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R E P U B L I K A  E  S H Q I P Ë R I S Ë  

KËSHILLI I LARTË GJYQËSOR 

 

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

ndryshuar dhe nenit 9, pika 9, të ligjit 96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në 

Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar, ju informojmë në lidhje me veprimtaritë jashtë 

funksionit të raportuara nga gjyqtarët si të realizuara dhe të paguara gjatë vitit 2022. 

Veprimtaritë jashtë funksionit janë pasqyruar në bazën e të dhënave specifike të dërguara nga 

çdo gjyqtar për natyrën e veprimtarisë jashtë funksionit, kohëzgjatjen e veprimtarisë, 

institucionin ku është ushtruar aktiviteti dhe masën e shpërblimit të përfituar përgjatë vitit 

2022 për kryerjen e këtyre veprimtarive. 

Në këtë raportim nuk përfshihen veprimtaritë jashtë funksionit të kryera nga gjyqtarët 

përgjatë vitit 2022, por që nuk janë paguar deri në 31.12.2022 nga institucionet apo 

organizmat përkatës.  

Veprimtaritë jashtë funksionit të realizuara dhe të paguara gjatë vitit 2022, janë si më 

poshtë vijon: 

 

1. Znj. Albana Boksi, gjyqtare në Gjykatën e Lartë, ka ushtruar veprimtaritë jashtë 

funksionit, si:1 

a) Pedagoge e jashtme në lëndën “Procedurë penale” dhe në kursin praktik “Klinika 

ligjore dhe shkencore”, Eksperte në Programin e Trajnimit Vazhdues dhe 

Anëtare në komisionin e provimit, pranë Shkollës së Magjistraturës, me një 

pagesë në total në vlerë bruto prej {…} lekë, si dhe në vlerë bruto prej {…} lekë.   

 

2. Z. Asim Vokshi, gjyqtar në Gjykatën e Lartë, ka ushtruar veprimtaritë jashtë 

funksionit, si:2 

a) Pedagog i jashtëm në lëndën “Procedurë civile”, Ekspert në Programin e 

Trajnimit Vazhdues dhe Anëtar në komisionin e vlerësimit pranë Shkollës së 

Magjistraturës, me një pagesë në total në vlerë bruto prej {…} lekë, si dhe në vlerë 

bruto prej {…} lekë.   

 

3. Z. Darjel Sina, gjyqtar në Gjykatën e Lartë, ka ushtruar veprimtarinë jashtë 

funksionit, si: 3 
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a) Pedagog i jashtëm, pranë Fakultetit të Shkencave Juridike, Politike dhe 

Marrëdhënieve Ndërkombëtare, Departamenti i Shkencave Juridike, 

Universitetit Europian i Tiranës, me një pagesë në total për vitin 2022 prej {…} 

lekë. 

 

4. Z. Ervin Pupe, gjyqtar në Gjykatën e Lartë, ka ushtruar veprimtaritë jashtë 

funksionit, si:4 

a) Ekspert/Trajnues në Shkollën e Avokatisë, në programin e trajnimit fillestar, në 

dy tema, 24 orë faktike, me një pagesë në vlerë neto prej {…} lekë, si dhe 

bashkëformulues teze dhe bashkëvlerësues në provimin për marrjen e titullit 

“Avokat”, me një pagesë në vlerë neto prej {…} ) lekë. 

b) Ekspert në trajnimet vazhduese, në Shkollën e Magjistraturës, me një pagesë në 

vlerë neto prej {…} lekë, si pedagog i jashtëm në disa tema në lëndën “ E drejtë 

civile” me pagesë në vlerë neto {…} lekë, si anëtar i komisionit në vlerësimin e 

memove ligjore, në  Shkollën e Magjistraturës me pagesë në vlerë neto {…} lekë.  

c) Anëtar i komisionit të vlerësimit në një doktoraturë, pranë Institutit të Studimeve 

Europiane, Universiteti i Tiranës, me një pagesë prej {…} lekë. 

