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1. Jetëshkrim i përditësuar. 

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

Gjykatën e Lartë. 

Punime shkencore : 

1. Punim në kuadër të studimeve pasuniversitare Master “regjimi juridik i sendeve në një 

vështrim krahasues” publikuar në vitin 2003, Tiranë; 

2. Punim në kuadër të marrjes së Diplomës d’Etudes Approfondies (DEA) en Etudes 

Europeennes, Orientation “Institution, Droit et Societes” : “Droit a la vie” publikuar në 

vitin 2005, Geneve; 

3. Shkrim shkencor tema : “Mjetet proceduriale të mbrojtjes të së drejtës subjektive, në 

rrugë gjyqësore” publikuar në Revistën Shkencore të Fakultetit të Drejtësisë të 

Universitetit të Tiranës, nr. 1, viti 2008; 

4. Shkrim shkencor tema : “Tradita dhe sistemet ligjore të së drejtës civile përballë traditës 

dhe sistemeve ligjore të së drejtës zakonore. Dallueshmëria ndërmjet këtyre dy grup 

konceptesh themelore, nën një vështrim krahasues” publikuar në Revistën Shkencore të 

Fakultetit të Drejtësisë të Universitetit të Tiranës, nr. 2, viti 2008; 

5. Punim në kuadër të mbrojtjes së gradës shkencore “Doktor në shkencat juridike” me temë 

“Kontrata e qirasë në legjislacionin shqiptar” në vitin 2008 pranë Fakultetit të Drejtësisë 

të Universitetit të Tiranës; 

6. DISPENCË “E Drejta e krahasuar Civile” (cikël leksionesh për studentët e drejtësisë) 

publikuar për përdorim falas për studentët në vitin 2006, Tiranë; 

7. DISPENCË “ Hyrje në të drejtën e Bashkimit Europian” (cikël leksionesh për studentët e 

drejtësisë) publikuar për përdorim falas për studentët në vitin 2007, Tiranë; 

8. Punim shkencor me temë : “On the approximation of the Albanian Legislation to 

European Union legal frameëork on copyright and certain related rights (comparative 

perspective) Referim/Prezantim në Konferencën Shkencore Ndërkombëtare - Tirana 

International Conference on Callenges of Integration in European Union, 6-7 Maj 2010; 

9. Punim shkencor me temë : “Subjektet e kontratës Leasing” bashkëautorësi  (Ervin Pupe 

& Ylli Pjetërnika) publikuar në Revistën Juridike të Shkollës së Magjistraturës, Jeta 

Juridike nr. 3 shtator 2011; 

10. Punim shkencor me temë : “Mbi kontratat atipike/hibride në legjislacionin shqiptar. Disa 

shembuj konkretë” bashkëautorësi  (Ervin Pupe & Kestrin Katro) Referim/Prezantim në 

Konferencën Shkencore Kombëtare – Universiteti i Tiranës, 12 dhjetor 2011, Tiranë; 

11. Punim shkencor me temë : “Aplikimi i ligjit të falimentimit dhe konsolidimi i tij” 

bashkëautorësi  (Ervin Pupe & Kestrin Katro) Referim/Prezantim në Konferencën 

Shkencore Kombëtare të organizuar nga Albanian University dhe Fakulteti i Drejtësisë, 

Universiteti i Tiranës, 8 maj 2012, Tiranë; 
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12. Punim shkencor me temë : “Theoreatical-practical approaches related to binding, 

execution, termination or rescission of concession” bashkëautorësi (Ervin Pupe & Kestrin 

Katro) Pjesmarrje në Konferencën Shkencore Ndërkombëtare - International Conference 

on toëard future sustainable development organizuar nga Universiteti “Lugij Gurakuqi” 

Shkodër 16 -17 nëntor 2012; 

13. Punim shkencor me temë : “Concession contract in Albanian legislation, element and 

characteristics” bashkëautorësi (Ervin Pupe & Kestrin Katro) Referim/Prezantim në 

Konferencën Shkencore Ndërkombëtare - International Conference on toëard future 

sustainable development organizuar nga Universiteti “Lugij Gurakuqi” Shkodër 16 -17 

nëntor 2012; 

