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1.  TË DHËNAT PERSONALE 

 

 

Nr. Personal i Kartës së Identitetit:   H30801159O 

 

Shtetësia :       Shqiptar 
 

Datëlindja:      01.08.1973 
 

Vendlindja:     Gramsh 

 

Adresa:           Njësia Administrative nr.9, Rruga “Muzakët”, 

Ndërtesa nr.27, Hyrja 2, Apartamenti 15, Tiranë. 

      

Tel/Cel:              +355 69 22 57 533 

      

Adresa Elektronike :    alketjaupi2@gmail.com   

 

 

 

2. TË DHËNA PËR PËRVOJËN PROFESIONALE 

 

Periudha : Shtator 2012 e vazhdim 

Lloji i detyrës/funksionit/veprimtarisë : Ndihmëskomisioner 

Përmbledhje e përgjegjësive të ushtruara : Trajtim i ankesave të përcjella për shqyrtim 

në kuadër të aktivitetit të Seksionit të Përgjithshëm dhe Seksionit të Administratës, lidhur 

me, të drejtat e minoriteteve kombëtare, të drejtën për kujdes shëndetësor, të drejtën për 

arsimim, të drejtën për punë dhe për të përfituar nga sistemi i sigurimeve shoqërore, 

barazinë para ligjit dhe mbrojtjen nga diskriminimi, mbrojtjen e mjedisit, të drejtën e 

pronës, të drejtën e informimit, etj. Drejtim administrativ i punës së Seksionit të 

Administratës për një periudhë prej një viti e gjysëm. Propozim i çështjeve konkrete për 

tu ndjekur me iniciativë nga Avokati i Popullit. Trajtim i çështjeve të caktuara 

drejtëpërdrejtë nga Avokati i Popullit, për analizim, dhënie mendimesh dhe sugjerimesh 

për projektligje, apo projektakte të Këshillit të Ministrave. Pjesë e grupeve institucionale 

të punës, për hartimin e raporteve vjetore që i paraqiten Kuvendit nga Avokati i Popullit. 

Përgatitje kërkesash drejtuar Gjykatës Kushtetuese, parashtresash për kërkesat e 

paraqitura në të dhe parashtresash për rastet kur Avokati i Popullit thërritet si subjekt i 

interesuar. Përfaqësim i autorizuar në këto raste i Avokatit të Popullit në Gjykatën 



 

Ky Jetëshkrim i shërben për përdorim Këshillit të Emërimeve në Drejtësi për procedurat e verifikimit dhe 

vleërsim, pikëzim, renditjes së kandidaturës. 

 

Faqe 2 of 24 

 

Kushtetuese. Përgatitje e opinioneve “Amicus Curiae”, për Gjykatën Kushtetuese. 

Përgatitje e raporteve të veçanta dërguar Kuvendit të Shqipërisë dhe drejtim i grupeve të 

punës të ngritura për këtë qëllim. Kryerje e inspektimeve pranë organeve të administratës 

publike qendrore apo vendore, si edhe në terren dhe vende ku ka sinjalizime/njoftime për 

shkelje të të drejtave dhe lirive të njeriut. Përgatitje e rekomandimeve për çështje të 

veçanta të shqyrtuara, përfshirë këtu edhe rekomandime legjislative në rastet kur 

përmbajtja e një ligji, apo akti nënligjor në fuqi, përbën premisë për shkeljen e të drejtave 

dhe lirive themelore të njeriut. Ndjekja dhe monitoromi i zbatimit të rekomandimeve të 

përgatitura për rastet e shqyrtuara dhe të paraqitura nga Avokatit i Popullit pranë 

organeve të administratës publike Monitorim i zbatimit të konventave të ratifikuara nga 

Kuvendi i Shqipërisë dhe të përgatitje informacionesh apo rekomandimesh për raportet 

periodike të monitorimit të instucioneve të ndryshme, ndërkombëtare. Pjesëmarrje në 

emisione në mediat vizive dhe të shkruara me intervista, apo edhe emisione të 

drejtëpërdrejta, mbi problematika të caktuara të të drejtave të njeriut.  