 

5. Z. Ilir Panda, gjyqtar në Gjykatën e Lartë, ka ushtruar veprimtaritë jashtë funksionit, 

si: 5 

a) Pedagog i jashtëm, në Universitetin “Barleti”- në programin Bachelor dhe 

Master, me kohëzgjatje 90 orë, me pagesë {…} lekë.  

b) Pedagog i jashtëm në Programin e Formimit Fillestar, Ekspert në Programin e 

Trajnimit Vazhdues dhe Anëtar në komisionin e vlerësimit pranë Shkollës së 

Magjistraturës, me një pagesë prej {…} lekë. 

 

6. Z. Sandër Simoni, gjyqtar në Gjykatën e Lartë, ka ushtruar veprimtaritë jashtë 

funksionit, si:6 

a) Pedagog i jashtëm, në lëndën “Procedura Penale” dhe Ekspert në Programin e 

Trajnimit Vazhdues pranë Shkollës së Magjistraturës, me një ngarkesë mësimore 

prej 83 orë mësimore, me masë shpërblimi të përfituar {…} lekë. 

b) Konsulent/trajnues për zhvillimin e një trajnimi në formën e një gjyqi imitues me 

studentet e Shkollës së Magjistraturës, në datat 14-23 shkurt 2022, angazhimi në 

8 ditë nga të cilat 6 ditë përgatitore/konsulence dhe 2 ditë trajnimi, organizuar 

nga OSBE. Masa e shpërblimit të përfituar nga kjo veprimtari është {…} {…}) euro. 

 

7. Z. Sokol Binaj, gjyqtar në Gjykatën e Lartë, ka ushtruar veprimtaritë jashtë 

funksionit, si: 7 
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a) Ekspert në trajnimet vazhduese dhe pedagog i jashtëm në Programin e Formimit 

Fillestar, në lëndën “Procedurë penale”, pranë Shkollës së Magjistraturës, me 

pagesë totale në vlerë neto {…} ) lekë dhe në vlerë bruto {…} lekë.  

8. Z. Sokol Ngresi, gjyqtar në Gjykatën e Lartë, ka ushtruar veprimtarinë jashtë 

funksionit, si: 8 

a) Pedagog i jashtëm pranë Departamentit të Drejtësisë, në Fakultetin e Shkencave 

Humane dhe Drejtësisë, në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë, me një pagesë 

në total në vlerë bruto {…} lekë dhe në vlerë neto {…} lekë. 

b) Ekspert në Programin e Trajnimit Vazhdues dhe Specialist në Formimin Fillestar 

pranë Shkollës së Magjistraturës, me një pagesë në vlerë bruto {…} lekë dhe në 

vlerë neto {…}lekë. 

 

9. Z. Sokol Sadushi, gjyqtar në Gjykatën e Lartë, ka ushtruar veprimtaritë jashtë 

funksionit, si: 9 

a) Pedagog i jashtme, në Programin e Formimit Fillestar, për vitin akademik 2022-

2023 pranë Shkollës së Magjistraturës, në lëndën “E drejtë administrative”, me 

një ngarkesë mësimore të realizuar prej 109.5 orë, ku prej të cilave 56 orë 

mësimore dhe 53.5 orë si anëtar i komisioneve të ndryshme dhe anëtar redaksie. 

Gjithashtu, edhe si ekspert në trajnimet e Programimit e Formimit Vazhdues, me 

një ngarkesë prej 20 orë, dhe në total për vitin 2022 me një ngarkesë mësimore 

prej 129.5 orë. Me një pagesa në total në vlerën bruto prej {…} lekë dhe në vlerë 

neto {…}lekë. 

c) Ekspert në projektin e përbashkët “The portrait of a judge”, të Këshillit të Lartë 

Gjyqësor, Gjykatës së Lartë, Universitetit Mykolas Romeri, Gjykatës së Lartë të 

Lituanisë dhe Universitetit të Pragës, financuar nga EFA dhe Fondi Rajonal për 

Zhvillimin e Norvegjisë, me një pagesë në total në vlerë bruto {…} euro dhe në 

vlerë neto {…} euro.  

 

10. Znj. Altina Nasufi, gjyqtare në Gjykatën Administrative të Apelit, ka ushtruar 

veprimtaritë jashtë funksionit, si:10  

a) Pedagoge e jashtme, në Programin e Formimit Fillestar, në lëndët “E drejtë 

administrative”, dhe “E drejtë e punës dhe sigurimet shoqërore”, Eksperte në 

trajnimet e Programimit e Formimit Vazhdues dhe Autore materiali, pranë 

Shkollës së Magjistraturës, me një pagesë në total në vlerën bruto prej {…} lekë 

dhe në vlerë neto {…}lekë. 