14. Punim shkencor me temë : “Noteria, juridiksioni i ardhshëm i çeljes së trashëgimisë, disa 

nga problematikat kryesore” Referim/Prezantim në Konferencën Shkencore Kombëtare 

me tematikë “Private Laë in 100 years of Albanian State” 10 dhjetor 2012, Tiranë; 

15. Punim shkencor me temë : “The role of unifying judgements of the supreme court. A 

judicial practice in progress or regress?” bashkëautorësi (Ervin Pupe & Entela Prifti) 

Referim/Prezantim në Konferencën Shkencore Ndërkombëtare me tematikë : “100 years 

of Justice and Doctrine” 9 maj 2013 Tiranë; 

16. Punim shkencor me temë : “Dritë-hihet e sistemit të paraburgimit në vitin 2012 : cilat 

masa nevojiten për të ecur përpara”, Referim/Prezantim në Konferencën Kombëtare më 

21 maj 2013 Tiranë, prezantimi i raportit të monitorimit të vitit 2012 : Aspekte të të 

Drejtave të Njeriut në Institucionet e Paraburgimit; 

17. Punim shkencor me temë : “Ëhat compatibility betëeen the standarts on unidroit 

convention on international financial rent and the Albanian laë on the financial leasing” 

Referim/Prezantim në Konferencën Shkencore Ndërkombëtare të organizuar nga 

Universiteti “Luigj Gurakuqi” ICRAE 2013 Shkodër 24-25 maj 2013; 

18. Punim shkencor me temë : “Raporti i Monitorimit i vitit 2013: Aspekte të të drejtave të 

njeriut në sistemin e paraburgimeve në vend” Referim/Prezantim në Konferencën 

Kombëtare më 28 shkurt 2014 Tiranë, “Monitorimi i sistemit të paraburgimit në Shqipëri 

përgjatë vitit 2013 : Gjetjet dhe rekomandimet për nxitjen e ndryshimeve”; 

19. Punim shkencor me temë : “Fyerja apo shpifja nga gazetarët dhe botuesit e shkrimeve të 

tyre : përgjegjësia civile e tyre përtej përgjegjësisë penale”  bashkëautorësi (Ervin Pupe & 

Altin Shkurti) Referim/Prezantim në Koferencën Kombëtare me tematikë : “The state, 

society and laë Regional Coorporation, organiziar nga Universiteti Aleksander Moisiu e 

Albanian University, 23-24 mja 2014 Tiranë; 

20. Punim shkencor me temë : “Mbi Statusin Juridik të Vendimeve të Komitetit Disiplinor të 

Dhomës Kombëtare të Avokatisë: Vendime këto me natyrë administrative apo vendime 

me natyrë civile ?” bashkëautorësi (Ervin Pupe & Eriona Katro) Referim/Prezantim në 

Koferencën Ndërkombëtare me tematikë : “Devepolments and neë approaches in public 

laë”, organizuar nga Universiteti i Tiranës- Fakulteti i Drejtësise dhe Università del 
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Salento, Tiranë më 17 Nëntor 2017. Shkrimi eshte botuar ne Proceeding Book te 

konferences, me ISBN 978-9928-131-73-7; 

21. Punim shkencor me temë : “The Competition Authority in Albania” bashkëautorësi 

(Ervin Pupe & Eriona Katro) Referim/Prezantim në Koferencën Ndërkombëtare me 

tematikë : “Devepolments and neë approaches in public laë”, organizuar nga Universiteti 

i Tiranës- Fakulteti i Drejtësise dhe Università del Salento, Tiranë më 17 Nëntor 2017. 