Anëtar i grupit të punës, i ngritur në ndihmë të Avokatit të Popullit për zbatimin e 

kompetencave të këtij institucioni në kuadër të procedurave të përzgjedhjes së 

kandidatëve, për anëtarë të organeve të verifikimit kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve 

në Republikën e Shqipërisë, si dhe të procedurave të përzgjedhjes së kandidatëve nga 

shoqëria civile e nga radhët e avokatëve, për anëtarë të organeve të qeverisjes së sistemit 

të drejtësisë. Përfaqësim i institucionit të Avokatit të Popullit, në proceset gjyqësore të 

hapura nga ana e kandidatëve përkatës, pjesëmarrës në proceset e kandidimit për anëtarë 

të organeve të verifikimit kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e 

Shqipërisë, si pjesëmarrës nga shoqëria civile e radhët e avokatëve për anëtarë të 

organeve të qeverisjes së sistemit të drejtësisë. Pjesëmarrës, me cilësinë e vëzhguesit, në 

procedurat e zhvilluara për hedhjen e shortit, për zgjedhjen e anëtarëve të Këshillit të 

Emërimeve në Drejtësi, si dhe përgatitje e raporteve të monitorimit të Avokatit të 

Popullit, të këtyre proceseve.  

Bashkëpunim institucional me përfaqësues të shoqërisë civile dhe zhvillim trajnimesh të 

ndryshme, me punonjës të administratës publike në nivel qëndror dhe vendor, mbi të 

drejtat e njeriut. 

 

Prill 2014 Propozuar dhe votuar në Kuvendin e Shqipërisë, si 

kandidaturë për “Komisioner”, në Institucionin e Avokatit 

të Popullit. 

Lloji/emërtesa e Institucionit/subjektit ku është ushtruar veprimtaria : Avokati i 

Popullit 

Adresa dhe kontaktet e Institucionit/subjektit : Bulevardi “Zhan D’ark”, Nr.2, Tiranë. E-

mail; ap@avokatipopullit.gov.al; Tel/Fax: +355 4 2380 300/315. 

 

 

Periudha : Janar 2013 - Mars 2013 

Lloji i detyrës/funksionit/veprimtarisë : Sekretar i Përgjithshëm (në detyrë) 

Përmbledhje e përgjegjësive të ushtruara : Drejtim administrativ i institucionit dhe 

menaxhim i tij nga pikëpamja ekonomike dhe e shërbimeve të ofruara. Përcaktim i 

objektivave dhe formulim i programeve, standarteve dhe procedurave përkatëse për 

mailto:ap@avokatipopullit.gov.al
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zbatim si dhe sigurimi i përdorimit efiçent të burimeve materiale, njerëzore dhe 

financiare të nevojshme për realizimin e programeve dhe arritjen e objektivave. Ndjekja 

dhe mbikëqyrja e çështjeve për menaxhimin e burimeve njerëzore të institucionit, në 

mënyrë të veçantë, për zbatimin e dispozitave e legjislacionit në fushën e sherbimit civil 

si dhe të çështjeve të tjera, të lidhura me personelin. Garantimi i të drejtave dhe 

përgjegjësive të nëpunësve të institucionit të Avokatit të Popullit, sipas legjislacionin në 

fuqi. Raportimi pranë Avokatit të Popullit për zbatimin e sistemeve të menaxhimit 

financiar dhe kontrollit në të gjitha njësitë, strukturat, programet, veprimtaritë dhe 

proçeset që menaxhohen prej tij, në përputhje me parimet e ligjshmërisë, të menaxhimit 

të shëndoshë financiar dhe të transparencës. Propozimi për miratimin e akteve të 

brendshme administrative, monitorimin dhe përditësimin e sistemeve për menaxhimin 

financiar dhe kontrollin e institucionit, si dhe marrjen e masave për përmirësimin e 

sistemeve, në vijim të rekomandimeve të auditimit të brendshëm, auditimit të jashtëm dhe 

të vlerësimeve e të analizave të tjera. Ndjekjen e zbatimit nga punonjësit e institucionit të 

rregullave të Etikës, Rregullores së Brendshme të institucionit, si dhe akteve të tjera 

administrative të miratuara nga Avokati i Popullit. Përfaqësimi i institucionit në 

marrëdhëniet me të tretët, në përputhje me delegimet dhe autorizimet e dhëna nga 

Avokati i Popullit 

Lloji/emërtesa e Institucionit/subjektit ku është ushtruar veprimtaria : Avokati i 

Popullit 

Adresa dhe kontaktet e Institucionit/subjektit : Bulevardi “Zhan D’ark”, Nr.2, Tiranë. E-

mail; ap@avokatipopullit.gov.al Tel/Fax: +355 4 2380 300/315 

 

 

Periudha :             Mars 2012 e vazhdim  

Lloji i detyrës/funksionit/veprimtarisë :  Lektor (pedagog i jashtëm) në Universitetin 

privat “Akademia e Biznesit”, sot Kolegji 

Universitar i Biznesit, në lëndët “E drejta 

Administrative” dhe “Arbitrazh”, në 

programin bachelor dhe master të nivelit të 

dytë. 

