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                                                         KËSHILLI I LARTË GJYQËSOR 

 

 

 

Në mbështetje të ligjit nr. 115/2016, “Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë”,  i ndryshuar, pika 

9 e neni 9 të ligjit  96/2016 “Për statusin e gjyqtareve dhe Prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, i 

ndryshuar, përmes kësaj shkrese, ju informojmë në lidhje me veprimtarinë jashtë funksionit të 

magjistratëve. 

 

Veprimtaritë jashtë funksionit janë pasqyruar në një data bazë me te dhënat specifike të dërguar 

nga çdo magjistrat për natyrën e veprimtarisë jashtë funksionit, kohëzgjatjen e veprimtarisë, 

institucionin ku do të ushtrohej/ushtruar aktiviteti dhe masën e shpërblimit të këtyre veprimtarive. 

 

Veprimtarinë jashtë funksionit të kryer përgjatë vitit 2019 janë si më poshtë vijon: 

 

Gjyqtari Julian Haxhiu pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, ka ushtruar veprimtarinë jashtë 

funksionit si anëtar i Komisionit të Apelit Disiplinor të Federatës Shqiptare të Futbollit, me një 

shpërblim prej 10.000 leke për çdo mbledhje. 

 

Gjyqtari Altin Shkurti pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, ka ushtruar veprimtarinë jashtë 

funksionit si anëtar i Komisionit të Apelit Disiplinor të Federatës Shqiptare të Futbollit për një 

mandat 4 (katër) vjeçar, me një shpërblim prej 10.000 leke për çdo mbledhje. 

 

Gjyqtari Sandër Simoni pranë Gjykatës së Posaçme për Korrupsion dhe Krimin e Organizuar, ka 

ushtruar veprimtarinë jashtë funksionit si më poshtë : 

1) mësimdhënie si pedagog i jashtëm në lëndën “E drejta Penale” në programin e formimit 

fillestar të Shkollës së Magjistraturës për vitin akademik 2018-2019 (gjithsej 10 orë). 1 

tetor- 25 janar dhe semestri dyte 04 shkurt- 17 maj, me një pagesë  prej 27500 leke. 

2) Ekspert për hartimin e një raporti studimor, përgjatë muajt korrik-gusht 2019 me një 

shpërblim prej 900 euro pagesë bruto. 

 

 

 

Gjyqtarja Atalanta Zeqiraj pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Vlorë, ka ushtruar veprimtarinë 

jashtë funksionit të : 

 

1) mësimdhënies si pedagoge e jashtme në lëndën “E drejta penale” pranë Universitetit 

“Ismail Qemali” Vlorë. Angazhimi i saj në këtë proces konsiston në realizimin e disa orëve 

mësim çdo të enjte dhe të premte, 5 orë në javë, te cilat ndahen ne 3 orë leksion dhe 2 orë 

seminar me një pagesë prej 660 lekë ora.  
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2)  Mësimdhënies si pedagoge e jashtme për vitin akademik 2019-2020 në lëndën “Teoria e 

kualifikimit të veprave penale” për semestrin e parë dhe lëndën “Penale e Posaçme e 

Avancuar” për semestrin e dytë, me një pagese prej 660 lekë/ora. 

 

Gjyqtarja Albana Boksi pranë Gjykatës së Posaçme të Apelit për Korrupsion dhe Krimin e 

Organizuar ka ushtruar veprimtarinë jashtë funksionit të : 

 

1) mësimdhënies si pedagoge me kohë të pjesshme pranë Shkollës së Magjistraturës për vitin 

akademik 2018-2019, në lëndën “Procedurë Penale” dhe në kursin praktik “Klinika Ligjore 

dhe Shkencore”. Orët e mësimdhënies janë: “Procedurë Penale”  e cila zhvillohet 11 orë 

mësimore semestrin e parë nga 1 tetori deri në 25 janar, në semestrin e dytë 5 orë mësimore 

në javë afërsisht në muajt prill-maj; Për kursin praktik “Klinika ligjore dhe shkencore” do 

të zhvillohen 58 orë mësimore, gjatë semestrit të dytë (04 shkurt -24 maj 2019) me një 

shpërblimin prej 30250 lekë për 11 ore mësimore, dhe për 58 ore mësimore 159500 leke. 

