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Gjermanisë në vitin 1990. Pas përfundimit të studimeve pasuniversitare si dhe të provimit të dytë
shtetëror, ajo fitoi titullin pasuniversitar në drejtësi në vitin 1993.
Atë vit ajo është emëruar Gjykatëse në Gjykatën Administrative në Berlin, ku ajo shërbeu deri në
delegimin e saj në muajin mars të vitit 1999 në Ministrinë e Drejtësisë në Berlin, Departamenti për
Arsimim dhe Aftësim/Bordi për Shqyrtimin e Ligjeve. Pas delegimit të saj në muajin janar të vitit
2003 ajo u emërua Kryegjykatës i Gjykatës Administrative dhe në muajin dhjetor të vitit 2004
Gjykatëse e Gjykatës së Lartë Administrative.
Në muajin janar 2005, ajo u rikthye në detyrën e saj në Gjykatën e Lartë Administrative në BerlinBrandenburg (gjykata e apelit dhe gjykata e shkallës së fundit lidhur me legjislacionin e shteteve
federale të Berlinit dhe Brandenburgut) ku, në muajin janar të vitit 2007, ajo u emërua zëvendës
Kryegjykatës.
Nga muaji nëntor 2008, ajo ka qenë në një pushim të jashtëzakonshëm nga Gjykata e Lartë
Administrative dhe është dërguar nga Republika Federale e Gjermanisë në misionin e EULEX-it në
Kosovë. Atje, ajo u emërua gjykatëse ndërkombëtarë në Panelin e Apeleve në Gjykatën Supreme
për rastet e Agjencisë Kosovare të Pronës dhe Gjykatës për Apele për Ankesat drejtuar Agjencisë
Kosovare të Pronës, respektivisht nga Përfaqësuesi Civil Ndërkombëtar dhe shefi i misionit të
EULEX-it në Kosovë në muajin janar 2009. Në muajin prill 2010, nga ajo është kërkuar që të
mbulojë edhe proceset civile në përgjithësi si dhe proceset penale duke ju referuar kështu kërkesave
për mbrojtjen e ligjshmërisë në Gjykatën Supreme të Kosovës.
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