Adresa dhe kontaktet e Institucionit/subjektit : Adresa: Pranë Sheshit “Shqiponja”, Rr. 

Vangjel Noti, Nr. 25, Laprakë, Albania. Tel. 

+355 42 45 48 934/ Mob. +355 69 88 99 

999, Web:www.kub.edu.al Email: 

info@kub.edu.al 

 

 

Periudha :      Qershor 2009 - Janar 2011     

Lloji i detyrës/funksionit/veprimtarisë :  Lektor (pedagog i jashtëm), në Universitetin 

privat “Albanian University”, ish 

Universiteti “UFO”, degët Tiranë - Berat, në 

lëndën “ E drejta Administrative”, për vitin 

akademik 2009-2010 dhe 2010-2011, në 

mailto:ap@avokatipopullit.gov.al
mailto:info@kub.edu.al
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programin master të nivelit të dytë, Shkenca 

Administrative. 

Adresa dhe kontaktet e Institucionit/subjektit : “Bookstore”, Blv. Zogu I-rë, Tiranë. 

Email: a.sakja@albanianuniversity.edu.al; Tel. +355 44504105 

 

Periudha :     Mars - Qershor 2009   

Lloji i detyrës/funksionit/veprimtarisë :  Lektor (pedagog i jashtëm), në 

Universitetin privat “Kristal”, në 

lëndën “Të drejtat e Njeriut”. 

Adresa dhe kontaktet e Institucionit/subjektit :  Mbyllur si institucion i arsimit të 

lartë, nga Ministria e Arsimit në vitin 

2014. 

 

 

Periudha :       Shtator 2008 – Qershor 2012  

Lloji i detyrës/funksionit/veprimtarisë :  Pedagog i jashtëm në Universitetin 

privat “Justiniani I-rë”, Tiranë, në 

lëndët “E drejta Administrative”; “E 

drejta familjare” dhe “E drejta 

Financiare”. 

Adresa dhe kontaktet e Institucionit/subjektit : Mbyllur si institucion i arsimit të 

lartë. 

 

 

Periudha :       Qershor 2007 – Qershor 2008  

Lloji i detyrës/funksionit/veprimtarisë :  Ekspert i projektit të përbashket të 

Zyrës së Fondacionit “Soros” në 

Shqipëri, me Open Society Justice 

Initiative (SHBA), “ dhe Qendrën 

për Zhvillimin Demokratik të 

Institucioneve (QZHDI): Reforma 

ligjore për ligjin nr.8503 datë 

30.06.1999 “Për të drejtën e 

informimit për dokumentet zyrtare”. 
Përmbledhje e përgjegjësive të ushtruara :  Identifikim dhe diskutim i 

problematikave të konstatuara në zbatimin e 

ligjit. Analizë krahasuese me legjislacione të 

tjera ndërkombëtare të fushës, si dhe me 

standardet ndërkombëtare përkatëse. 

Draftim i një projektligji për disa shtesa dhe 

ndryshime në ligjin nr.8503 datë 30.06.1999 

“Për të drejtën e informimit për dokumentet 

zyrtare”. 

mailto:a.sakja@albanianuniversity.edu.al
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Emërtesa e Institucionit/subjektit ku është ushtruar veprimtaria: Open Society  

Foundation For Albania dhe QZHDI. 

Adresa dhe kontaktet e Institucionit/subjektit :  Open Society Foundation For 

Albania. Adresa: Rruga “Qemal 

Stafa”, Pallati 120/2, Tiranë. Tel. 

+355 4 22 34 621. Email: 

info@osfa.soros.al 

 

Periudha :   Janar 2004 – Janar 2012 

Lloji i detyrës/funksionit/veprimtarisë : Këshilltar i Avokatit të Popullit 

Përmbledhje e përgjegjësive të ushtruara : Ndjekje sipas udhëzimit nga Avokati i 

Popullit, i marrëdhënieve me institucionin e Kuvendit të Shqipërisë, të Presidencës, të 

Këshillit të Ministrave, si dhe me ministri, apo organe të tjera qëndrore e vendore të 

administratës publike. Pjesë e grupeve të punës, për përgatitjen dhe organizimin e 

veprimtarive kombëtare për gjendjen e të drejtave të njeriut. Hartim i materialeve të 

posaçme, për përmirësimin e proçesit të punës në institucionin e Avokatit të Popullit. 