2) mësimdhënies pranë Shkollës së Magjistraturës për vitin 2019-2020 në lëndën “Procedura 

Penale”, semestri i dytë gjithsej 18 ore mësimore. ( Ngarkesa mësimore është 3 orë në javë) 

më një pagesë prej 1100 lekë/orë mësimore x 2,5 (koeficienti i konvertimit). 

 

Gjyqtari Klodian Kurushi pranë Gjykatës së Posaçme për Korrupsion dhe Krimin e Organizuar, 

ka ushtruar veprimtarinë jashtë funksionit të : 

 

1) mësimdhënies si pedagog me kohë të pjesshme, pranë Shkollës së Magjistraturës në vitin 

akademik 2018-2019 në lëndën “E Drejta Penale” dhe në Fakultetin e Drejtësisë në 

Universitetin e Tiranës në lëndën “E Drejta e Procedurës Penale të Avancuar”. Lënda “E 

Drejta Penale” është zhvilluar për 20 orë mësimore gjatë semestrit të dytë, në periudhën 04 

shkurt -17 maj 2019, kurse lënda “E Drejta e Procedurës Penale të Avancuar” në Fakultetin 

e Drejtësisë në Universitetin e Tiranës është zhvilluar çdo ditë të enjte 4 (katër) orë, nga 

ora 16.00 – 20.00 çdo javë, gjatë semestrit të parë të vitit akademik 2018-2019 i cili zgjat 

15 javë kalendarike me 120 orë në tërësi (në përfundim të orarit zyrtar të detyrës së tij) me 

një pagesë prej 880 (tetëqind e tetëdhjetë) lekë për orë, pagese bruto për këto leksione 24 

640 (njëzet e katër mijë e gjashtëqind e dyzet) lekë.  Në lidhje me angazhimin  si pedagog 

i jashtëm në Shkollën e Magjistraturës semestri I viti akademik 2018-2019 1 tetor- 25 janar 

dhe Semestri II nga 04 shkurt – 17 maj me një shpërblim prej 1100 leke/ora në shumën 

prej 33 000 (tridhjetë e tre mijë) lekë.  

2) mësimdhënies edhe për vitin akademik 2019-2020, konkretisht 12 orë në Shkollën e 

Magjistraturës semestri II 10 Shkurt- 22 maj dhe 60 orë mësimore në Fakultetin e 

Drejtësisë Semestri I, me një shpërblim prej 1100 leke/ora nga Shkolla e Magjistraturës 

dhe është 880 (tetëqind e tetëdhjetë) leke/leksion nga Fakulteti i Drejtësisë. 

 

 

 

 

Gjyqtari Luan Hasneziri pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës, aktualisht i shkarkuar nga 

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit, ka ushtruar veprimtarinë jashtë funksionit të : 

 

1) mësimdhënies në Fakultetin e Drejtësisë, të Universitetit të Tiranës, në lëndën “Procedurë 

Penale”, për ditët e premte, 5(pesë) orë seminar në javë, nga ora 8:00-13:00; dhe në 
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Universitetin jo Publik “Albanian University”, në lëndën “Krimi i organizuar”, në ditët e 

shtuna, nga ora 8:00-10:40, 3 orë gjithsej, me një pagesë prej 2500 lekë ora. 

2) mësimdhënies në Fakultetin e Drejtësisë të Universitetit të Tiranës, ditët e premte, 5 (pesë) 

orë seminar në javë, nga ora 08.00-13.00, në lëndën “Procedurë Penale”, programi 

“Bachelor” me shpërblim 840 (tetëqind e dyzet) lekë ora. 

 

 

Gjyqtari Dhimitër Lara pranë Gjykatës së Posaçme të Apelit për Korrupsion dhe Krimin e 

Organizuar, ka ushtruar veprimtarinë jashtë funksionit për botimin e 250 kopje me të ardhurat e tij 

prej 380.000 lekë, të një libri/teksti “Koment mbi procedurën penale”, të aprovuar për botim si 

punim shkencor me vendimin nr.1, datë 18.09.2018 të “Bordit të Redaktorëve” të Shkollës së 

Magjistraturës. Çmimi i kopertinës do të jetë 6000 (gjashtë mijë) lekë, dhe vetëm pas shitjes së 

mundshme do ta njoftoj Këshillin, Inspektoratin e Lartë të Deklarimit dhe të Kontrollit të Pasurisë 

dhe Konfliktit të Interesave dhe Organet Tatimore për fitimin e realizuar. 

