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PËRVOJA PUNE 
 
8.5.2017 – e në vazhdim Konsulent Vendor – Programi i Zhvillimit të Kombeve të 

Bashkuara (UNDP) 
Mbështetje për Agjencinë e Ofrimit të Shërbimeve Publike të 
Integruara (ADISA) në procesin e ndryshimeve legjislative në 
kuadër të reformës në ofrimin e shërbimeve publike. Hartimin e 
projektligjeve dhe projekt-akteve nënligjore.  

 
2.11.2016 – e në vazhdim Anëtar i Komisionit Kombëtar të Përzgjedhjes për Trupën e Nivelit 

të Lartë Drejtues në Shërbimin Civil (KKP) 
Komisioni është i ngarkuar për realizimin e testimeve për prnaimet 
e reja, për vlerësimin e performancës dhe për realizimin e 
procedurave disiplinore ndaj anëtarëve të Trupës së Nivelit të 
Lartë Drejtues (TND) të administratës shtetërore, pjesë e shërbimit 
civil. 

 
Prill, 2014 – e në vazhdim  Lektor i lëndës e Drejta Kushtetuese – Shkolla Kombëtare e 

Avokatisë 
 
Prill 2014 – e në vazhdim  Ekspert trajnimi – Shkolla Shqiptare e Administratës Publike. 

Trajnime për nëpunësit e administratës publike në periudhë prove 
për legjislacionin e shërbimit civil. 

 
Dhjetor 2009 – e në vazhdim Avokat – Studio Ligjore “Beqiraj and Partners”. 
 
10.10.2008 – e në vazhdim Pedagog i brendshëm – Fakulteti i Drejtësisë i Universitetit të 

Tiranës 
 
Korrik 2017 Ekspert i jashtëm - Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e 

Lartë 
Vlerësimi i jashtëm në kuadër të akredimit periodic të programit të 
studimit të ciklit të parë Bsc në “Shkenca Juridike”, aplikuar nga 
Universiteti Privat “Albanian University”. 



 
Qershor 2017 Ekspert i jashtëm - Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e 

Lartë 
 Vlerësimi i jashtëm në kuadër të akredimit periodic të programit të 

studimit të ciklit të parë Bsc në “Drejtësi”, aplikuar nga Kolegji 
Universitar “Wisdom”. 

 
1.4.2016 – 31.3.2017  Ekspert i së Drejtës Administrative pranë Agjencisë së Ofrimit të  
    Shërbimeve Publike të Integruara (ADISA) 

Asistencë dhe këshillimi i Ministrit të Shtetit për Inovacionin dhe 
Administratën Publike dhe Agjencisë së Ofrimit të Shërbimeve 
Publike të Integruara (ADISA) në procesin e ndryshimeve 
legjislative në kuadër të reformës në ofrimin e shërbimeve publike. 
Hartimin e projektligjeve dhe projekt-akteve nënligjore. 

 
15.3.2016 – 31.10.2016 Konsulent Vendor – Këshilli i Evropës. 

Hartimi i një banke pyetjesh, për Departamentin e Administratës 
Publike, të kategorizuara në  fusha të caktuara që  shërbejnë  për 
sistemin e menaxhimit të testimeve në shërbimin civil. Koordinimi 
me ekspertë vendas të përfshirë në procesin e hartimit të pyetjeve 
të testit për 31 fusha të veçanta. 

 
10.11.2015 – 15.2.2016 Konsulent Vendor – Programi i Zhvillimit të Kombeve të 

Bashkuara (UNDP) 
Mbështetje për Agjencinë Kombëtare të Arsimit, Aftësimit 
Profesional dhe Kualifikimeve si edhe kryerja e përshkrimeve të 
përgjegjësive, detyrave, si dhe aspekteve të tjera për profesionet të 
cilat i përkasin grupit I, sipas listës kombëtare të klasifikimit 
ekzistues të profesioneve në Shqipëri, në përputhje me  ISCO-08 

  
Qershor 2015   Ekspert Vendor – SIGMA/OECD 

Ndihmesë për Departamentin e Administratës Publike, për 
hartimin e strategjisë së re për Administratën Publike 2015 - 2020 

 
4.5.2015 – 23.12.2015 Ekspert Vendore – Organizata për Sigurinë dhe Bashkëpunimin 

Evropian (OSCE)  
Mbështetje për Ministrin e Shtetit për Inovacionin dhe 
Administratën Publike në vlerësimin e kornizës ligjore dhe 
hartimin e një ligji të ri për ofrimin e shërbimeve publike. 