 

11. Z. Florjan Kalaja, gjyqtar në Gjykatën e Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe 

Krimin e Organizuar, ka ushtruar veprimtaritë jashtë funksionit, si:11 
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a) Lektor, në leksione të trajnimit në Programimin e Trajnimit Vazhduese dhe në 

Programin e Formimit Fillestar, në Shkollën e Magjistraturës, për vitin akademik 

2021-2022, me një pagesë në total prej {…} lekë. 

b) Lektor/trajnues në trajnimin “E drejta civile dhe detyrimeve”, në Qendrën 

Shqiptare të Trajnimit të Noterëve, me një pagesë në total prej {…} lekë; 

c) Lektor në leksionin “Procedura civile”, në trajnimin fillestar të përmbaruesve 

privat, në Qendrën Kombëtare të Trajnimit të Përmbaruesve Privat, me një 

pagesë në total prej {…}lekë; 

d) Lektor i jashtëm i lëndës “Procedura civile” dhe “E drejta civile dhe kontratat” 

në programin Bachelor dhe Master, viti akademik 2021-2022 në Tirana Business 

University, me një pagesë prej {…} lekë; 

e) Shkrim Revista Avokatia, e Dhomës Kombëtare të Avokatisë, me një pagesë në 

total prej 6.800 (gjashtë mijë e tetëqind) lekë. 

 

12. Znj.Emona Muçi, gjyqtare në Gjykatën e Apelit Tiranë, ka ushtruar veprimtarinë 

jashtë funksionit, si: 12   

a) Asistent pedagoge me kohë të pjesshme, në “Kolegjin Universitar të Biznesit”, 

në Fakultetin e Drejtësisë dhe Shkencave Politike, në programin “Master i 

shkencave”, në lëndën “Procedurë Penale e avancuar” dhe në programin 

“Bachelor”, në lëndën “Procedurë penale”. Pagesa e kryer lidhur me këtë 

veprimtari, për vitin 2022, në vlerë bruto është {…} lekë dhe në vlerë neto është 

{…} lekë.  

 

13. Z. Fatri Islamaj, gjyqtar në Gjykatën e Apelit Tiranë, ka ushtruar veprimtaritë jashtë 

funksionit, si:13 

a) Pedagog i jashtëm në Kolegjin Universitar “Bedër”, në lëndën “E drejtë civile”. 

Pagesa totale e përfituar nga kjo veprimtarit për vitin 2022 ka qenë në masën 

{…}). 

b) Trajnues në trajnimin fillestar të kandidatëve për noter, në lëndën “E drejtë 

tregtare, pranë Qendrën Shqiptare të Trajnimit të Noterëve, me një pagesë në prej 

{…} lekë. 

 

14. Znj. Lutfije Celami, gjyqtare në Gjykatën e Apelit Tiranë, ka ushtruar veprimtarinë 

jashtë funksionit, si: 14   

a) Pedagoge e jashtme në Shkollën e Magjistraturës, në Programin e Formimit 

Fillestar, në lëndën “Gjyqet imituese”. Pagesa e realizuar për 12 orë gjithsej   në 

shumën bruto është {…} lekë dhe në vlerën neto është {…} lekë.   
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15. Znj.Valbona Vata, gjyqtare në Gjykatën e Apelit Shkodër, ka ushtruar veprimtaritë 

jashtë funksionit, si: 15   

a) Pedagoge e jashtme, në Programin e Formimit Fillestar, në lëndën “E drejtë 

familjare” dhe si anëtare në komisionin e vlerësimit të provimit për lëndën “E 

drejtë familjare”, pranë Shkollës së Magjistraturës, me një pagesë në total në 

vlerë bruto prej {…} lekë, si dhe në vlerë bruto prej {…} lekë.   