 

 

Gjyqtari Engert Pëllumbi i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Fier, aktualisht ndihmësmagjistrat në 

Gjykatën e  Lartë ka ushtruar veprimtarinë jashtë funksionit të: 

 

1) mësimdhënies pranë Fakultetit Ekonomik të Universitetit “Aleksandër Xhuvani”, 

Elbasan në lëndën “E drejta Administrative e Posaçme”, për ciklin e studimeve 

“Shkenca juridike në sektorin publik” semestri i dytë, përgjatë vitit akademik 2018-

2019, për një total prej 60 orësh; si lehtësues pranë Shkollës së Magjistraturës në 9 

seminare, me një shpërblim nga Shkolla e Magjistraturës prej 107.250 lekë (bruto) ose 

101.819 lekë (neto) dhe nga Universiteti "Aleksandër Xhuvani", Elbasan, me një 

shpërblim 660 lekë (bruto) për çdo orë mësimore të kryer ose 59.400 lekë (bruto) për 90 

orë të kryera gjatë të gjithë vitit akademik.  

2) mësimdhënies pranë Fakultetit Ekonomik të Universitetit “Aleksandër Xhuvani”, 

Elbasan në lëndën “E drejta Administrative e Posaçme”, për ciklin e studimeve 

“Shkenca juridike në sektorin publik” semestri i dytë, përgjatë vitit akademik 2019-

2020, për një total prej 60 orësh; gjithashtu është përzgjedhur nga Shkolla e 

Magjistraturës si lehtësues në programin e trajnimeve vazhduese në 3 (tre) seminare, 

gjithsej 6 (gjashtë) ditë.  

3) ekspert ligjor për trajnimin e administratës gjyqësore si pjesë e programit të Shtetit të së 

Drejtës, për (3) tre ditë trajnim me një shumë prej 450 euro në shumën bruto sipas  

kontratës sw lidhur  me Fondacionin Konrad Adenauer . 

 

 

Gjyqtari Florjan Kalaja gjyqtar i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Vlorë, aktualisht 

ndihmësmagjistrat në Gjykatën e Lartë ka ushtruar veprimtarinë jashtë funksionit të : 

 

 

1) Ekspert dhe trajnues pranë Shkollës së Magjistraturës në datat: 29-30 tetor 2018, 21 nëntor 

2018, 5-6 dhjetor 2018 14-15 janar 2019, 8 mars 2019, 27-28 mars 2019, 10 maj 2019, 17 

maj 2019, data 3-4 Prill, me një shpërblim si lehtësues në Shkollën e Magjistraturës prej 

123750 ( njëqind e njëzet e tre mijë e shtatëqind pesëdhjetë) paga bruto dhe 119654 
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(njëqind e nëntëmbëdhjetë mijë e gjashtëqind e pesëdhjetë e katër) paga neto dhe si ekspert 

me pagën 8250 (tetëmijë e dyqind e pesëdhjetë) lekë bruto. 

 

2) ekspert ligjor për të përgatitur një manual “Gjykimi në Gjykatën e Lartë”, punë e cila do të 

zhvillohet jashtë orarit zyrtar më një pagesë prej 4500 (katër mijë e pesëqind) USD.  

 

3) bashkë lektor në Universitetin Tirana Business në ciklin Bachelor dhe Master dhe 

konkretisht, Bachelor viti i tretë 17:00- 21:00 “Procedura civile” me 4 orë në javë (3 orë 

leksion/1 orë seminar),  dhe cikli Master 17:00- 21:00 “E drejta civile dhe kontratat (e 

avancuar)” 4 orë në javë (3 orë leksion/1 orë seminar).Gjithsej 120 orë në vitin akademik 

2019-2020 me një pagesë prej 3500 leke/ora. 

