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Përmbledhje e fushave të ekspertizës: 

Përvojë e fituar gjatë ushtrimit të funksionit të prokurorit në disa prokurori, në 
Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës Kukës; Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës 
Lezhë. Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës Tiranë; Prokurorinë e Përgjithshme të 
Republikës së Shqipërisë, Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës Shkodër, përgjatë së 
cilës janë hetuar vepra penale të seksioneve të ndryshme të Kodit Penal. Eksperienca e 
fituar nga të qënit anëtar i grupit të punës, caktuar nga Prokurori i Përgjithshëm për 
hartimin e projektudhëzimeve të Prokurorit të Përgjithshëm. Përvojë e fituar si 
pjesëmarrës në cilësinë e ekspertit në angazhimin e institucioneve të Republikës së 
Shqipërisë për të përafruar legjilacionin e brendshëm me legjislacionin e BE-së, kap. 23. 
 

Kualifikime akademike dhe profesionale: 

 Doktor i Shkencave në të drejtën penale,  
Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Drejtësisë (2019) 
 

 Magjistrat, profili prokuror  
Shkolla e Magjistraturës (2014) 

Angazhimet në mësimdhënie: 

 Lënda “E drejta penale e posaçme” në bachelor dhe master 
 Lënda “Procedura penale” në bachelor dhe në master 

Fusha e kërkimit shkencor:  

 Pastrimi i produkteve të vepres penale 
 Korrupsioni 
 Krimi kibernitik 
 Sistemi i denimeve penale 
 Metodat speciale të hetimit 
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Angazhime të tjera akademike ose profesionale: 

 Nëntor 2013 – në vazhdim 
Prokuror  
 

 Tetor 2010 – në vazhdim   
Pedagog i jashtëm në Fakultetin e Drejtësisë, Universiteti i Tiranës,  
Lënda “E drejta penale e posçme”. 
 

 Shkurt 2017- në vazhdim 
       Pedagog i jashtëm në Tirana Business University College,  

Lënda “Procedurë Penale” 
 

Publikime: 

 Bashkautor në librin: “Jurisprudenca e Gjykatës së Lartë dhe Gjykatës 
Kushtetuese mbi kodin e procedurës Civile”, Shtëpia Botuese “Fan Noli”.2011. 
 

 Bashkautor i Shkrimit “ Subjektet në kontraten Leasing” Revista juridike “ Jeta 
juridike” të Shkollës së Magjistraturës. Nr.3 Shtator 2011 

 

 Autor i Shkrimit  “Provat Atipike ne Procesin Civil”, Revista Juridike “Jeta 
juridike” të Shkollës së Magjistraturës nr. 1 Mars 2012. 

 

 Bashkautor i shkrimit “A cenohet parimi i procesit të rregullt ligjor sipas Nenit 6 
të konventës nga caktimi i mbrojtësit nominalisht nga gjykata”, Revista Juridike 
“Jeta juridike” të Shkollës së Magjistraturës Nr.2 Qershor 2013. 

 

 Autor i shkrimit “Bashkëpunimi gjyqësor ndërkombëtar në marrjen e provave 
jashtë shtetit”,  “Magjistrati IV”  Shkolla e Magjistraturës Tiranë 2014. 

 

 Bashkautor i shkrimit “Disa aspekte teoriko-praktike të figurës së veprës penale 
të  “pastrimit të produkteve të veprës penale”, Revista Juridike “Jeta juridike” të 
Shkollës së Magjistraturës Nr.1 Viti 2016 

 

 Bashkautor i shkrimit “Sigurimi atipik i proves”, Revista “Balkan Journal of 
Interdisciplinary Research“IIPCCL Publishing, Tirana-Albania Vol. 1 No. 3, viti 
2016 

 

 Autor i shkrimit  “Diskrecioni legjislativ ne zgjedhjen e mbeshtetjes ne 
sanksionin penal, ose ne dekriminalizimin, parimi i arsyeshmërisë”, Universiteti 
Tiranës, Fakulteti Drejtësisë, 07 Dhjetor 2017. 

