468826 

 

 

Periudha : 7 - 8 Shkurt 2008 

 

Tematika dhe fusha e trainimit të fituar : “Dallimi midis shpërdorimit të detyrës  

                                                            parashikuar nga Kodi Penal dhe Kodi Penal  

                                                            Ushtarak. Subjektet e veprave penale ushtarake,  

                                                            dallimi me subjektet e tjera” 

 

Emri dhe lloji i institucionit arsimor : Shkolla e Magjistraturës 

                                                                                                                          

Adresa dhe kontaktet e institucionit arsimor : Shkolla e Magjistraturës, Godina “Poli i  

                                                             Drejtësisë”, Rruga “Ana Komnena”, Godina ”  

                                                             Poli i Drejtësisë” , Tiranë, E-Mail:  

                                                             info@magjistratura.edu.al; Tel: 04 2468826 

 

 

Periudha : 25 - 26 Tetor 2007 

 

Tematika dhe fusha e trainimit të fituar : “Mbrojtja e fëmijëve në çështjet familjare” 

 

Emri dhe lloji i institucionit arsimor : Shkolla e Magjistraturës dhe OSBE në Shqipëri 

                                                                                                                          

Adresa dhe kontaktet e institucionit arsimor : Shkolla e Magjistraturës, Godina “Poli i  

                                                             Drejtësisë”, Rruga “Ana Komnena”, Godina ”  

                                                             Poli i Drejtësisë” , Tiranë, E-Mail:  

                                                             info@magjistratura.edu.al; Tel: 04 2468826 
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Ky Jetëshkrim i shërben për përdorim Këshillit të Emërimeve në Drejtësi për procedurat e verifikimit dhe 

vleërsim, pikëzim, renditjes së kandidaturës. 
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Periudha : 17 - 18 Qershor 2004 

 

Tematika dhe fusha e trainimit të fituar : “Trajnimi i Profesionistëve të Drejtësisë  

                                                             lidhur me cështje të Dhunës në Familje” 

 

Emri dhe lloji i institucionit arsimor : Shkolla e Magjistraturës dhe Qendra Avokatore  

                                                             për Gratë, me mbështetjen financiare të UNICEF 

                                                                                                                          

Adresa dhe kontaktet e institucionit arsimor : Shkolla e Magjistraturës, Godina “Poli i  

                                                             Drejtësisë”, Rruga “Ana Komnena”, Godina ”  

                                                             Poli i Drejtësisë” , Tiranë, E-Mail:  

                                                             info@magjistratura.edu.al; Tel: 04 2468826 

 

 

Periudha : 14 - 15 Nëntor 2002 

 

Tematika dhe fusha e trainimit të fituar : “Teknikat e hetimit në fushën ekonomike” 

 

Emri dhe lloji i institucionit arsimor : Shkolla e Magjistraturës dhe IRZ  

                                                                                                                          

Adresa dhe kontaktet e institucionit arsimor : Shkolla e Magjistraturës, Godina “Poli i  

                                                             Drejtësisë”, Rruga “Ana Komnena”, Godina ”  

                                                             Poli i Drejtësisë” , Tiranë, E-Mail:  

                                                             info@magjistratura.edu.al; Tel: 04 2468826 

 

 

Periudha : 17 - 18 Dhjetor 2002 

 

Tematika dhe fusha e trainimit të fituar : “E drejta komunitare; Integrimi dhe përqasja e  

                                                            të drejtës kombëtare, zbatimi i të drejtës  

                                                            ndërkombëtare” 

 

Emri dhe lloji i institucionit arsimor : Shkolla e Magjistraturës, DANIDA dhe Fondacioni  

                                                            SOROS 

                                                                                                                          

Adresa dhe kontaktet e institucionit arsimor : Shkolla e Magjistraturës, Godina “Poli i  

                                                             Drejtësisë”, Rruga “Ana Komnena”, Godina ”  

                                                             Poli i Drejtësisë” , Tiranë, E-Mail:  

                                                             info@magjistratura.edu.al; Tel: 04 2468826 
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Ky Jetëshkrim i shërben për përdorim Këshillit të Emërimeve në Drejtësi për procedurat e verifikimit dhe 

vleërsim, pikëzim, renditjes së kandidaturës. 
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4.  ZOTËRIMI I GJUHËVE TË HUAJA 

 

  

Gjuha Angleze 

Aftësitë Të kuptuarit Të folurit Shkrimi 

Niveli i 

Zotërimit 
B2 B2 B2 

 

Periudha : 2009; 1999-2000 

 

Dokumenti i zotërimit të gjuhës së huaj : Dëshmi për mbrojtjen e Gjuhës Angleze, 

vlerësuar me notën 8 (e barabartë me nivelin B2); Certifikatë për përfundimin me sukses 

të trajnimit prej 165 orësh, në Kursin e Gjuhës Angleze  

 

Emri dhe lloji i institucionit që e ka lëshuar :  Fakulteti i Gjuhëve të Huaja, Universiteti i 

Tiranës; Qendra e Formimit Profesional Shkodër 

 

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

Adresa: “Rruga e Elbasanit”, Tel. +355 42452610; Drejtoria Rajonale e Formimit 

Profesional Publik Shkodër, Adresa: "Bulevardi Zogu I" pranë  Shkollës 9 vjeçare "Ndre 

Mjeda" tek godina e Drejtorisë  së  Punës, Shkodër, Tel: 022400012. 

 

 

Certifikatë për përfundimin e Kursit të Kompjuterit, në programet bazë: 

 

 WINDOWS 95 

 MICROSOFT OFFICE 

 WORD 97 

 EXEL 97 

 
 