 

4) ekspert ligjore në kuadër të projektit “Dënimet Alternative- Alternativë për një jetë më të 

mirë”, projekt i mbështetur nga Ambasada Holandeze në Shqipëri, i angazhuar jashtë orarit 

zyrtar të punës gjatë periudhës 15.10.2019-30.06.2020 me një shumë prej 4480 euro.  

 

5) si ekspert në trajnimin e organizuar nga Shkolla Kombëtare e Avokatisë në bashkëpunim 

me Misionin e Euralius V, për trajnimin me temë “ Aspekte të procedurës civile me ndikim 

në rritjen e efektivitetit të gjykimit civil” me një pagesë prej 10.000 lekë dita përfshirë dhe 

detyrimet fiskale. 

 

 

Gjyqtare Valbona Vata pranë Gjykatës së Apelit Shkodër, ka ushtruar veprimtarinë jashtë 

funksionit të: 

 

1) mësimdhënies, pranë Shkollës së Magjistraturës, si pedagoge me kohë të pjesshme për vitin 

akademik 2018-2019, në lëndën “E Drejta Familjare”, Semestri i dytë 4 shkurt-17 maj 

2019, 8 orë mësim. Pagesa është 1100 lekë/orë mësimore x 2,5 (koifiçenti i konvertimit). 

 

 

 

Gjyqtare Emona Muçi pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Pogradec, ka ushtruar veprimtarinë 

jashtë funksionit të : 

 

1) mësimdhënies, pranë Universitetit “Akademisë së Biznesit”, si as/pedagoges me kohë të 

pjesshme, për zhvillimin e leksioneve dhe seminareve në lëndën “Procedurë Penale” e cila 

konsiston në 60 (gjashtëdhjetë) orë mësimi për një periudhë 6 javore në total, të cilat janë 

realizuar në pjesën më të madhe të tyre jashtë orarit zyrtar, të premteve mbasdite dhe ditët 

e shtuna. Shpërblimi konsiston në 1 orë leksion 2200(njëzet e dy mijë) lekë dhe 1 orë 

seminar 2000 (njëzet mijë) leke. 

 

 

 

Gjyqtari Laurent Fuçia pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Vlorë, ka ushtruar veprimtarinë jashtë 

funksionit të : 

 

1) mësimdhënien pranë Universitetit “Ismail Qemali” Vlorë, Fakulteti i Shkencave Humane, 

Departamenti i Drejtësisë, si pedagog i jashtëm në lëndën “E drejta penale e avancuar” për 
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semestrin e dytë të vitit akademik 2018-2019 , gjithsej 15 jave 4 orë/jave, në total 60 

(gjashtëdhjetë) orë semestrale gjithsej përkundrejt një pagese prej 70.000 (shtatëdhjetë)  

 

 

 

Gjyqtare Manjola Xhaxho pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, ka ushtruar veprimtarinë 

jashtë funksionit të : 

 

1) lehtësuese dhe eksperte, pranë Shkollës së Magjistraturës, në temë “Drejtësia penale për të 

mitur, në përshtatje të legjislacionit shqiptarë (Kodi i Procedurës Penale dhe Kodi i 

Drejtësisë Penale për të Mitur) mbrojtja e interesit të fëmijës, më datë 11 Prill 2019. 

Gjithashtu si eksperte në trajnimin me temë “Aspekte, formalo-juridike, dhe të përmbajtjes 

në këndvështrimin e doktrinës dhe jurisprudencës krahasuese, etj” që zhvillohet më datë 

17 maj 2019. Sa i takon trajtimit financiar, gjyqtarja citon se në angazhimin si lehtësuese 

për trajnimin 1 ditor do paguhet 5 orë x 1100 lekë/ora = 5,550 (pesëmijë e pesëqind e 

pesëdhjetë) lekë; dhe si eksperte për angazhimin 1 ditor pagesa do jetë 10 orë x 1100 

lekë/ora = 11,000 (njëmbëdhjetë mijë) lekë.   

 

Gjyqtare Lorena Çabej pranë Gjykatës e Rrethit Gjyqësor Lushnje ka ushtruar veprimtarinë jashtë 

funksionit të : 

 

1) mësimdhënies në Fakultetin e Drejtësisë në Universitetin e Tiranës për vitin akademik 

2018-2019, në lëndën “ E Drejta civile”. Veprimtaria është ushtruar për 4 (katër) orë në 

javë gjatë semestrit të dytë të vitit akademik. Pagesa për këtë veprimtari është 

660(gjashtëqind e gjashtëdhjetë) lekë për çdo orë mësimore. 

