
1. Jetëshkrim i përditësuar. 

2. Platformë e paraqitjes së motiveve dhe objektivave të kandidatit për gjyqtar në Gjykatën 

e Lartë. 

Dokumente ligjore: 

3. Dokument strategjik mbi Drejtësinë Miqësore për të Mitur (I paraprirë nga termat e referencës 

së UNICEF) ( Për të informuar dhe sugjeruar procesin e përgatitjes së Strategjisë së Reformës së 

Sistemit të Drejtësisë për Drejtësinë Penale dhe për Financimin e Sistemit të Drejtësisë), i 

identifikuar në materialet e dorëzuara si “Dokument nr.1”. 

4. Projekt i kapitujve V-VII të Kodit të Drejtësisë Penale për të Mitur (I paraprirë nga Vlerësimi i 

punës për konsulentin, nga UNICEF) (Në kuadrin e përgatitjes së projektit të Kodit të Drejtësisë 

Penale për të Mitur) (Për reformën në Sistemin e Drejtësisë), i identifikuar në materialet e 

dorëzuara si “Dokument nr. 2”. 

5. Mendim “Për punimin e përgatirur nga kandidati për Magjistrat dhe vlerësimi përkatës”. (Për 

Shkollën e Magjistraturës) i identifikuar në materialet e dorëzuara si “Dokument nr. 3”. 

6. Reçensë për librin “Koment i Procedurës Penale”, i përgatitur nga gjyqtari (magjistrat) (Për 

Shkollën e Magjistraturës), i identifikuar në materialet e dorëzuara si “Dokument nr. 4”. 

7. Të drejtat e personave të arrestuar, të ndaluar apo të shoqëruar dhe respektimi i tyre nga policia 

e shtetit. (Manual për punonjësit e Policisë së Shteti) (Për Institutin Evropian të Tiranës dhe 

Akademisë së Sigurisë), i identifikuar në materialet e dorëzuara si “Dokument nr. 5”. 

8. Drejtësia Penale për të Mitur (Prezantim për studentët e formimit fillestar në Shkollën e 

Magjistratrës, në lëndën -Procedurë Penale) (Për Shkollën e Magjistraturës) identifikuar në 

materialet e dorëzuara si “Dokument nr. 6”. 

9. Mendim “Për punimin e përgatitur nga kandidati për Magjistrat dhe vlerësimi përkatës”. (Për 

Shkollën e Magjistraturës), i identifikuar në materialet e dorëzuara si “Dokumenti nr. 7”. 

10. Vendime dhe Opinion të Këshillit të Arbitrazhit Sportiv (KAS), të identifikuara në materialet 

e dorëzuara si “Dokument nr. 8”. 

11. Drejtësia sportive në Shqipëri. Ekstrakt nga libri “Sistemi sportiv”. (Pjesë e Programit të lëndës 

mësimore “Sistemi Sportiv) (Për SHLUJ “Universiteti Marin Barleti”), i identifikuar në materialet 

e dorëzuara si “Dokument nr. 9”. 

12. Statut (i “Universitetit Barleti”-Projekt) (I paraprirë nga shkresa e Rektorit të SHLUJ 

“Universiteti Marin Barleti”), i identifikuar në materialet e dorëzuara si “Dokument nr. 10”. 

13. Projektvendime dhe Mendim (Për Bordin e Akreditimit të Agjensisë së Sigurimit të Cilësisë 

në Arsimin e Lartë). ( I paraprirë nga shkresa e Kryetarit të Bordit të Akreditimit) i identifikuar në 

materialet e dorëzuara si “Dokument nr. 11”. 

14. Gjyq pa gjyqtar. (Pjesë e shkëputur nga leksionet në lëndën Procedurë Civile, në ShLUJ 

“Universitetit Marin Barleti”) (Për ShLUJ “Universiteti Marin Barleti”), i identifikuar në 

materialet e dorëzuara si “Dokument nr. 12”. 