 

16. Z. Erjon Bani, gjyqtar në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin 

dhe Krimin e Organizuar, ka ushtruar veprimtaritë jashtë funksionit, si:16 

a) Ekspert në trajnim në temën “Përgjegjësia administrative, civile dhe penale në 

veprimtarinë e noterëve”, në Programimin e Trajnimit Vazhdues, në Shkollën e 

Magjistraturës, me një pagesë prej {…} lekë. 

b) Trajnues në trajnimin fillestar të kandidatëve për noter, në temën “Përgjegjësia 

administrative, civile dhe penale në veprimtarinë e noterëve dhe Gjykata  për 

krimin dhe korrupsionin”, në Qendrën Shqiptare të Trajnimit të Noterëve, me një 

pagesë në prej {…} lekë. 

 

17. Znj. Alda Sadiku, gjyqtare në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Krubin, ka ushtruar 

veprimtaritë jashtë funksionit, si:17 

a) Eksperte në aktivitetin me pagesë “Konferencë Rajonale për gjyqtarë, prokurorë 

dhe avokatët lidhur me Lirinë e Shprehjes”, organizuar nga Këshilli i Europës, i 

zhvilluar në datat 31 maj – 1 qershor 2022. Pagesa për aktivitetin është në vlerë 

{…}lekë. 

b) Lehtësuese në Programin e Trajnimit Vazhdues për vitin akademik 2022-2023, 

pranë Shkollës së Magjistraturës, në temën “Personat e paaftë në trashëgimin 

testamentare, vendi që kanë dhe e drejta e tyre për rezervën ligjore. Problematikat 

e krijuara në praktikën gjyqësore”, zhvilluar në datën 11 nëntor 2022, me një 

pagesë në vlerë bruto {…} lekë dhe në vlerë neto {…} lekë. Pagesa është urdhëruar 

në datën 27.12.2022, por kalimi i shumës në llogarinë e gjyqtares është bërë në 

datën 06.01.2023. 

 

18. Znj. Alma Kodraliu, gjyqtare në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tiranë, ka ushtruar 

veprimtarinë jashtë funksionit, si: 18 

a) Pedagoge e jashtme për  lëndën “E drejtë tregtare” në programin e Formimit 

Fillestar, Eksperte në Programimin e Trajnimit Vazhdues dhe udhëheqëse stazhi 

për kandidatët për magjistratë, në Shkollën e Magjistraturës, gjithsej me një 

pagesë në vlerë bruto prej 187.000 (njëqind e tetëdhjetë e shtatë mijë) lekë dhe 

në vlerë neto {…}lekë. 
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19. Z. Altin Shkurti, gjyqtar në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tiranë, ka ushtruar 

veprimtaritë jashtë funksionit, si:19 

a) Pedagog i jashtëm në lëndën “E drejtë civile”, ekspert në Programimin e 

Trajnimit Vazhdues dhe udhëheqës stazhi për kandidatët për magjistratë, në 

Shkollën e Magjistraturës, gjithsej me një pagesë në total në vlerë bruto {…} lekë 

dhe në vlerë neto prej {…} lekë. 

 

20. Znj. Antonela Prendi, gjyqtare në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tiranë, ka ushtruar 

veprimtarinë jashtë funksionit, si: 20 

a) Pedagoge e jashtme në lëndën “E drejtë civile”, eksperte në Programimin e 

Trajnimit Vazhdues, udhëheqëse stazhi për kandidatët për magjistratë dhe 

anëtare në komisionin e vlerësimit, në Shkollën e Magjistraturës, me një pagesë 

në total në vlerë bruto {…} lekë dhe në vlerë neto prej {…}) lekë.  

 

21. Z. Bib Ndreca, gjyqtar në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Berat, ka ushtruar 

veprimtarinë jashtë funksionit, si:21 

a) Pedagog i jashtëm në Kolegjin Universitar “Bedër”, në Departamentin e 

Drejtësisë, Fakultetit i Shkencave Humane dhe Drejtësisë, për periudhën janar-

dhjetor 2022. Pagesa totale e përfituar nga kjo veprimtarit për vitin 2022 ka qenë 

në masën bruto {…} lekë dhe neto {…} lekë. 

 

22. Znj. Brunilda Kadi, gjyqtare në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tiranë, ka ushtruar 

veprimtarinë jashtë funksionit, si:22 

a) Trajnuese në trajnimin me temë “Bashkëpronësia ne familjen bujqësore”, në 

Qendrën Shqiptare të Trajnimit të Noterëve, për 12 ditë trajnimi, me një pagesë 

në total prej {…} lekë. 