22. Punim shkencor me temë : “Analizë krahasuese në lidhje me transkiptimin dhe 

regjistrimin e akteve e titujve të pronësisë, referuar dispozitae të Kodit Civil Italian dhe 

atij Shqiptar” bashkëautorësi (Donald Xibraku & Ervin Pupe) Referim/Prezantim në 

Koferencën e 7-të Ndërkombëtare për Biznesin, Teknologjinë dhe Inovacionin, 

organizuar nga UBT Kosovë, 26-28 tetor 2018 Prishtinë; 

23. Punim shkencor me temë : “Kontratat e panegociushme” publikuar në revistën periodike 

AVOKATIA nr. 32, shtator 2019; 

Botime : 

1. “Rritja e aksesit në sistemin e drejtësisë në Shqipëri: Mbrojtja e të drejtave të Njeriut 

në sistemin e paraburgimit-Enhancening access to justice system in Albania: Human 

Rights Protection in Pre-trial Detention System 2012 Monitoring Report” 265 faqe, 

Tiranë 2013, botimet IET, ISBN 978-9928-4047-4-9, botim në dy gjyhë shqip dhe 

anglisht, i mbështetur dhe i supervizuar nga përfaqësues të Komisionit Europian të 

Bashkimit Europian, bashkëautorësi; 

2. “Vademekum për avokatë, Këshilla dhe akte për procesin civil” Tiranë 2014, 322 

faqe, ISBN 978-92-9235-258-5 

https://www.osce.org/albania/121115?download=true 

3. “Rritja e aksesit në sistemin e drejtësisë në Shqipëri: Mbrojtja e të drejtave të Njeriut 

në sistemin e paraburgimit, raporti i monitorimit 2013 - Enhancening access to justice 

system in Albania: Human Rights Protection in Pre-trial Detention System 2013 

Monitoring Report” 293 faqe, Tiranë 2014, botimet IET, ISBN 978-9928-4047-6-3, 

botim në dy gjyhë shqip dhe anglisht, i mbështetur dhe i supervizuar nga përfaqësues 

të Komisionit Europian të Bashkimit Europian, bashkëautorësi; 

4. “Avancimi i kujdesit të shëndetit mendor dhe respektimi i të drejtave të njeriut për 

personat me problem të shëndetit mendor në sistemin e burgjeve në Shqipëri”, faqe 

110, Tiranë 2015, botimet IET, ISBN 978-9928-4047-8-7, botim në dy gjyhë shqip 

dhe anglisht, i mbështetur dhe i supervizuar nga përfaqësues të Komisionit Europian 

të Bashkimit Europian, bashkëautorësi; 

5. “Efektiviteti i Ndihmës Juridike në Procesin Penal në Shqipëri – Sa larg jemi prej 

standarteve ndërkombëtare” 202 faqe – Botim i Qendrës Res Publica, ExpoVision 

Albania, mars 2016, ISBN 978-9928-4337-3-2, bashkëautorësi Tiranë 2016; 

6. “Me zërin e të miturve të privuar nga liria” faqe 66 – Botim i Avokatit të Popullit dhe 

Observatorit për të Drejtat e fëmijëve, mbështetur nga UNICEF, Tiranë më dhjetor 

2016, ISBN 978-9928-114-74-7, bashkëautorësi në cilësinë e ekspertit ligjor; 

https://www.osce.org/albania/121115?download=true
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7. “Udhëzues mbi hapat që duhen ndjekur për të fituar titullin professional Avokat” 

bashkëautorësi (Ervin Pupe & Rezarta Abdiu) Tiranë 2018, Dhoma e Avokatisë së 

Shqipërisë me financimin e Ambasadës Britanike në Shqipëri 

http://www.dhka.org.al/files/Manual_Avokatia_ëeb.pdf 

Aktivitete dhe trajnime  

 

1. “Kontrata e qirasë financiare. Ligji i veçantë dhe Kodi Civil”  

Lektor/Ekspert Trajnues Ervin Pupe. Seminar trajnim vazhdues me gjyqtarë dhe 

prokurorë, Shkolla e Magjistraturës, 12-13 mars 2012 Tiranë; 

2. “Kontratat e reja. Ligji i Konçensionit, kontratat administrative” 

Bashkëlektor/Ekspert bashkëtrajnues Vangjel Kosta dhe Ervin Pupe.  