Botime: 

15. Procedura Penale. Komentar (Botim në gjuhën shqipe) (bashkëautorësi me Halim Islami dhe 

Artan Hoxha). 



16. Criminal Procedure. Commentary (Procedura Penale. Komentar (Botim në gjuhën angleze) 

(bashkëautorësi me Halim Islami dhe Artan Hoxha). 

17. Organizimi Gjyqësor në lëndën penale në Republikën e Shqipërisë. Libër monografik. 

18. Të drejtat e personave të arrestuar, të ndaluar apo të shoqëruar dhe respektimi i tyre nga policia 

e shtetit. Manual trajnimi. Tiranë 2014, Instituti Europian i Tiranës (Bashkëautorësi me Tedi 

Mana). 

19. Raporti mbi Studimin e Përqasjes së Legjislacionit Shqiptar me Konventën Evropiane për të 

Drejtat e Njeriut, Tiranë, Qershor 2003, Botim i Komisionit Europian dhe Ministria e Drejtësisë. 

20. Sistemi Sportiv. Tekst Universitar. Botimet Dudaj, Tiranë 2019. (Bashkëautorësi me Prof. Dr. 

Artan Shyti). 

Artikuj shkencorë në fushën e së drejtës, të botuar në revista shkencore dhe profesionale: 

21. Rruga e “gjatë” dhe e “mundimshme” e vendimit nga shpallja deri në dorëzimin e tij”. Botuar 

në Revistën “Jeta Juridike” nr. 1, Mars 2015, botim i Shkollës së Magjistraturës, Tiranë. ( The 

“long” and “difficult” way of the decision from notification up to handling (Botuar edhe në gjuhën 

angleze). 

22. “Aspekte të jurisprudencës kushtetuese për çështjen e pakicave”. Botuar në Revistën 

Gjeopolitika”, nr. VIII, 2013, botim i Institutit Kërkimor Shkencor “Barleti”, Tiranë. 

23. “Vendi dhe roli i Këshillit të Lartë të Drejtësisë, që nga Kushtetuta e vitit 1998. Përgjegjësia 

për të ndërtuar një gjyqësor të përgjegjshëm e të pavarur”. Botuar në Revistën “Mendimi” 

(Studime në Jurisprudencë dhe Ekonomi) nr. 1, viti 2013. 

24. “Aspekte aktuale të pushtetit gjyqësor në Shqipëri dhe të perspektivës integruese”. Botuar në 

Revistën “Gjeopolitika”, nr. VIII, 2012, botim i Institutit Kërkimor Shkencor “Barleti”, Tiranë. 

25. “Roli dhe pozita e Presidentit të Republikës së Shqipërisë në drejtimin e Këshillit të Lartë të 

Drejtësisë”. Botuar në Revistën “CONSTITUTIO”, nr. 1/12, prill 2012, botim i Institutit për 

Studime Kushtetuese dhe Parlamentare, Prishtinë, Republika e Kosovës. 

26. “Aspekte aktuale të pushtetit gjyqësor në Shqipëri dhe të perspektivës integruese”. Botuar në 

Revistën “Gjeopolitika”, nr. VIII, 2012, botim i Institutit Kërkimor Shkencor “Barleti”, Tiranë. 

27. “Organizimi gjyqësor sipas Kushtetutës së Republikës së Kosovës”. Botuar në revistën 

“Gjeopolitika”, nr. IV, viti 2010. 

28. “Kushtetuta e Republikës së Kosovës në një vështrim krahasues”, parashtrim i librit të Prof. 

Luan Omarit. Botuar në Revistën “Gjeopolitika”, nr. IV, viti 2010, botim i Institutit Kërkimor 

Shkencor “Barleti”, Tiranë. 

29. “Reforma gjyqësore në Shqipëri”, në “Sigma”, botim i Bashkimit Evropian, Bruksel, shkurt 

2005/ ëebsite: http://www.sigmaweb.org/publicationsdocuments/34857721.pdf 

30. “Aspekte të organizimit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë”, në Konferencën Rajonale për 

punën e Sistemit gjyqësor, Prishtinë, Republika e Kosovës, prill 2003. 