 

Gjyqtari Astrit Kalaja, pranë Gjykatës e Apelit Shkodër, ka ushtruar veprimtarinë jashte 

funksionit të : 

 

1) mësimdhënies në Universitetin e Tiranës, Fakulteti i Drejtësisë, për vitin akademik 2018-

2019 në lëndën “E drejta e punës”, 4 (katër) orë në javë, me pagesë bruto për të gjithë 

periudhën do të jetë 39 600 (tridhjetë e nëntë mijë e gjashtëqind) lekë.  

 

Gjyqtare Blerina Muça, pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, ka ushtruar veprimtarinë 

jashtë funksionit të : 

 

1) mësimdhënies në Universitetin e Tiranës, Fakulteti i Ekonomisë, për vitin akademik 

2018-2019 në lëndën “E drejta e Biznesit” , 4 orë në javë, me një pagesë prej 660 lekë 

ora. 

 

Gjyqtare Teuta Hoxha, pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, ka ushtruar veprimtarinë jashtë 

funksionit të : 

 

1) mësimdhënies në Universitetin e Tiranës”, Fakulteti Ekonomisë për vitin akademik 2018-

2019 në lëndën E drejta e Biznesit , 4 orë në javë, me një pagesë prej 880 lekë ora. 
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Gjyqtare Elvana Çiçolli, pranë Gjykatës Administrative Shkalla e Parë Tiranë, ka ushtruar 

veprimtarinë jashtë funksionit të : 

 

1) mësimdhënies në Universitetin e Tiranës, Fakulteti i Drejtësisë, për vitin akademik 

2018-2019 në lëndën “E drejta Penale”, cikli Master , 3(tre) orë çdo dy javë, me një 

pagesë prej 660(gjashtëqind e gjashtë dhjetë) lekë/ora 

 

Gjyqtare Lindita Sinanaj pranë Gjykatës së Apelit Administrativ Tiranë, ka ushtruar veprimtarinë 

jashtë funksionit të : 

 

1) eksperte në programin e trajnimeve vazhdues nga Shkolla e Magjistraturës, me teme 

“Ndërthurja e juridiksionit gjyqësor administrativ me juridiksionin gjyqësor civil: në 

fushën e kontratave (administrative); në zgjidhjen e mosmarrëveshjeve të punës; në 

përgjegjësinë civile jashtëkontraktore” të cilat zhvillohet më datat 30-31.01.2019; 20-

21.05.2019; 26-27.09.2019,  

 

2) pedagoge e jashtme në datat 4 dhe 17 maj 2019, pagesa në masën 152.398 (njëqind e 

pesëdhjetë e dy mijë e treqind e nëntëdhjetë e tetë) leke si eksperte dhe si pedagoge e 

jashtme sipas tarifave të Shkollës së Magjistraturës paguar në total, në shumën prej 2750 

(dy mijë e shtatëqind e pesëdhjetë) lekë. 

 

Gjyqtar Ardit Mustafaj pranë Gjykatës së Posaçme për Korrupsion dhe Krimin e Organizuar, ka 

ushtruar veprimtarinë jashtë funksionit të : 

 

1) mësimdhënie pranë Fakultetit të Drejtësisë, Universiteti i Tiranës, në lëndën “Ekonomia 

dhe Kriminaliteti”, për vitin akademik 2019-2020, niveli Master deri në 120 orë mësimore 

me një pagesë prej 880 lekë ora mësimore. 

 

Gjyqtare Tereza Merkaj dhe Gjyqtar Ardian Kalia, pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, 

ka ushtruar veprimtarinë jashtë funksionit të : 

 

1) ekspert trajnues në trajnimin me teme Implementimi i Kodit të Drejtësisë Penale për të 

mitur gjatë vitit të parë të zbatimit të tij, në Stokholm- Suedi në datat 15-17 tetor 2019, 

aktivitet i cili sipas konfirmimit me email të datës 28.1.2019 nga të dy gjyqtarët ka qenë pa 

pagesë. 