 
Janar 2015 – Korrik 2015  Anëtar i Grupit të Punës – Departamenti i Administratës Publike 

Hartimi i akteve nënligjore të reja për Ligjin nr.152/2013 "Për 
nëpunësin civil", i ndryshuar me ligjin nr.178/2014. 

 
Shtator 2014 – Dhjetor 2014 Anëtar i Grupit të Punës – Departamenti i Administratës Publike 



Hartimi i ligjit të ri (më vonë ligji nr.178 / 2014), “Për disa shtesa 
dhe ndryshime në ligjin nr.152 / 2013" Për nëpunësin civil”. 

   
Mars 2014   Ekspert trajnimi – SIGMA/OECD 

Trajnimi i burimeve njerëzore të ministrive dhe institucioneve të 
ndryshme për ligjin nr.152/2013 "Për nëpunësit civil" dhe akteve 
nënligjore të tij. 

 
Tetor 2013 – Mars 2014 Anëtar i Grupit të Punës – Departamenti i Administratës Publike 

Hartimi i akteve të reja nënligjore në zbatim të ligjit nr.152/2013 
“Për nëpunësin civil”. 

 
TITUJ SHKENCOR 
 
23.4.2015 Titulli “Docent” – Fakulteti i Drejtësisë i Universitetit të Tiranës 
 
ARSIMIMI  
 
1.9.2016 – 19.1.2016  Shkolla doktorale e Fakultetit të Drejtësisë Universiteti i Tiranës – 

Grada Shkencore “Doktor i shkencave në të Drejtën Publike”, 
mbrojtur me dizertacionin “Aspektet procedurale të gjykimit 
kushtetues”. 

 
 
Shkurt 2010 – Tetor 2011 Master i Nivelit të Dytë “E Drejtë Kushtetuese, e Krahasuar dhe 

Evropiane – Departamenti i së Drejtës Publike, Fakulteti i 
Drejtësisë i Universitetit të Tiranës. 

 
Tetor 2003 – Korrik 2007 “Jurist” – Fakulteti i Drejtësisë i Universitetit të Tiranës.  
 
AFTËSI PROFESIONALE 
 
Gjuha amtare: shqip 
 
Gjuha e huaj 
   Të kuptuarit   Të folurit   Të shkruarit 
Anglisht  Shumë mirë   Shumë Mirë  Mirë 
Italisht   Shumë mirë   Shumë Mirë  Shumë mirë 
 
PUBLIKIME 
 
Libra 
 
Grup autorësh "Të drejtat kushtetuese sipas interpretimit të Gjykatës së Lartë të Shteteve të 
Bashkuara", botuar nga shtëpia botuese “Dajti 2000”, Tiranë, 2012, ISBN 978-99956-59-19-6. 
 



Artikuj shkencorë jashtë vendit 
 
- Merkuri, E. "Participants in constitutional process before the Albanian Constitutional Court ", 
Revista “Mediterranean Journal of Social Sciences”, Vol.6, nr.5, shtator 2015, fq.298-304. ISSN 
2039-9340 (Print) ISSN 2039-2117 (Online). 
- Merkuri, E. “The constitutional revieë of dissolving or discharging the local government units 
in Albania”, Revista “Mediterranean Journal of Social Sciences”, Vol.5, No.5, Part I, Nentor 
2014, fq.581-590.  ISSN 2039-9340 (Print), ISSN 2039-2117 (Online). 
 