 

23. Z. Ervin Pollozhani, gjyqtar në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tiranë, ka ushtruar 

veprimtaritë jashtë funksionit, si:23 

a) Pedagog i jashtëm në Shkollën e Magjistraturës, për vitin e parë në Programin e 

Formimit Fillestar, në lëndën “E drejtë Pune dhe Sigurimet Shoqërore” dhe në 

lëndën “Pronësia Intelektuale”, me një pagesë në total prej {…} lekë. Gjithashtu, 

pagesë në shumën {…} lekë, si udhëheqës stazhi për kandidatët për magjistratë. 

b) Trajnues në trajnimin me temë “Zbatimi i ligjit për të drejtën ndërkombëtare 

private në veprimtarinë noteriale”, në Qendrën Shqiptare të Trajnimit të 

Noterëve, për 10 ditë trajnimi, me një pagesë në total prej {…} lekë. 
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24. Z. Gentian Jahjolli, gjyqtar në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Shkodër, ka ushtruar 

veprimtarinë jashtë funksionit, të këshillimit ligjor pranë GJEDNJ, me shkëputje nga 

ushtrimi i detyrës së gjyqtarit, për periudhën 02.07.2022 deri në 31.12.2022, me një 

pagesë në total  prej {…} euro.24 

 

25. Znj. Ina Hoxhaj, gjyqtare në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Pogradec (aktualisht 

komanduar Ndihmës Magjistrate në Gjykatë të Lartë), ka ushtruar veprimtaritë jashtë 

funksionit, si: 25 

a) Lektore e jashtme e lëndës “Procedura Civile” dhe “ E drejta civile dhe 

kontratat”, në programin Bachelor dhe Master, në Universitetin “Tirana Business 

University”, me një pagesë në total prej {…}lekë. 

b) Lehtësuese në Programin e Trajnimit Vazhdues për vitin akademik 2021-2022, 

pranë Shkollës së Magjistraturës, me një pagesë prej {…} lekë.  

 

26. Z. Kastriot Gramshi, gjyqtar në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tiranë, ka ushtruar 

veprimtaritë jashtë funksioni, si: 26 

a) Pedagog i jashtëm në lëndën “E drejtë ndërkombëtare private”, Ekspert në 

Programimin e Trajnimit Vazhduese dhe udhëheqës stazhi për kandidatët për 

magjistratë, në Shkollën e Magjistraturës, me një pagesë në total në vlerë bruto 

{…} lekë dhe në vlerë neto prej {…} lekë. 

 

27.  Znj. Lorena Çabej, gjyqtare në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Lushnjë (aktualisht  

komanduar Ndihmës Magjistrate në Gjykatë të Lartë), ka ushtruar veprimtarinë jashtë 

funksionit të mësimdhënies, si: 27 

a) Pedagoge e jashtme në Fakultetin e Drejtësisë, në Universitetin e Tiranës, për 

vitin akademik 2021-2022, në lëndën “E drejta civile, me një pagesë prej {…} lekë. 

 

28. Znj. Miranda Nakaj, Gjyqtare në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Lushnjë, ka ushtruar 

veprimtarinë jashtë funksionit të mësimdhënies, si: 

a) Asistent lektore, në Universitetin “Aleksandër Moisiu” Durrës, në lëndën “E 

drejta e procedurës civile” në nivelin Bachelo, me një pagesë në total në vlerë 

bruto prej {…} lekë dhe në vlerë bruto {…}ë.28  

 

29. Znj. Rudina Palloj, gjyqtare në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Berat (aktualisht 

gjyqtare e skemës së delegimit, caktuar në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë 

për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar), ka ushtruar veprimtarinë jashtë 

funksionit, si:29 
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a) Lehtësuese në Programin e Trajnimit Vazhdues, pranë Shkollës së 

Magjistraturës, në temën “Skema e vlerësimit etik dhe profesional të gjyqtarëve 

sipas parashikimeve të ligjit nr.96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe 

prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, dhe akteve nënligjore 

pjesë e skemës së vlerësimit. Qëllimi i vlerësimit, parimet, burimet, procedura, 

kriteret e vlerësimit dhe treguesi përkatës”, me një pagesë në prej {…} lekë. 