 

Gjyqtare Ina Hoxha pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Pogradec, aktualisht ndihmësmagjistrat 

në Gjykatën e Lartë ka ushtruar veprimtarinë jashtë funksionit të : 

 

1) bashkë lektor në Universitetin Tirana Business në ciklin Bachelor dhe Master dhe 

konkretisht, Bachelor viti i trete 17:00- 21:00 “Procedura civile”4 orë në javë dhe cikli 

Master 17:00- 21:00 “E drejta civile dhe kontratat (e avancuar)” 4 (katër) orë në javë,  

gjithsej 60(gjashtëdhjetë) orë mësim gjatë vitit akademik 2019-2020 me një pagesë prej 

3500(tridhjetë e pesë) leke/ora. 

 

 

Gjyqtar Fatri Islamaj pranë Gjykatës së Apelit Tiranë, aktualisht i shkarkuar nga Komisioni i 

Pavarur i Kualifikimit, ka ushtruar veprimtarinë jashte funksionit të : 

 

http://www.kld.al/


 

              adresa; Bulevardi “Zogu  I”, Tiranë, tel:+355 42259845, , ëeb;ëëë.kld.al,email;kontakt@kld.al 

 

 
 

1) mësimdhënie si pedagog i jashtëm në Shkollën e Magjistraturës, në lëndën “Menaxhim 

Gjykatash” 8(tetë) orë mësimore në vit me një pagesë prej 2500(dy mijë e pesëqind) 

lekë/ora dhe në Universitetin Beder në lëndën “E drejta Tregtare”, 30 (tridhjetë) orë 

mësimore dhe 2 orë provim, për vitin akademik 2019-2020 me një pagesë prej 4000 

(katërmijë) leke/ora. 

 

 

Gjyqtar Ardian Kalia pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, ka ushtruar veprimtarinë jashte 

funksionit të : 

 

1) mësimdhënies pranë Fakultetit të Drejtësisë, Akademia Profesionale e Biznesit për vitin 

akademik 2019-2020 në lëndën  E drejta Ndërkombëtare Private, 60 orë leksione dhe 

seminare që është zhvilluar në harkun kohor tetor 2019-shkurt 2020 më një pagesë prej 2000 

(njëzetmijë) lekë ora leksion dhe 1800(tetëmbëdhjetë mijë) ora e seminarit. 

 

Gjyqtare Edlira Petri pranë Gjykatës së Apelit Tiranë, ka ushtruar veprimtarinë jashte funksionit 

të : 

 

1) eksperte ligjore në kuadër të projektit “Dënimet Alternative- Alternative për një jetë më të 

mirë”, projekt I mbështetur  nga Ambasada Holandeze në Shqipëri, e angazhuar jashtë orarit 

zyrtar të punës me një pagesë prej 4480(katërmijë e katërqind e tetëdhjetë) euro. 

 

 

Gjyqtare Ornela Naqellari pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Lezhë, ka ushtruar veprimtarinë 

jashte funksionit të : 

1) eksperte ligjore në kuadër të projektit “Dënimet Alternative- Alternative për një jetë më të 

mirë”, projekt i mbështetur nga Ambasada Holandeze në Shqipëri, e angazhuar jashtë orarit 

zyrtar të punës gjatë periudhës 15.10.2019-30.06.2020 me një pagesë prej 4480(katërmijë 

e katërqind e tetëdhjetë) euro. 

 

 

Gjyqtare Regleta Panajoti pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, ka ushtruar veprimtarinë 

jashtë funksionit të : 

 

1) mësimdhënie pranë Universitetit NewYork Tirana për vitin akademik 2019-2020  për 

8(tetë) javë kalendarike në ciklin part-time , në orarin 14:00-17:00, më një pagesë prej 20 ( 

njëzet )euro/ora. 