Seminar trajnim vazhdues me gjyqtarë dhe prokurorë, Shkolla e Magjistraturës, 18 

qershor 2012 Tiranë; 

3. “Organizimi i Trajnimit Fillestar dhe Vazhdues dhe përdorimi i Metodave të Reja 

Trajnuese në Shkollën e Avokatisë” 

Mbajtur në Koferencën e rradhës organizuar nga PECO, CCBE në bashkëpunim me 

Dhomën Kombëtare të Avokatisë së Shqipërisë, me temë : “Vlerat themelore të 

profesionit ligjor dhe mekanizmat e zbatimit” 30 shtator 2016 Tiranë; 

4. “E drejta e pronës në këndvështrimin e jurisprudencës së GJEDNJ-së dhe 

problematika e legjislacionit dhe praktikës vendase” në kuadër të trajnimit vazhdues 

me avokatët në detyrë 

Bashkëlektor/Ekspert të fushës Ervin Pupe & Genti Sinani 

Dhoma e Avokatisë së Shqipërisë dhe Këshilli i Europës, 9 korrik 2018 Tiranë; 

5. “Profesionistët e përmbarimit – vector besimi!” 

Mbajtur në Koferencën Ndërkombëtare me temë : “Ekzekutimi i vendimeve të 

gjyqësorit : Garanci për një ekonomi efikase”, organizuar nga Chambre Nationale de 

Hussiers de Justice, Ministria e Drejtësisë së Shqipërisë, Dhoma e Përmbaruesve 

Gjyqësor privat etj. 26-27 dhjetor 2017 Tiranë; 

6. “Barra dhe të drejtat reale. Karakteristikat e tyre. Klasifikimi i tyre. Uzufrukti, 

mënyrat e krijimit të tij. Objekti, të drejta dhe detyrimet e uzufruktarit dhe të pronarit 

të zhveshur. Përdorimi dhe banimi. Servitutet. Parimet themelore të krijimit të 

servituteve. Klasifikimi i servituteve. Servitutet detyruese dhe servitutet vullnetare. 

Ushtrimi i servituteve”. 

Bashkëlektor/ bashkëtrajnues Ervin Pupe & Altin Shkurti 

Seminar trajnim vazhdues me gjyqtarë dhe prokurorë, Shkolla e Magjistraturës, 15-16 

prill 2019 Tiranë; 

 

 

 

http://www.dhka.org.al/files/Manual_Avokatia_ëeb.pdf
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Dokumente ligjore  

1. Dokument gjyqësor – Deklaratë mbrojtje dhe kundra padi e punuar për një çështje civile 

në vitin 2018 përpara Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë me palë ndërgjyqëse : I. Sh. , 

etj. kunder / E.Sh. , e depozituar më datë 31 korrik 2018 ; 

2. Dokument gjyqësor – Kundër rekurs për një çështje civile në vitin 2018 përpara Gjykatës 

së Lartë Tiranë me palë ndërgjyqëse : A.B., N.B., e depozituar në vitin 2018; 

3. Raporti (i pare) i ekspertizes në lidhje me ligjin shqipëtar për koncensionet dhe kuadrin 

ligjor shqiptar në fuqi, në çështjen- CASE NO ARB 14/26 me palë : “Albanianbeg 

Ambient shpk; Angelo Novelli, Construzioni S.r.l.  kundër / Republika e Shqipërisë “ 

depozituar përpara Gjykatës së Arbitrazhit Ndërkombëtar ICSID - International Centre 

for Settlement of Investment Disputes; (përpiluar në gjuhën angleze); 

4. Raporti (i dyte) i ekspertizes – (kundra ekpertiza) ne lidhje me ligjin shqipëtar për 

koncensionet dhe kuadrin ligjor shqipetar ne fuqi, ne çështien- CASE NO ARB 14/26 me 

palë: “Albanianbeg Ambient shpk; Angelo Novelli, Construzioni S.r.l.  kundër / Republika 

e Shqipërisë “ depozituar përpara Gjykatës së Arbitrazhit Ndërkombëtar ICSID - 

International Centre for Settlement of Investment Disputes; (përpiluar në gjuhën 

angleze); 

5. Vendim datë 05.05.2012 i Dhomës Kombëtare të Zgjidhjes së Konflikteve pranë 

Federatës Shqiptare të Futbollit; 

6. Vendim nr. 1 datë 18.01.2013 i Qendrës Shqiptare të Ndërmjetësimit dhe Arbitrazhit 

Tregtar (MEDART); 