 

30. Znj. Vjosa Zaimi, gjyqtare në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tiranë, ka ushtruar 

veprimtarinë jashtë funksionit, si: 30 

b) Pedagoge e jashtme, në programin e Formimit Fillestar në Shkollën e 

Magjistraturës, për  lëndën “E Drejta Familjare” dhe udhëheqëse stazhi, gjithsej 

me një pagesë në vlerë bruto prej {…} lekë dhe në vlerë neto {…}lekë. 

 

31. Znj. Elvana Çiçolli, gjyqtare në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë Tiranë, 

ka ushtruar veprimtaritë jashtë funksioni, si: 31 

a) Eksperte në Programimin e Trajnimit Vazhduese, në Shkollën e Magjistraturës, 

në lidhje me temat “Kontratat administrative. Forma e tyre. Zgjatja në heshtje e 

kontratave administrative. Problemet e hasura në praktikën gjyqësore”, “Roli i 

Mentorëve në Trajnimin e Magjistratëve”, “E drejta për informim dhe mbrojtja e 

të dhënave personale. Ndikimi i legjislacionit të ri të mbrojtjes së të dhënave 

personale në punën e gjyqtarëve, prokurorëve dhe nëpunësve të caktuar për 

marrëdhëniet me publikun dhe median”, “Dëmi kontraktor që shkaktohet nga 

mospërmbushja e kontratës ose nga zgjidhja e saj. Kontratat administrative dhe 

dëmi e shkaktuar prej mospërmbushjes së tyre apo zgjidhjes”, me një pagesë në 

total prej {…}. Gjithashtu, pagesa prej  {…}) lekë, si udhëheqëse stazhi për 

kandidatët për magjistratë. 

b) Pedagoge e jashtme në Universitetin e Tiranës, për vitin akademik 2021-2022, 

në lëndën “Etikë profesionale” dhe “E drejtë penale e posaçme”, me një pagesë 

prej {…}) lekë. 

c) Eksperte në projektin për realizimin e një “Udhëzuesi për një rol aktiv të 

gjyqtarëve në menaxhimin e çështjeve” financuar nga OSCE. Lidhur me këtë 

veprimtari është kryer pagesa {…} euro dhe {…} euro. 

 

32. Znj. Elda Vrioni, gjyqtare në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë Tiranë, ka 

ushtruar veprimtarinë jashtë funksionit, si: 32 

a) Trajnuese në Shkollën e Avokatisë, në disa tema, të zhvilluara në datat 7, 9 dhe 

11 qershor 2022. Për ushtrimin e kësaj veprimtarie, është kryer pagesa në vlerë 

prej {…} lekë. 
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33. Z. Erarber Madhi, gjyqtar në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë Tiranë, 

ka ushtruar veprimtaritë jashtë funksioni, si: 33 

a) Lehtësues në Programimin e Trajnimit Vazhduese dhe si udhëheqës stazhi për 

kandidatët për magjistratë, në Shkollën e Magjistraturës, me një pagesë në total 

në vlerë neto prej {…} lekë. 

 

34. Z. Marko Boshku, gjyqtar në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë Shkodër, 

ka ushtruar veprimtaritë jashtë funksionit, si: 34 

a) Trajnues në trajnimin vazhdues në Qendrën Shqiptare të Trajnimit të Noterëve 

pranë Dhomës Kombëtare të Noterisë në temën “temën “Mbi zbatimin e 

procedurave të bashkimit ndërkufitar të shoqërive tregtare nga noterët shqiptar”, 

me kohëzgjatje 10 ditë, nga të cilat 8 ditë trajnim dhe 2 ditë përgatitje. Masa e 

shpërblimit financiar të përfituar nga veprimtari jashtë funksionit është {…} lekë.  

b) Anëtar i Komisionit të Vlerësimit për provimin e realizuar për kandidatet për 

noter, të zhvilluar nga Qendra Shqiptare e Trajnimit të Noterëve pranë Dhomës 

Kombëtare të Noterisë, me kohëzgjatje 5 ditë, me një pagesë prej {…} lekë. 

 

        

                                                           
 

 