Përfaqësim në grupet e punës të institucionit të Avokatit të Popullit për përgatitjen e 

raporteve kombëtare për gjendjen e të drejtave të njeriut si dhe në çdo aktivitet tjetër të 

këtij lloji. Pjesë e grupeve institucionale të punës për hartimin e raporteve vjetore që i 

paraqet Kuvendit nga Avokati i Popullit apo për raportime të veçanta për në Kuvend. 

Pjesëmarrje e autorizuar në debate publike apo mediatike lidhur me veprimtarinë e 

institucionit të Avokatit të Popullit. Trajtim i ankesave dhe çështjeve konkrete, të 

përcjella për shqyrtim nga ana e Avokatit të Popullit. Bashkëpunim me Komisionerët dhe 

Ndihmëskomisionerët në proçesin e shqyrtimit të çështjeve të caktuara, sipas udhëzimeve 

të dhëna nga ana e Avokatit të Popullit. Propozim i çështjeve konkrete për tu ndjekur me 

iniciativë nga Avokati i Popullit.  

Trajtim i çështjeve të caktuara drejtëpërdrejtë nga Avokati i Popullit, për analizim, dhënie 

mendimesh dhe sugjerimesh për projektligje, apo projektakte të Këshillit të Ministrave. 

Pjesë e grupit institucional të punës për hartimin e raportit vjetor që i paraqet Kuvendit 

nga Avokati i Popullit. Përgatitje kërkesash drejtuar Gjykatës Kushtetuese, parashtresash 

për kërkesat e paraqitura në të dhe parashtresash për rastet kur Avokati i Popullit thërritet 

si subjekt i interesuar. Përfaqësim i autorizuar në këto raste i Avokatit të Popullit në 

Gjykatën Kushtetuese.  

 

Prill 2007 Propozuar dhe votuar në Kuvendin e Shqipërisë, si 

kandidaturë për “Komisioner”, në Institucionin e Avokatit 

të Popullit. 

Lloji/emërtesa e Institucionit/subjektit ku është ushtruar veprimtaria : Avokati i 

Popullit 

Adresa dhe kontaktet e Institucionit/subjektit : Bulevardi “Zhan D’ark”, Nr.2, Tiranë. E-

mail; ap@avokatipopullit.gov.al Tel/Fax: +355 4 2380 300/315 

 

 

Periudha :      Shkurt 2007   

Lloji i detyrës/funksionit/veprimtarisë :  Anëtar i Grupit të Punës për implementimin  

mailto:ap@avokatipopullit.gov.al
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e Rekomandimeve të Komitetit Europian për 

Parandalimin e Torturës, ngritur dhe 

koordinuar nga ana e Ministrisë së Punëve të 

Jashtme, të Republikës së Shqipërisë. 

Përmbledhje e përgjegjësive të ushtruara : Pjesëmarrje në takimet e organizuara nga ana  

      e grupit të punës; identifikim i  

problematikave të konstatuara nga ana e 

Avokatit të Popullit në kuadër të çështjeve 

për parandalimin e torturës; parashtrim dhe 

diskutim i gjetjeve si dhe i qasjes ndaj 

Rekomandimeve të Komitetit Europian për 

Parandalimin e Torturës. 

Lloji/emërtesa e Institucionit/subjektit ku është ushtruar veprimtaria : Ministria e 

Punëve të Jashtme, të Republikës së Shqipërisë 

Adresa dhe kontaktet e Institucionit/subjektit : Bulevardi “Gjergj Fishta”, Nr.6, Tiranë. 

Email: liridona.bodi@mfa.gov.al 

 

Periudha :      Shtator 2006 – Qershor 2007  

Lloji i detyrës/funksionit/veprimtarisë :  Anëtar i grupit të punës, në projektin e  

përbashkët “Për Shtetin Ligjor në Shqipëri”, 

të USAID me Avokatin e Popullit, për 

përgatitjen e një rekomandimi “Për çështjet 

e ankimit administrativ dhe praktikën e 

organeve të administratës publike në këtë 
fushë”. 