Dokumenta të tjera  

1. Diplomë nr. 3637, me nr. regjistri 2343, lëshuar më datë 11.07.1995, nga Univerisiteti 

i Tiranës, sipas të cilit kandidati Ervin Pupe, në periudhën 1991 - 1995, ka kryer 

kursin e plotë të Fakultetit të Drejtësisë të Universitetit të Tiranës në Degën 

“Drejtësi” dhe me vendim të komisionit shtetëror të datës 11.07.1995 i është dhënë 

titulli “Jurist”. Bashkëngjitur Diplomës është dhe dokumenti (i njësuar me origjinalin) 

“Lista e Rezultateve të Provimeve”, lëshuar më datë 11.07.1995, nga Universiteti i 

Tiranës, Fakulteti i Drejtësisë;  

2. Diplomë Master në Shkencat Civile me drejtim Civil me nr. regjistri 11 lëshuar nga 

Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Drejtësisë sipas të cilit kandidati Ervin Pupe, në 

periudhën 2001 - 2003, ka ndjekur studimet pasuniversitare në Fakultetin e Drejtësisë 

të Universitetit të Tiranës, Departamenti i të Drejtës Civile;  

3. Diplomë e Studimeve të Thëlluara në Studime Evropiane, Orinetimi “Institucionet, e 

Drejta dhe Shoqëritë” lëshuar nga Universiteti i Gjenevës, me datë 25.10.2005 sipas 

të cilit kandidati Ervin Pupe, në periudhën dimër 2003 – verë 2005, ka ndjekur 

studimet e thelluara në studime evropiane, shoqëruar me proces verbalin e provimeve;  
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4. Diplomë Doktorate nr. 210, me nr. Regjistri 9C lëshuar me datë 20.08.2009 nga 

Universiteti i Tiranës, sipas të cilit kandidati Ervin Pupe, ka marrë gradën shkencore 

“doktor” dhe është vlerësuar “Shumë mirë”;  

5. Dëshmi nr. 46, me nr. Regjistri të KVTA 687 lëshuar me datë 06.10.2015 nga 

Universiteti i Tiranës, sipas të cilit kandidati Ervin Pupe, ka fituar titullin “Profesor i 

Asociuar”;  

6. Dëshmi lëshuar me datë 13.05.1995 nga Universiteti i Tiranës, sipas të cilit kandidati 

Ervin Pupe, ka dhënë provimin pasuniversitar në gjuhën angleze;  

7. Dëshmi lëshuar me datë 07.03.1995 nga Universiteti i Tiranës, sipas të cilit kandidati 

Ervin Pupe, ka dhënë provimin pasuniversitar në gjuhën italiane;  

8. Çertifikatë me nr. 710 liçense, lëshuar me datë 15.11.2001 nga Dhoma Kombëtare e 

Avokatëve Tiranë, sipas të cilës kandidati Ervin Pupe ka fituar titullin “Avokat”;  

9. Çertifikatë në gjuhën angleze lëshuar nga International Law Institute, sipas të cilës 

kandidati Ervin Pupe ka ndjekur dhe përfunduar “Teaching and Course Management” 

në Washington në periudhën 2 – 23, 1999;  

10. Çertifikatë specializimi lëshuar me datë 20.04.2000 sipas të cilës kandidati Ervin 

Pupe në periudhën maj – nëntor 1999 ka kryer specializimin “Hermes” eu Tempus 

JEP Project – study visit series;  

11. Çertifikatë lëshuar nga Shkolla e Magjistraturës sipas të cilës kandidati Ervin Pupe ka 

marrë pjesë në kursin për trajnimin e trainerëve organizuar nga Justice Reform 

International dhe Shkolla e Magjistraturës në Tiranë  në periudhën 10 – 12 mars 

2003;  

12. Çertifikatë sipas të cilës kandidati Ervin Pupe ka marrë pjesë në kursin për trajnimin e 

trainerëve organizuar nga Shkolla e Magjistraturës në bashkëpunim me Këshillin e 

Europës në periudhën 14 – 15 Dhjetor 2017; 
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