31. “Gjykimet e posaçme”. Botuar në Revistën “Trajtime Juridike”, botim i Fondacionit “Danida”, 

Tiranë 2002. 

http://www.sigmaweb.org/publicationsdocuments/34857721.pdf


32. “Aspekte të reformës në drejtësi”. Botuar në Revistën “Klinika”, botim i Fondacionit “Klinika 

e Ligjit”, Tiranë, 2002. 

33. “Teknikat hetimore në krimet e vrasjes dhe veprimet e subjekteve procedural të ndjekjes penale 

gjatë hetimit të tyre”. Botuar në Revistën Shkencore të Shkollës së Magjistraturës, “Jeta juridike”, 

nr.1, Qershor 2002, Rubrika “Artikuj teorike”. 

34. “Krimi dhe drejtësia, përballja me ndryshimet në shekullin e XXI”, referim i mbajtur në 

Kongresin e 10-të të Kombeve të Bashkuara “Për parandalimin e krimeve dhe trajtimin e 

viktimave”, prill 2000, Vjenë, Austri. 

35. “Çështja e dënimit me vdekje”. Botuar në Revistën Shkencore të Departamentit të Shkencave 

Juridike, të Universitetit të Triestes, “Quderni del Dipartimento di Scienze Giuridiche”, nr. 4, viti 

1999, fq. 191-195. 

Projekte, grupe pune dhe botime: 

36. Dokumente të Kuvendit të Shqipërisë për Reformën në Sistemin e Drejtësisë (Përfaqësues i 

Komisionit Këshillimor të Reformës Ligjore në Ministrinë e Drejtësisë, bashkëdrejtues i Grupit 

për Financimin e Drejtësisë, Ekspert i Nivelit të Lartë në Grupin për Reformën në Sistemin 

Gjyqësor dhe në Grupin për Institucionet e Shërbimeve Ligjore). 

37. Reforma në Sistemin e Drejtësisë. Analiza dhe Strategjia. Vëllimi I, Pjesa e Parë. Bordi 

Editorial. Grupi i ekspertëve të nivelit të lartë. 

38. Hyrje në edukimin ligjor (Udhëzues për të rinjtë). Tiranë, shtator 2011. Botim i Institutit 

Kërkimor-Shkencor “Barleti” dhe i Universitetit Marin Barleti. 

39. Raport monitorimi 2011 për kujdesin ndaj shëndetit mendor në sistemin e burgjeve në Shqipëri. 

Botim i Institutit Europian të Tiranës. 

40. Raport monitorimi mbi zbatimin e masterplanit “Sistemi shqiptar i paraburgimit (2005-2008). 

Situata aktuale dhe sfidat”. Botim i Institutit Europian të Tiranës. 

41. Këshilli i Lartë i Drejtësisë (Botim për organizimin dhe veprimtarinë e institucionit). 

42. Buletini ligjor “Të drejtat e njeriut në Europë”, mbi jurisprudencën e vendimeve të Gjykatës 

për të Drejtat e Njeriut. Qendra Europiane Tiranë. 

Dokumente të tjera: 

43. Vërtetime (Dëshmi) për njohjen e gjuhëve të huaja anglisht dhe italisht (2 dokumente). 

44. Vërtetim për pikët e vlerësimit të Doktoratës (Vendimi nr. 44 i Fakultetit të Drejtësisë, 

Universiteti i Tiranës). 

45. Shkresë nga ShLUJ “Universiteti Marin Barleti”. 

46. Shkresë nga “Intesa Sanpaolo Bank Albania”. 

47. Shkresë nga Bordi i Akreditimit të Agjensisë së Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë. 

48. Certifikatë për Etikën dhe Integritetin nga UNICEF/ website: 

    https://agora.unicef.org/course/info.php?id=1289. 

 

 

https://agora.unicef.org/course/info.php?id=1289