Artikuj shkencorë brenda vendit 
 
- Merkuri, E., Klesta, H., “Aktet normative nënligjore midis juridiksionit kushtetues dhe atij 
gjyqësor administrativ”, Revista "Studime Juridike", nr. 1, viti 2016, botim i Fakultetit të 
Drejtësisë i  Universitetit të Tiranës, fq.19-44. ISSN 2220-3990. 
- Merkuri, E. "Qendrimi në pakicë në vendimmarrjen e gjykatave", Revista "Jeta Juridike", 
nr.4/2016, botim i Shkollës së Magjistraturës. 
- Merkuri, E., "Kushtetutshmëria e Kushtetutës - Kontrolli kushtetues mbi ndryshimet 
kushtetuese", botuar në "Punime akademike mbi nevojën për ndryshime kushtetuese", publikuar 
nga A.L.T.R.I., Tiranë në vitin 2015. 
-  Pirdeni, A., Merkuri, E. "Balanca midis të drejtave nëpërmjet parimit të proporcionalitetit dhe 
qasja e Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Shqipërisë", Revista "Studime Juridike", nr. 
1/2015, botim i Fakultetit të Drejtësisë i  Universitetit të Tiranës, fq.44-60. ISSN 2220-3990. 
- Merkuri, E. “Burimet normative të procesit kushtetues në këndvështrimin e jurisprudencës", 
Revista “Studime Juridike” nr.1/2014, botim i Fakultetit të Drejtësisë i Universitetit të Tiranës,  
ISSN 2220-3990. 
- Merkuri, E. "Papërgjegjshmëria parlamentare", Revista "Studime Juridike", nr.2/2011, botim i 
Fakultetit të Drejtësisë i Universitetit të Tiranës, fq.193-224. ISSN 2220-3990.  
-  Merkuri, E. "Gjykimi kushtetues i mosmarrëveshjes së kompetencave" Revista "Studime 
Juridike", nr.2/2010, botim i Fakultetit të Drejtësisë i Universitetit të Tiranës, fq. 117-138. ISSN 
2220-3990. 
 
Konferenca Shkencore Ndërkombëtare 
 
- Merkuri, E., Anastasi, A., “The reform of justice in Albania and the extension of the access of 
the individual in the Constitutional Court”, botuar në “Jus, International Law & Economics, 
History & Society, Volume 2, Issue 2, 2017”, organizuar nga Universiteti i Tiranës, Fakulteti i 
Drejtësisë dhe Universiteti i La Sapienza, Rome, Itali, datë 14.12.2016. ISBN 9788868128609. 
- Papa, O., Merkuri, E., “Nevoja për një fjalor terminologjik për fushën e drejtësisë”, organizuar 
nga Instituti “Albshkenca”, Tiranë shtator 2016. 
- Rusi, N., Merkuri, E., "Relationship between ECTHR and the national court under the light of 
the Protocol no.16", Konferenca Shkencore Ndërkombëtare "Tradition of the law and the law in 
transition: Social, political and normative processes in a comparative perspective", organizuar 
nga Fakulteti i Drejtësisë i Universiteti të Tiranës dhe Fondacioni Konrad Adenauer Stiftung V, 
datë 28-29.04.2016, ISBN 978-9928-174-23-9. 



- Çani, E., Hysi, K., Merkuri, E., "Public participation in law making. A comparative analysis: 
parliament lawmaking in different countries and the national approach of the legal framework", 
Simpozium i parë shqiptaro - grek, organizuar nga Universiteti i Tiranës dhe Universiteti 
“Aristoteli” i Selanikut, datë 30.7.2013. ISBN 978-9928-206-23-71. 
- Merkuri, E., “The ratio between the law of the European Union and the Albanian 
Constitution”, Konferenca Shkencore Ndërkombëtare “Toëards sustainable developments for the 
future”, organizuar nga Universiteti “Luigj Gurakuqi” Shkodër, datë 16-17.11.2012, ISBN 978-
9928-4135- 0-5. 
- Merkuri, E., Pirdeni, A., Qeleshi, J., "Aspekte procedurale të juridiksionit kushtetues për 
mbrojtjen e të drejtës së zgjedhjeve dhe referendumit", Konferenca Shkencore Ndërkombëtare, 
“Aspekte të ndryshme të sistemeve zgjedhore dhe roli i tyre në zhvillimin e demokracisë”, 
organizuar nga Fakulteti i Drejtësisë i Universitetit të Tiranës dhe Catholic University of 
America – Columbus School of Law, datë 27.10.2012, ISBN 978-9928-199-52-2. 
- Alimehmeti, E., Merkuri, E., “Rregullimi ndërkombëtare e së drejtës për të votuar në një 
perspektivë historike”, Konferenca Shkencore Ndërkombëtare, “Aspekte të ndryshme të 
sistemeve zgjedhore dhe roli i tyre në zhvillimin e demokracisë”, organizuar nga Fakulteti i 
Drejtësisë i Universitetit të Tiranës dhe Catholic University of America – Columbus School of 
Law, datë 27.10.2012, ISBN 978-9928-199-52-2. 
- Merkuri, E., "Raporti mes gjyqësorit dhe Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Shqipërisë me 
gjykatat e Bashkimit Evropian", Konferenca Shkencore Ndërkombëtare “Sfidat e integrimit të 
Shqipërisë në Bashkimin Evropian”, organizuar nga Universiteti i Tiranës dhe Universiteti UFO, 
datë 6 -7.05.2010, ISBN 978-99956-19-83-1. 
 