 

 Bashkautor i shkrimit“Konsumi vetjak i narkotikëve dhe kushtet për aplikimin e 
përgjegjesisë penale”, autor i parë. Botuar në revistën “Balkan Journal of 
Interdisciplinary Research” Vol. 4, No. 2 September 2018,Graz, Austria 2018, 
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 Autorii shkrimit “Alternative sanctions of imprisonment sentences and their 
contemporary tendencies”, autor i vetëm.Ka botuar në revistën “Balkan Journal 
of Interdisciplinary Research” Vol. 4, No. 2 July 2018, Graz, Austria 2018, 

 

 Autori i shkrimit “Enforcement of alternatives to imprisonment in Albania, 
botuar nërevistën “Journal of criminology and criminal” Vol. 56, No. december 
2018,  Belgrade, 2018, Sеrbian association for criminal laë theory and practice, 
Institute of Criminological and Sociological Research. 

 

 Konferenca Shkencore Kombëtare me temë: “Sistemi Ligjor ne Rrugen e 
Konsolidimit”, organizuar nga Universiteti Albanian University, viti 2012. 

 

 Konferenca Shkencore Kombëtare me temë: “Evolimi i ligjit penal nga momenti i 
shpalljes se Pavaresise deri ne ditet e sotme”, organizuar nga Fakulteti i 
Drejtesise, Universiteti i Tiranës, me shkrimin “Korrupsioni dhe sistemi i 
drejtësisë”, viti 2012 

 

 Konferenca Shkencore Kombëtare “Evolimi i ligjit penal nga momenti i shpalljes 
se Pavaresise deri ne ditet e sotme”, organizuar nga Fakulteti i Drejtësisë, 
Universiteti i Tiranës, me shkrimin “Qëllimi idenimit penal dhe reflektimi i tij në 
evolucionin e sistemit të dënimeve, viti 2012 

 

 Pjesëmarrje në Konferencën shkencore me temë “The state, Society and Laë: 
Human Right’s Challenges in Albania”, 15-16 mars 2013 

 

 Pjesëmarrës në Konferencën shkencore ndërkombetare mbi: “Interdisciplinary 
Studies-Global Challenge” , organizuar nga International Institute for Private –
Commercial and Competition Laë (IIPCCL),  me shkrimin “Konferenca e Hages”, 
19 dhjetor 2015. 
 

 Pjesëmarrës në Konferencën shkencore ndërkombetare mbi: “Interdisciplinary 
Studies-Global Challenge” , organizuar nga International Institute for Private –
Commercial and Competition Laë (IIPCCL),  me shkrimin “Disa Aspekte të 
Konventës Apostile”,19 dhjetor 2015. 

 

 Konferenca Shkëncore Kombëtare me temë “Trafikimi i të miturve në vendin 
tonë dhe masat e marra kundër tij”. Me kumtesën “Aspekte procedurale të 
trajtimit të të miturit, viktime të trafikimit”,datë 28.01.2016. 

 

 Pjesëmarrës në Konferencën Shkencore ndërkombetare “Sfidat e sigurisë 
kibernitike në Shqipëri”, organizuar nga ACGG me mbështetjen e Fondacionit 
gjerman “Friedrich Ebert”, Tiranë, 04.10.2017 

 

 Pjesëmarrje në Konferencën shkencore ndërkombetare “Qasje kushtetuese të 
pakonsoliduara – e drejta e votës: e drejta e pronës”, zhvilluar me datë 25 prill 
2017, me shkrimin “Risitë procedurale penale që solli Konventa “Për krimin në 
fushën e kibernitikës”. Problematikat e shfaqura gjatë aplikimit në praktikë, 
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autor i vetëm. 

 

 Pjesëmarrje në konferencën ndërkombëtare “First International Conference on: 
“Social and Natural Sciences – Global Challenge 2017”, Vienna – 8 April 2017, me 
shkrimin “Principle of laëfullness and criminal sanctioning legal provision 
certain academic procedure”. 

 

 Pjesëmarrës në Konferencën e III-të Shkencore Ndërkombëtare "Krimi 
kompjuterik, kërcënimi kibernetik dhe siguria kombëtare", "Computer crime, 
cyber crime and nacional security” zhvilluar në datë 21 nentor 2018 me temë: 
“Hyrja ndërkutare në sistemet kompjuterike dhe parimi i sovranitetit shtetëror”. 
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