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Anita Jella
Durrës, AL
Shqiptare
23.04.1977
Femër

2001-2003
Prokurore në Prokurorinë e Rrethit Gjyqësor Elbasan
2003-2007
Drejtuese e Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Librazhd
2007 – 2008
Prokurore në Prokurorinë e Rrethit Gjyqësor Elbasan
2008 – 2018
Prokurore ne Prokurorine e Rrethit Gjyqësor Durrës (nga muaji mars
2017 Zëvendësdrejtuese në këtë prokurori)

Arsimimi
1999 Juriste Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Drejtësisë, dega Drejtësi
2002 Magjistrat Prokurore, Shkolla e Magjistaturës Tiranë

Kurse Kualifikimi Eksperte në programin e Formimit Vazhdues të Shkollës së
Magjistraturës me temën “Trafikimi i brendshëm i qenieve njerëzore
dhe dallimi nga veprat e tjera penale të ngjashme me to” zhvilluar më
datë 27 maj 2014, organizuar nga Shkolla e Magjistraturës, në
bashkëpunim me Qendrën e Trajnimeve dhe Studimeve për gjyqësorin
në Hollandë, në bashkëpunim me Komitetin Hollandez të Helsinkit;
Lehtësuese në temën “Akuzat e reja, jurisprudencë e GjK-së dhe
GJEDNJ-së, zhvilluar në datat 24-25 prill 2014;
Lehtësuese në temën “Gjykimi në mungesë në procesin penal”,
zhvilluar ne datat 12-13 shkurt 2015;
Lehtësuese në temën “Të rejat që ka sjellë ligji i ri për ndryshimet dhe
plotësimet e Kodit Penal”, zhvilluar në datën 9 shkurt 2015;
Lehtësuese në temën “Veprat penale dhe llojet e saj”, zhvilluar në datën
8 maj 2015.
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Pjesëmarrëse në trajnimin “Trafikimi i qënieve njerëzore dhe dallimi
nga veprat e tjera”, zhvilluar me datë 11-12 prill 2016;
Trajnim mbi Konventën Europiane të të drejtave të Njeriut, organizuar
nga AIRE CENTRE në Tiranë nga data 22.01.1999 deri 28.01.1999.
Trajnim me temë “Trajnimi i profesionistëve të sistemit të drejtësisë
lidhur me çështje të dhunës në familje”, organizuar nga Shkolla e
Magjistraturës dhe Unicef, në datat 18-19 maj 2004;
Trajnim me temë “Veprat penale qe lidhen me trafikimin e lëndëve
narkotike” organizuar nga PAMEKA, në datat 14-15 tetor 2004;
Trajnim me temë “Neni 5 i Konventës Evropiane për të Drejtat e
Njeriut” zhvilluar në Tiranë në datat 9-19 nëntor 2006;
Trajnim me temë “Çështje të etikës profesionale” zhvilluar në datat 1112 qershor 2003;
Trajnim me temë “Pavlefshmëria e akteve, njoftimet e të pandehurve,
pavlefshmëria e njoftimeve”, zhvilluar në datat 11-12 qershor 2007,
organizuar në Shkollën e Magjistraturës;
Trajnim me temë “Roli i gjyqësorit në zbatim të ligjit “Për masat ndaj
dhunës në marrëdhëniet familjare”, organizuar nga Shkolla e
Magjistraturës dhe UNDP Albania dhe Japan Wid Office, në datat 13-14
tetor 2008;
Trajnim me temë “Etika gjyqësore”, zhvilluar në Tiranë më datë 7
mars 2013, organizuar nga Shkolla e Magjistraturës dhe SLYNN
FOUNDATION
Gjuhe të Huaja Anglisht, Shkolla e Mesme e Gjuhëve të Huaja “Asim Vokshi”, Tiranë
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