REPUBLIKA E SHQIPËRISË
AVOKATI I POPULLIT

NJOFTIM
PËR
SHPALLJEN E DY VENDEVE VAKANT PËR
KOMISIONER NË INSTITUCIONIN E AVOKATIT TË POPULLIT
Në zbatim të nenit 33/1, pika 4 të ligjit nr.8454, datë 04.02.1999 “Për Avokatin e
Popullit”, i ndryshuar, Institucioni i Avokatit të Popullit shpall konkurimin për 2
(dy) vende vakant për Komisioner dhe konkretisht:
 Komisioner në Seksionin për Mbrojtjen dhe Promovimin e të Drejtave të
Fëmijëve;
 Komisioner në Seksionin e Mekanizmit Kombëtar për Parandalimin e Torturës,
Trajtimit ose Dënimit të Egër, Ç’njerëzor ose Poshtërues;
Sipas nenit 33, pika 1, të ligjit nr.8454, datë 04.02.1999 “Për Avokatin e Popullit” i
ndryshuar, kandidatët duhet të plotësojnë kushtet ligjore të mëposhtme:
 Të kenë mbaruar arsimin e lartë juridik, diplomë / “Master shkencor” ose tituj të
ekuivalentuar me të;
 Të kenë vjetërsi në profesion si jurist jo më pak se 10 vjet;
 Të mos jenë të dënuar penalisht me vendim të formës së prerë;
 Të mos jenë anëtarë të partive politike, deputet, ministër, zëvëndësministër.
Po sipas nenit 31, pika 2, të ligjit nr.8454, datë 04.02.1999 “Për Avokatin e Popullit”
i ndryshuar, kandidati që përmbush kushtet e mësipërme ligjore, do të zgjidhet
Komisioner edhe në bazë të plotësimit të këtyre kritereve objektive:

 Vjetërsisë në profesion;
 Ecurisë gjatë kryerjes së arsimit të lartë dhe gëzimit të titujve shkencorë;
 Njohurive të thelluara dhe/ose kualifikimit në fushën e lirive dhe të drejtave të
njeriut dhe të ligjit;
 Veprimtarisë së njohur në opinionin publik, në mbrojtjen dhe nxitjen e
respektimit të të drejtave dhe lirive të shtetasve;
 Të gëzojë integritet të lartë moral dhe figurë të pastër etiko-morale.
Përmbajtja e dokumentacionit
Kandidati duhet të dorëzojë dokumentat si më poshtë në 2 (dy) kopje:
 Kërkesën për shprehje interesi të specifikuar për cilin Seksion do të aplikojë;
 Kopje të plotë të jetëshkrimit (CV) ku të përfshihet një numër telefoni, adresa
elektronike (e-mail) dhe adresa e saktë e vendbanimit;
 Kopje të dokumentit të identitetit;
 Fotokopje e noterizuar e Librezës së punës (të gjitha faqet që vërtetojnë
eksperiencën në punë) dhe/ose dokumenta të tjerë të barazvlefshëm që vërtetojnë
eksperiencat profesionale të kandidatit;
 Diplomën e studimeve universitare që provon se ka mbaruar arsimin e lartë
juridik, “Master shkencor” ose tituj të ekuivalentuar me të, si dhe çdo dokument
tjetër që provon ecurinë gjatë kryerjes së arsimit të lartë thellimin e njohurive,
marrjen e titujve shkencorë apo kualifikimit në fushën e të drejtave të njeriut dhe
ligjit, ose veprimtarinë e njohur në opinionin publik, në mbrojtjen dhe nxitjen e
respektimit të të drejtave dhe lirive të shtetasve, të noterizuara;
 Dokument që vërteton njohjen e gjuhës së huaj (anglisht dhe/ose frengjisht);
 Vërtetim të gjendjes gjyqësore që vërteton se nuk ka qënë i dënuar penalisht;
 Deklaratë personale për mosqenien anëtar i partive politike, deputet, ministër,
zëvëndësministër;
 Formularin e vetëdeklarimit në zbatim të ligjit nr.138/2015 “Për garantimin e
integritetit të personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë funksione
publike”1, të plotësuar dhe nënshkruar në formën e kërkuar;
 Formularin tip të Aplikimit sipas ligjit 45/2015, “Për të Drejtën e Informimit për
dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të
Shqipërisë”2 të plotësuar dhe nënshkruar në formën e kërkuar;
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Të cilin e gjeni në linkun:
https://www.avokatipopullit.gov.al/media/manager/website/media/formular%20vetedeklarimi%20per%20
zbatimin%20e%20ligjit%20138%202016.docx
2
Të cilin e gjeni në linkun:

 Deklaratë personale që dokumentat e dorëzuar janë të plotë e gjithpërfshirës;
Gjatë procesit të shqyrtimit të dokumentacionit, mund të kërkohen dhe dokumenta
shtesë në funksion të vërtetueshmërisë të plotësimit të kushteve ligjore të
përmendura më sipër.

Rregullat dhe procedurat standarde për përzgjedhjen e kandidatëve
Rregullat dhe procedurat standarte për përzgjedhjen e kandidatëve, përfshirë dhe
fazat në të cilat do të kalojë procesi i përzgjedhjes, janë të përcaktuara në rregulloren
e miratuar nga Avokati i Popullit me Urdhër Nr. 199 datë 09.12.2021, e cila është
publike dhe e aksesueshme në faqen zyrtare të institucionit të Avokatit të Popullit3.