 

 

Gjyqtari Sokol Ngresi pranë Gjykatës së Apelit Vlorë, ka ushtruar veprimtarinë jashtë funksionit 

të : 

1) mësimdhënie në Universitetit “Ismail Qemali” Vlorë për vitin akademik 2019-2020. Ky 

angazhim konsiston në realizimin e 60 (gjashtëdhjetë) orëve mësimore në Masterin 

Profesional, lënda e Drejta Penale me pagesë 660 (gjashtëqind e gjashtëdhjetë)lekë ora  

 

 

 

Gjyqtare Vjosa Zaimi e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, ka ushtruar veprimtarinë jashtë 

funksionit të : 

http://www.kld.al/


 

              adresa; Bulevardi “Zogu  I”, Tiranë, tel:+355 42259845, , ëeb;ëëë.kld.al,email;kontakt@kld.al 

 

 
 

 

1) mësimdhënies si pedagoge me kohë të pjesshme, pranë Shkollës së Magjistraturës viti 

akademik 2019-2020 në lëndën “E drejta Familjare” me një përfshirje prej 8(tetë) orë 

mësimore gjithsej dhe me pagesë 22.000 (njëzet e dy mijë) lek/ora 

 

 

Gjyqtare Matilda Fetau e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Elbasan, ka ushtruar veprimtarinë jashtë 

funksionit të : 

 

1) mësimdhënies si pedagoge e jashtme pranë Universitetit “Aleksandër Xhuvani”, Elbasan 

për vitin akademik 2019-2020 ku ka kryer 45 orë mësimi në total në semestrin e parë, të 

cila paguhet respektivisht 660 (gjashtëqind e gjashtëdhjetë)lek/ore 

 

 

Gjyqtare Adelajda Gjuzi e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Berat, ka ushtruar veprimtarinë jashtë 

funksionit të : 

 

1) mësimdhënies si pedagoge e jashtëm pranë Universitetit “Albanian University”, në 

programin e studimit Master Profesional në të drejtën Private, ku ka realizuar 61 orë leksion 

dhe seminar për një periudhë 15 javore në total më një pagesë prej 2000(njëzet mijë) lekë/ 

ora mësimore . 

 

Gjyqtare Mimoza Margjeka e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës, ka ushtruar veprimtarinë 

jashtë funksionit të : 

 

1) mësimdhënies si pedagoge e jashtme pranë Universitetit “Aleksandër Moisiu”, Durrës në 

lëndën e Drejta Administrative për vitin akademik 2019-2020 me një total prej 3 ore 

mësimore në javë për 10 javë gjithsej, e cila paguhet respektivisht 27000 leke gjithsej në 

bazë të orëve të kryera. 

 

Gjyqtare Antonela Prendi e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, ka ushtruar veprimtarinë jashtë 

funksionit të : 

 

1) mësimdhënies si pedagog me kohë të pjesshme, pranë Shkollës së Magjistraturës viti  

akademik 2019-2020 në lëndën “Shkrim dhe Arsyetim Ligjor” me një përfshirje prej 8 ore 

mësimore gjatë semestrit të parë me një pagesë prej 22.000 lekë/bruto. 

 

Gjyqtare Marjana Shegani e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, ka ushtruar veprimtarinë jashtë 

funksionit të : 

 

1) mësimdhënies si pedagog me kohë të pjesshme pranë Shkollës së Magjistraturës në vitin 

akademik 2019-2020 në lëndën Pronësia Intelektuale, me një pagesë prej 213270 lekë paga 

neto dhe 236500 paga bruto. 

 

 

 

Gjyqtare Altina Nasufi pranë Gjykatës së Apelit Administrativ Tiranë, ka ushtruar veprimtarinë 

jashtë funksionit të : 

http://www.kld.al/


 

              adresa; Bulevardi “Zogu  I”, Tiranë, tel:+355 42259845, , ëeb;ëëë.kld.al,email;kontakt@kld.al 

 

 
 

1) eksperte në Shkollën e Magjistraturës në datat 16-17.01.2019 dhe 11-12.3.2019 dhe 22-

23.05.2019 dhe si pedagoge e jashtë në datat 4-17.05.2019.Veprimtari është paguar sipas 

tarifave që aplikon Shkolla e Magjistraturës, në total me pagën neto prej 147.998 (njëqind 

e dyzet e shtate mije e nëntëqind e nëntëdhjetë e tetë) lekë si eksperte dhe  me shumën 

30.250 (tridhjetëmijë e dyqind e pesëdhjetë) lekë si pedagoge e jashtme. 

 

http://www.kld.al/