Përmbledhje e përgjegjësive të ushtruara : Identifikim dhe diskutim i problematikave 

në praktikën e administratës publike, lidhur 

me ankimin administrativ. Analizë dhe 

interpretim i Kodit të Procedurave 

Administrative si dhe draftim i 

rekomandimit për çështjet e ankimit 

administrativ dhe praktikën e organeve të 

administratës publike në këtë fushë. 

Emërtesa e Institucionit/subjektit ku është ushtruar veprimtaria: Avokati i Popullit. 

Adresa dhe kontaktet e Institucionit/subjektit : Bulevardi “Zhan D’ark”, Nr.2, Tiranë. E-

mail; ap@avokatipopullit.gov.al Tel/Fax: +355 4 2380 300/315 

 

 

Periudha :      Nëntor 2005 – Qershor 2007  

Lloji i detyrës/funksionit/veprimtarisë : Anëtar i grupit të punës, në projektin e 

përbashkët “Për Shtetin Ligjor në Shqipëri”, 

të USAID me Avokatin e Popullit, “Për 

Rregulloren tip për të Drejtën e Informimit” 

Përmbledhje e përgjegjësive të ushtruara : Identifikim dhe diskutim i problematikave 

në praktikën e administratës publike, lidhur 

mailto:liridona.bodi@mfa.gov.al
mailto:ap@avokatipopullit.gov.al
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me zbatimin e ligjit për të drejtën e 

informimit për dokumentat zyrtare. Analizë 

dhe interpretim i ligjit për të drejtën e 

informimit për dokumentat zyrtare, me 

standardet më të mira ndërkombëtare të 

fushës, si dhe draftim i rekomandimit për 

rregulloren tip për të drejtën e informimit. 

Emërtesa e Institucionit/subjektit ku është ushtruar veprimtaria: Avokati i Popullit. 

Adresa dhe kontaktet e Institucionit/subjektit : Bulevardi “Zhan D’ark”, Nr.2, Tiranë. E-

mail; ap@avokatipopullit.gov.al Tel/Fax: +355 4 2380 300/315 

 

 

Periudha :     Shtator 2004 - Maj 2005   

Lloji i detyrës/funksionit/veprimtarisë : Trajner në projektin e përbashkët, të 

organizuar nga Instituti i Administratës 

Publike dhe Qendra për Zhvillimin 

Demokratik të Institucioneve, “E Drejta e 

informimit dhe Administrata Publike”.  

Përmbledhje e përgjegjësive të ushtruara :  Trajnim për punonjës të administratës 

publike për çështje të kuptimit dhe zbatimit 

të legjislacionit për të drejtën e informimit. 

Analizë krahasimore me standardet 

ndërkombëtare të fushës. Njohje me 

jurisprudencën e Gjykatës së Straburgut si 

dhe të Gjykatës Kushtetuese në kuadër të së 

drejtës për informim. Konstatime për 

përmirësime ligjore. 

Emërtesa e Institucionit/subjektit ku është ushtruar veprimtaria: Shkolla Shqiptare e 

Administratës Publike, ish Instituti i Administratës Publike. 

Adresa dhe kontaktet e Institucionit/subjektit : Bulevardi “Zhan D’Ark”, Nr.31, Tiranë, 

Tel. +355 2240759, Email: aspa@aspa.gov.al 

 

 

Periudha :    Janar 2004 – Qershor 2006   

Lloji i detyrës/funksionit/veprimtarisë :  Pedagog i jashtëm në Fakultetin e 

Drejtësisë, Universiteti Shtetëror, Tiranë, në 

lëndën “E Drejta Administrative”. 

Adresa dhe kontaktet e Institucionit/subjektit : Fakulteti i Drejtësisë, Universiteti i 

Tiranës. Rruga “Margarita Tutulani”, pranë sheshit “Wilson”, Tiranë. Email: 

info@fdut.edu.al. Tel. +355 4 2222537 

 

 

Periudha :    Maj 2002 – Shtator 2003           

Lloji i detyrës/funksionit/veprimtarisë :  Anëtar i Komitetit Teknik, për Institucionet 

e Sektorit të Drejtësisë në vend, ngritur nga 

mailto:ap@avokatipopullit.gov.al
mailto:aspa@aspa.gov.al
mailto:info@fdut.edu.al
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bashkëpunimi i Shqipërisë me Programin 

Danez të Ndihmës në Tranzicion (Danida). 

