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TË AVOKATIT TË POPULLIT PËR VITIN 2015

Kuvendi i Shqipërisë:
- Vlerëson se Avokati i Popullit është një institucion kushtetues i rëndësishëm në mbrojtje
të të drejtave, lirive dhe interesave të ligjshëm të individit nga veprimet ose mosveprimet e
paligjshme e të parregullta të organeve të administratës publike dhe se ky institucion ka një
rol të veçantë në nxitjen e standardeve më të larta të të drejtave dhe lirive të njeriut në vend;
- Duke vlerësuar rolin proaktiv të Avokatit të Popullit në mbrojtjen dhe promovimin e të
drejtave dhe lirive themelore të njeriut, në veçanti, të grupeve më të dobëta në shoqëri;
- Duke vlerësuar rëndësinë e rekomandimeve të Avokatit të Popullit dhe ndjekjen në
vazhdimësi të zbatimit të tyre nga institucionet, të cilave u janë adresuar;
- Duke vlerësuar rëndësinë që ka zbatimi i rezolutave të Kuvendit për veprimtarinë e
institucionit të Avokatit të Popullit;
Kuvendi i Shqipërisë shqyrtoi raportin vjetor për veprimtarinë e Avokatit të Popullit
gjatë periudhës 1 janar - 31 dhjetor 2015 dhe përmbushjen e detyrave të lëna në rezolutën
e Kuvendit të Shqipërisë, të miratuar më 14 maj 2015 dhe konstaton se gjatë vitit 2015:
- Numri i rekomandimeve drejtuar administratës publike është pothuajse i njëjtë si në vitin
2014. Avokati i Popullit ka ndjekur në mënyrë të vazhdueshme zbatueshmërinë e
rekomandimeve që u ka adresuar institucioneve, në mënyrë të veçantë rekomandimet e
pranuara nga institucionet, mënyrën sesi ato zbatohen nga institucionet përkatëse.

- Numri i ankesave të trajtuara nga të tre seksionet dhe në veçanti ankesat e trajtuara nga
seksioni i administratës është rritur në raport me vitin e kaluar.
- Avokati i Popullit ka ndjekur zbatimin e rezolutave të Kuvendit për dy raportet e veçanta
të shqyrtuara në Kuvend, për të cilat u ka kërkuar institucioneve shtetërore në vijimësi zbatimin
e detyrave të lëna në kuadër të këtyre rezolutave.
- Avokati i Popullit ka depozituar 5 raporte të veçanta në Kuvendin e Shqipërisë për çështje
që kanë nevojë për t’u adresuar më mirë prej organeve shtetërore.
- Avokati i Popullit ka kontribuar në përmirësimin e legjislacionit, duke dhënë mendime
dhe sugjerime për 28 projektligje, nëpërmjet shkresave dhe pjesëmarrjes në seanca dëgjimore,
si dhe duke rritur në mënyrë të ndjeshme rolin proaktiv të tij në këtë proces.
- Avokati i Popullit ka përgatitur një plan veprimi, në lidhje me mbrojtjen e interesave të
shtetasve shqiptarë nga organet e qeverisjes vendore, me qëllim monitorimin e zbatimit të
legjislacionit të qeverisjes vendore, për respektimin e parimit të decentralizimit, për ofrimin e
shërbimeve për shtetasit në nivel vendor, kjo dhe në funksion të ndarjes së re administrative.
- Avokati i Popullit ka ndjekur respektimin e të drejtave të njeriut në një sërë fushash, duke pasur
në fokus të veçantë grupet në nevojë dhe shërbimet që u ofrohen këtyre grupeve nga organet e pushtetit
vendor dhe atij qendror.
- Avokati i Popullit nuk ka përfunduar procedurat paraprake për përzgjedhjen e dy
komisionerëve të rinj.
- Në shkurt 2015, institucioni i Avokatit të Popullit është vlerësuar me nivelin A nga
Komiteti Ndërkombëtar Koordinues i Institucioneve Kombëtare të të Drejtave të Njeriut. Ky
vlerësim, që është niveli më i lartë i akreditimit, është tregues i përputhshmërisë së institucionit
të Avokatit të Popullit me Parimet e Parisit, të miratuara në Asambleja e Kombeve të Bashkuara
me rezolutën 48/134 të datës 20 dhjetor 1993.
- Institucionit të Avokatit të Popullit, në 15-vjetorin e themelimit të tij, i është akorduar
titulli “Nderi i kombit” nga Presidenti i Republikës, me motivacionin: “Në shenjë vlerësimi
dhe mirënjohjeje për kontributin e qenësishëm 15-vjeçar, në ruajtjen dhe mbrojtjen e lirive
thelbësore të njeriut”.
Kuvendi i Shqipërisë i kërkon Avokatit të Popullit për vitin 2016:
- Hartimin e një plani tematik për monitorimin e zbatueshmërisë së rekomandimeve që u
ka adresuar institucioneve, në mënyrë të veçantë rekomandimet e pranuara nga institucionet,
mënyrën sesi ato zbatohen nga institucionet përkatëse.
- Të informojë Kuvendin e Shqipërisë në vazhdimësi, lidhur me zbatimin e rekomandimeve
të tij, për ndryshimet e nevojshme legjislative në mbrojtje të lirive dhe të drejtave të njeriut.
- Të përfundojë procedurat paraprake të përzgjedhjes së kandidatëve për komisioner, për
dy vendet vakante të krijuara, brenda qershorit të vitit 2016.
- Të thellojë angazhimin e tij publik në mbrojtje të të drejtave të shtetasve shqiptarë, në
lidhje me problematikat që këta të fundit hasin në marrëdhënie me organin e prokurorisë dhe
sistemin gjyqësor, duke adresuar rastet e shkeljeve ligjore, respektivisht Prokurorisë së
Përgjithshme ose Këshillit të Lartë i Drejtësisë.
- Të vazhdojë angazhimin e tij publik në mbrojtje të interesave të shtetasve shqiptarë nga
organet e qeverisjes vendore, duke synuar monitorimin e zbatimit të legjislacionit të qeverisjes
vendore për ofrimin e shërbimeve për shtetasit në nivel vendor.
- Të kontribuojë në mënyrë proaktive për përmirësimin e legjislacionit vendas, në
përmbushje edhe të rekomandimeve të Progresraportit të Komisionit Europian, ku i kërkohet
Avokatit të Popullit të jetë pjesë e konsultimeve të projektligjeve në komisionet parlamentare.
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- Në kuadër të funksionit si mekanizëm për parandalimin e torturës, të rrisë numrin e
rekomandimeve, në mënyrë të veçantë rekomandimet për titullarët e institucioneve të sistemit
të paraburgimit dhe burgjeve, si dhe të jetë më proaktiv në lidhje me respektimin e të drejtave
të personave të privuar nga liria, në komisariatet e policisë dhe vendet e ekzekutimit të
vendimeve penale.
- Të forcojë bashkëpunimin me institucionet e tjera të pavarura të specializuara në fushën e
të drejtave të njeriut, dhe në veçanti me Komisionerin për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen
e të Dhënave Personale, si dhe të vlerësohet mundësia e nënshkrimit të një marrëveshje
bashkëpunimi për çështje të së drejtës për informim.
- Zyrat Rajonale të Avokatit të Popullit duhet të jenë të gatshme të monitorojnë respektimin
e të drejtave të njeriut të shtetasve të huaj, të cilët, si pasojë e konflikteve rajonale, mund të
zhvendosen përkohësisht në vendin tonë si emigrantë.
Miratuar në datën 28.4.2016

3