Fusha e njohurive
a. Për pozicionin Komisioner në Seksionin për mbrojtjen dhe promovimin e të
drejtave të fëmijëve.
Puna e Seksionit për mbrojtjen dhe promovimin e të drejtave të fëmijëve fokusohet
në mbrojtjen, promovimin dhe garantimit të të drejtave të fëmijëve duke pasur
gjithnjë në konsideratë interesin më të lartë të fëmijëve. Kandidatët do të vlerësohen
duke pasur në konsideratë njohuritë e tyre në lidhje me:








Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë;
Konventën Evropiane për të Drejtat e Njeriut;
Konventën për të Drejtat e Fëmijës sëbashku me Protokollet e saj;
Ligjin nr.8454, datë 04.02.1999 “Për Avokatin e Popullit”, i ndryshuar;
Ligjin nr.18/2017 “Për të drejtat dhe mbrojtjen e fëmijëve”;
Kodin e Drejtësisë Penale për të Miturit;
Parimet e Parisit të OKB-së dhe Parimet e Venecias në lidhje me funksionimin
e institucioneve kombëtare të të drejtave të njeriut;

https://www.avokatipopullit.gov.al/media/manager/website/media/Formular_per-zyrtaret-finalPERDITESUAR.pdf
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Link:
https://www.avokatipopullit.gov.al/media/manager/website/media/Urdher%20199,%20date%2009122021
%20per%20miratimin%20e%20rregullores%20per%20procedurat%20dhe%20kriteret%20per%20perzgje
dhjen%20e%20kandidateve%20per%20komisioner%20ne%20institucionin%20e%20Avokatit%20te%20
Popullit.pdf

 Rrjetet evropiane dhe ndërkombëtare të Institucioneve Kombëtare për të Drejtat
e Njeriut;
b. Për pozicionin Komisioner në Seksionin e Mekanizmit Kombëtar për
Parandalimin e Torturës, Trajtimit ose Dënimit të Egër, Ç’njerëzor ose Poshtërues
(MKPT)
Puna e Seksionit të MKPT-së fokusohet në parandalimin e torturës dhe trajtimin ose
dënimin e egër, çnjerëzor ose poshtërues, në vendet e privimit të lirisë, përmirësmit
të kushteve dhe trajtimit të të burgosurve në përputhje me legjislacionin kombëtar
dhe atë ndërkombëtar. Kandidatët do të vlerësohen duke pasur në konsideratë
njohuritë e tyre në lidhje me:
 Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë
 Konventën Evropiane për të Drejtat e Njeriut;
 Konventën kundër Torturës si dhe Trajtimit apo Ndëshkimeve të tjera Mizore e
Çnjerëzore apo Poshtëruese dhe protokollet e saj;
 Ligjin nr.8454, datë 04.02.1999 “Për Avokatin e Popullit”, i ndryshuar;
 Ligjin nr. 81/2020 “Për të drejtat dhe trajtimin e të dënuarve me burgim dhe të
paraburgosurve”;
 Parimet e Parisit të OKB-së dhe Parimet e Venecias në lidhje me funksionimin
e institucioneve kombëtare të të drejtave të njeriut;
 Rrjetet evropiane dhe ndërkombëtare të Institucioneve Kombëtare për të Drejtat
e Njeriut;
 Rekomandimet e Nënkomitetit të Kombeve të Bashkuara për Parandalimin e
Torturës dhe Trajtimeve ose Ndëshkimeve të tjera Mizore, Çnjerëzore ose
Degraduese (SPT);
 Rekomandimet e Komitetit Evropian për Parandalimin e Torturës, Trajtimit ose
Dënimit Çnjerëzor ose Poshtërues (CPT);
Aplikimi
Aplikimet duhet të dërgohen/depozitohen në zarf të mbyllur duke specifikuar
pozicionin në adresën:
Institucioni i Avokatit të Popullit
Blv. “Zhan D’Ark”, nr.2, Tiranë, Shqipëri
Në dosjen e aplikimit, përveç dokumenteve të kërkuara, kandidati duhet të japë
adresën e saktë të vendbanimit, një numër telefoni (fiks apo mobile), si dhe një
adresë e-mail.

Afati
Aplikimet pranohen deri në datë 28.12.2021, ora 16:30. Do të shqyrtohen vetëm ato
aplikime që mbërrijnë brenda këtij afati. Pas vlerësimit të dokumentave vetëm
kandidatët e suksesshëm do të ftohen për intervistë, ndërkohë që kandidatët që nuk
i plotësojnë kushtet ligjore, do të njoftohen zyrtarisht për arsyet e skualifikimit.
Për çdo sqarim apo paqartësi në lidhje me ketë proces aplikimi, mund të kontaktoni
në
numrin
e
tel:
0683143696,
ose
në
adresën
elektronike:
marjeta.sanxhaku@avokatipopullit.gov.al.
Informacionet dhe dokumentacionet e nevojshme lidhur me procedurën dhe fazat e
konkurrimit do të publikohen në një seksion të posaçëm të krijuar për këtë qëllim në
faqen zyrtare të institucionit të Avokatit të Popullit, link:
https://www.avokatipopullit.gov.al/sq/article-ildp-layout/transparency
Rubrika: “Shpallje për pozicion Komisioner”.

Suksese!