Përmbledhje e përgjegjësive të ushtruara :  Koordinim i punës së komitetit me 

institucionin e Avokatit të Popullit. Analizë 

e gjetjeve dhe propozim i masave për 

përmirësimin e performancës dhe pavarësisë 

së institucioneve të sektorit të drejtësisë. 

Dhënie mendimesh dhe përgatitje e 

dokumentave të përbashkët, të Komitetit 

Teknik. 

Emërtesa e Institucionit/subjektit ku është ushtruar veprimtaria: Ministria e Drejtësisë. 

Adresa dhe kontaktet e Institucionit/subjektit : Bulevardi  “Zog I – rë”, Tiranë. Tel. 04 2 

259 389. Email: info@drejtesia.gov.al 

 

Periudha : Gusht 2000 – Janar 2004 

Lloji i detyrës/funksionit/veprimtarisë : Ndihmëskomisioner 

Përmbledhje e përgjegjësive të ushtruara : Trajtim i ankesave të përcjella për shqyrtim 

në kuadër të aktivitetit të Seksionit të Përgjithshëm, lidhur me, të drejtat e minoriteteve 

kombëtare dhe minoriteteve etno-gjuhësore, të drejtën për arsimim, të drejtën për punë 

dhe për të përfituar nga sistemi i sigurimeve shoqërore, barazinë para ligjit dhe mbrojtjen 

nga diskriminimi, të drejtën për mbrojtjen e të dhënave personale, të drejtën e informimit, 

etj. Propozim i çështjeve konkrete për tu ndjekur me iniciativë nga Avokati i Popullit. 

Trajtim i çështjeve të caktuara drejtëpërdrejtë nga Avokati i Popullit, për analizim, dhënie 

mendimesh dhe sugjerimesh për projektligje, apo projektakte të Këshillit të Ministrave. 

Pjesë e grupeve institucionale të punës për hartimin e raporteve vjetore që i paraqiten 

Kuvendit nga Avokati i Popullit. Përgatitje e raporteve të veçanta dërguar Kuvendit të 

Shqipërisë dhe drejtim i grupeve të punës të ngritura për këtë qëllim. Kryerje e 

inspektimeve pranë organeve të administratës publike qendrore apo vendore, si edhe në 

terren dhe vende ku ka sinjalizime/njoftime për shkelje të të drejtave dhe lirive të njeriut. 

Përgatitje e rekomandimeve për çështje të veçanta të shqyrtuara, përfshirë këtu edhe 

rekomandime legjislative në rastet kur përmbajtja e një ligji apo akti nënligjor në fuqi, 

përbën premisë për shkeljen e të drejtave dhe lirive themelore të njeriut. Ndjekja dhe 

monitoromi i zbatimit të rekomandimeve të përgatitura për rastet e shqyrtuara dhe të 

paraqitura nga Avokatit i Popullit pranë organeve të administratës publike Monitorim i 

zbatimit të konventave të ratifikuara nga Kuvendi i Shqipërisë dhe përgatitje 

informacionesh apo rekomandimesh, për raportet periodike të monitorimit të instucioneve 

të ndryshme ndërkombëtare. Pjesëmarrje në emisione në mediat vizive dhe të shkruara 

me intervista, apo edhe emisione të drejtëpërdrejta mbi problematika të caktuara të të 

drejtave të njeriut.  

Bashkëpunim institucional me përfaqësues të shoqërisë civile. 

 

Prill 2003           Propozuar dhe votuar në Kuvendin e Shqipërisë, si 

kandidaturë për “Komisioner”, në Institucionin e Avokatit 

të Popullit. 

mailto:info@drejtesia.gov.al
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Lloji/emërtesa e Institucionit/subjektit ku është ushtruar veprimtaria : Avokati i 

Popullit 

Adresa dhe kontaktet e Institucionit/subjektit : Bulevardi “Zhan D’ark”, Nr.2, Tiranë. E-

mail; ap@avokatipopullit.gov.al Tel/Fax: +355 4 2380 300/315 

 

  