Konferenca Shkencore Kombëtare 
 
- Merkuri, E., Maksuti, A., "Venia në lëvizje e Gjykatës së Drejtësisë të Bashkimit Europian nga 
gjykatat kushtetuese të shteteve anëtare", botuar në "Zhvillimet ligjore dhe institucionale në 
kuadër të angazhimeve të MSA", organizuar nga Fakulteti i Drejtësisë i Universitetit të Tiranës 
dhe Qendra Evropiane, datë 12.5.2014, ISBN 978-9928-206-36-7. 
- Merkuri, E., Anastasi, A., “Mbrojtja e interesave të organizatave jofitimprurëse, përmes 
procesit kushtetues”, botuar në “Roli aktiv i organizatave jofitimprurëse për mbrojtjen e të 
drejtave dhe lirive themelore të njeriut, përmes instrumentave ligjore dhe kushtetuese”, 
organizuar nga Qendra për Nisma Ligjore dhe Akademia e Shkencave, datë 24.06.2011, ISBN: 
978-99943-706-6-5. 
- Merkuri. E., “Procedurat e Gjykatës Kushtetuese për gjykimin e kërkesave të individit për një 
proces të rregullt ligjor”, botuar në “Mekanizmat mbrojtës të të drejtave të individit, në kuadër 
të procesit të rregullt ligjor”, organizuar nga Fakulteti i Drejtësisë i Universiteti të Tiranës, datë 
27.2.2011, ISBN 978-9928-124-39-5. 
- Merkuri, E., “Imuniteti dhe nevojat e kufizimin të tij”, Botuar në “Sistemi kushtetues dhe sfidat 
e tij”, organizuar nga Fakulteti i Drejtësisë i Universitetit të Tiranës, datë 29.1.2010, ISBN 978-
99956-32-07-6. 
- Merkuri, E., “Çështje të raportit midis pushtetit qendror dhe atij lokal në kuadër të integrimit 
evropian të Shqipërisë”, botuar në "Sfidat e shoqërisë shqiptare në procesin e integrimit në 
Bashkimin Evropian", organizuar nga Universiteti i Tiranës, datë 24.7.2009, ISBN 978-99956-
34-38-4. 



 
HARTIM LEGJISLACIONI 
 
Ligje 
 
- Ligji nr.111/2016 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr.7703, datë 11.5.1993 “Për 
sigurimet shoqërore në Republikën e Shqipërisë””, i ndryshuar. 
- Ligji nr.13/2016 “Për mënyrën e ofrimit të shërbimeve publike në sportel në Republikën e 
Shqipërisë”. 
- Ligji nr.178/2014 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr.152/2013 “Për nëpunësin civil””.  
 