Periudha : Mars 1999 – Gusht 2000 

Lloji i detyrës/funksionit/veprimtarisë : Jurist dhe Drejtues i Sektorit Juridik 

Përmbledhje e përgjegjësive të ushtruara : Përfaqësim i “Albtransport” sh.a, në të gjitha 

proceset gjyqësore. Përfaqësim i “Albtransport” sh.a, në projektete dhe bisedime me 

kontraktorë të huaj për zgjerimin e Aeroportit Ndërkombëtar “Nënë Tereza”. Përpilim 

dhe kontroll i ligjshmërisë së kontratave të lidhura nga “Albtransport” sh.a, me subjekte 

qiramarrës në ambientet e Aeroportit Ndërkombëtar “Nënë Tereza”, apo kontrata 

furnizimi me subjekte të tjera, si dhe kontroll i procedurave të tenderimit të zhvilluara në 

këtë shoqëri aksionere. Organizim i punës së Sektorit Juridik dhe përfaqësim të 

“Albtransport” sh.a në bisedime me kontraktorë të huaj, për projekte të zgjerimit të 

aeroportit “Nënë Tereza”. 

Lloji/emërtesa e Institucionit/subjektit ku është ushtruar veprimtaria : Ish 

“Albtransport” sh.a- Aeroporti “Nënë Tereza”, shoqëri aksionare sh.a (në likujdim e 

sipër). 

Adresa dhe kontaktet e Institucionit/subjektit : Selia; Rruga e Durrësit, Nr.202, Tiranë. 

E-mail: abransportSha@gmail.com Tel. 042233422 

  

Periudha : Shtator 1996 – Mars 1999 

Lloji i detyrës/funksionit/veprimtarisë : Jurist 

Përmbledhje e përgjegjësive të ushtruara : Përfaqësim i Konfederatës së Sindikatave të 

Shqipërisë në proceset gjyqësore. Përpilim dhe kontrollim i ligjshmërisë së kontratave 

individuale dhe kolektive të punës, si dhe pjesëmarrje në bisedime për lidhjen e 

kontratave kolektive. Trajnim i sindikalistëve mbi çështje ligjore dhe specifikisht për 

Kodin e Punës. Bashkëpunim me Shkolën Sindikaliste të hapur pranë Konfederatës së 

Sindikatave të Shqipërisë, nga ana e sindikatave daneze dhe në kuadër të programit 

DANIDA për Shqipërinë. 

Lloji/emërtesa e Institucionit/subjektit ku është ushtruar veprimtaria : Konfederata e 

Sindikatave të Shqipërisë 

Adresa dhe kontaktet e Institucionit/subjektit : Rruga “Shaban Bardhoshi”, Njësia 

Administrative nr. 6, Tiranë. Tel/Fax: +355 42477285, Mob: +355 

682047583, Email: kssh@kssh.org 

 

Periudha :      Korrik 1995 - Mars 1996                

Lloji i detyrës/funksionit/veprimtarisë :  Jurist i “Contessa” shpk. 

Përmbledhje e përgjegjësive të ushtruara :  Konsulencë për çështje ligjore dhe hartim i 

kontratave të furnizimit. Përfaqësim në 

bisedime me kontraktorë. 

Lloji/emërtesa e Institucionit/subjektit ku është ushtruar veprimtaria : “Contessa” shpk 

Adresa dhe kontaktet e Institucionit/subjektit : Shoqëri tregtare e likujduar.  

mailto:ap@avokatipopullit.gov.al
mailto:abransportSha@gmail.com
mailto:kssh@kssh.org
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3. ARSIMIMI, KUALIFIKIMET, TRAINIMET DHE TITUJT PROFESIONALË 

 
 

3.1 ARSIMIMI 

 

Periudha :    Shtator 1991- Korrik 1995 

Diploma/Titulli i fituar :    Jurist 

Rezultati/Nota Mesatare :  9.36  

Emri dhe lloji i institucionit arsimor : Fakulteti i Drejtësisë, Universiteti i Tiranës. 

Adresa dhe kontaktet e institucionit arsimor : Rruga “Margarita Tutulani”, pranë sheshit 

“Wilson”, Tiranë. Email: info@fdut.edu.al. Tel. +355 4 2222537 

 

 

3.2  KUALIFIKIMET PASUNIVERSITARE 
 

 

Periudha :      Dhjetor 2010 – Dhjetor 2018 

Diploma/Titulli i kualifikimit të fituar :   Doktor 

Rezultati/Nota Mesatare :    93 pikë, kategoria “Shumë mirë” 

Emri dhe lloji i institucionit arsimor :   Fakulteti i Mbrojtjes dhe Sigurisë, në 

Akademinë e Forcave të Armatosura 

(Ministria e Mbrojtjes). 