Akte nënligjore 
 
• Vendimi i Këshillit të Ministrave nr. 640, date 7.9.2016 “Për kalimin e sporteleve të shërbimit 
të Fondit të Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor në administrim të Agjencisë së 
Ofrimit të Shërbimeve Publike të Integruara (ADISA)”. 
• Vendimi i Këshillit të Ministrave nr. 584, datë 27.7.2016 "Për standardizimin e mënyrës së 
klasifikimit dhe kodifikimit të shërbimeve publike dhe të hartimit të formularëve për aplikimin 
në shërbime” 
• Vendimi i Këshillit të Ministrave nr. 522, datë 13.07.2016 “Për krijimin e bazës të të dhënave 
shtetërore "sistemi i menaxhimit të kartelave informative për shërbimet publike" 
• Vendimi i Këshillit të Ministrave nr.343, datë 04.05.2016 "Për përcaktimin e autoritetit 
përgjegjës për hartimin e modeleve" 
•Vendim i Këshillit të Ministrave, nr. 125, datë 17.02.2016 "Për transferimin e përkohshëm dhe 
të përhershëm të nëpunësve civilë". 
•Vendim i Këshillit të Ministrave, nr. 124, datë 17.02.2016 "Për pezullimin dhe lirimin nga 
shërbimin civil". 
•Vendimi i Këshillit të Ministrave nr. 1037, datë 16.12.2015 "Për procedurat e vlerësimit të 
nëpunësve civilë, për përfitimin dhe përditësimin e njohurive shtesë". 
•Vendim i Këshillit të Ministrave, nr. 674 datë 29.07.2015 “Për kalimin e sporteleve pritëse për 
qytetarët të zyrave vendore të regjistrimit të pasurive të paluajtshme në administrim të qendrës së 
ofrimit të shërbimeve publike të integruara” 
• Udhëzim i Ministrit të Shtetit për Inovacionin dhe Administratën Publike, nr. 3477, date 
22.07.2015, “Për metodologjinë e klasifikimit, kodifikimit dhe formularët e aplikimit të 
shërbimeve që ofrohen nga administrata shtetërore” 
•Vendimi i Këshillit të Ministrave nr. 388, datë 06.05.2015 "Për disa ndryshime në Vendimin e 
Këshillit të Ministrave Nr.118, datë 05.03.2014 “Për procedurat e emërimit, rekrutimit, 
menaxhimit dhe përfundimit të marrëdhënies në shërbimin civil të nëpunësve civilë të nivelit të 
lartë drejtues dhe të anëtarëve të TND-së” 
•Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 243, datë 18.3.2015 "Për pranimin, lëvizjen paralele, 
periudhës provuese dhe emërimin në kategorinë ekzekutive". 
• Vendim i Këshillit të Ministrave nr.242, datë 18.3.2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në 
kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese” 
• Vendim i Këshillit të Ministrave nr.867, datë 10.12.2014 "Për procedurat e bashkëpunimit në 



institucionet e administratës shtetërore". 
•Vendimi i Këshillit të Ministrave nr.627, datë 24.09.2014 "Për disa ndryshime në Vendimin e 
Këshillit të Ministrave nr.116, datë 05.03.2014 “Për statusin e nëpunësve dhe punonjësve aktualë 
që përfitojnë statusin e nëpunësit civil sipas ligjit nr. 152/2013 “për nëpunësin civil” 
• Vendimi i Këshillit të Ministrave nr.532, datë 06.08.2014 "Për disa ndryshime në Vendimin e 
Këshillit të Ministrave nr.116, datë 05.03.2014 “Për statusin e nëpunësve dhe punonjësve aktualë 
që përfitojnë statusin e nëpunësit civil sipas ligjit nr. 152/2013 “për nëpunësin civil” 
• Vendim i Këshillit të Ministrave nr.143, datë 12.03.2014 “Për procedurat e rekrutimit, të 
përzgjedhjes, të periudhës së provës, të lëvizjes paralele e të ngritjes në detyrë për nëpunësit 
civilë të kategorisë ekzekutive, të ulët dhe të mesme drejtuese” 
•Vendimi i Këshillit të Ministrave nr.118, datë 05.03.2014 “Për procedurat e emërimit, 
rekrutimit, menaxhimit dhe përfundimit të marrëdhënies në shërbimin civil të nëpunësve civilë të 
nivelit të lartë drejtues dhe të anëtarëve të TND-së” 
• Vendim i Këshillit të Ministrave, nr.116 datë 05.03.2014 “Për statusin e nëpunësve dhe 
punonjësve aktualë që përfitojnë statusin e nëpunësit civil sipas ligjit nr. 152/2013 “për 
nëpunësin civil” 
• Vendimi i Këshillit të Ministrave nr.115, datë 05.03.2014 “Përcaktimin e procedurës 
disiplinore dhe të rregullave për krijimin, përbërjen e vendimmarrjen e komisionin disiplinor në 
shërbimin civil” 
• Vendimi i Këshillit të Ministrave nr.108, datë 26.02.2014 "Për planin vjetor të pranimeve në 
shërbimin civil". 
 