Adresa dhe kontaktet e institucionit arsimor : Rruga e Dibrës, Tiranë. E-

mail: info.kds@aaf.mil.al; Tel. +355 4 2363465 

 

 

Periudha :      Viti akademik 2006 - 2008 

Diploma/Titulli i kualifikimit të fituar :   Master (SHPU) 

Rezultati/Nota Mesatare :    8.75 

Emri dhe lloji i institucionit arsimor :   Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Drejtësisë. 

Adresa dhe kontaktet e institucionit arsimor : Rruga “Margarita Tutulani”, pranë sheshit 

“Wilson”, Tiranë. Email: info@fdut.edu.al. Tel. +355 4 2222537 

 

 

 

3.3 TRAINIMET 
 

Periudha :      4 – 22 Qershor 2018 

Tematika dhe fusha e trainimit të fituar :   Pjesëmarrës i çertifikuar në Programin e 

Lidershipit të Vizitorit Ndërkombetar 

“Zhvillimi i të Drejtave të Minoriteteve”, 

organizuar nga Departamenti Amerikan i 

Shtetit (zhvilluar në 4 shtete të ndryshme të 

Shteteve të Bashkuara të Amerikës 

mailto:info@fdut.edu.al
mailto:infoG9KDS@aaf.mil.al
mailto:info@fdut.edu.al
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(Washington DC, Alabama, New Mexico, 

Minesota). 

Emri dhe lloji i institucionit arsimor :  United States Departament of State, Bureau 

of Educational and Cultural Affairs 

Adresa dhe kontaktet e institucionit arsimor : U.S. Department of State, SA-5, 2200 C 

 Street, N.W. Washington, D.C. 20522-0500 

 Tel: 202-632-6452 Fax: 202-632-2701 

 

 

Periudha :      30 MAJ – 3 Qershor 2016 

Tematika dhe fusha e trainimit të fituar :   Akademia e Institucioneve Kombëtare të të 

Drejtave të Njeriut (NHRI), për kuptimin 

dhe funksionimin e këtyre institucioneve, 

organizuar nga Rrjeti Europian i 

Institucioneve Kombëtare të të Drejtave të 

Njeriut (ENNHRI) në bashkëpunim me 

OSBE dhe ODHIR, e Ombudsmanin e 

Gjeorgjisë, dhe zhvilluar në Institutin 

Gjeorgjian të Punëve Publike (GIPA), 

Tbilis, Gjeorgji. 

Emri dhe lloji i institucionit arsimor :  Rrjeti Europian i Institucioneve Kombëtare 

të të Drejtave të Njeriut (ENNHRI) 

Adresa dhe kontaktet e institucionit arsimor : Rue Royale/Koningsstraat 138. B-1000  

Brussels, Belgium. +32 (0)2 212 3175 · 

info@ennhri.org 

 

 

Periudha :      Shkurt – Qershor 2016 

Tematika dhe fusha e trainimit të fituar :   Programi i trajnimit për trajnerë në fushën 

e të drejtave dhe lirive themelore të njeriut 

në administratën publike. 

Emri dhe lloji i institucionit arsimor :  Shkolla Shqiptare e Administratës Publike, 

në bashkëpunim me prezencën e OSBE, në 

Shqipëri dhe Ministrinë e Punëve të Jashtme 

të Mbretërisë së Vendeve të Ulëta. 

Adresa dhe kontaktet e institucionit arsimor : Bulevardi “Zhan D’Ark”, Nr.31, Tiranë, 

Tel. +355 2240759, Email: 

aspa@aspa.gov.al 

 

 

Periudha :      Mars 2010 

Tematika dhe fusha e trainimit të fituar :   Masat efektive ndaj moszbatimit te 

vendimeve gjyqesore te gjykatave te 

vendit”,  

Emri dhe lloji i institucionit arsimor :  Këshilli i Europës, Strasbourgh, France. 

mailto:info@ennhri.org
mailto:aspa@aspa.gov.al
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Adresa dhe kontaktet e institucionit arsimor : Council of Europe, Avenue de  

l'Europe F-67075 Strasbourg Cedex,      

France - Tel. +33 (0)3 88 41 20 00 

 

 

Periudha :      28 Prill – 5 Maj 2007 

Tematika dhe fusha e trainimit të fituar :   Program trajnimi për të Drejtën e 

Informimit, zhvilluar në Shtetet e 

Bashkuara të Amerikës (USA). 

Emri dhe lloji i institucionit arsimor :  USAID, United States Agency - Intenational 

Development 

Adresa dhe kontaktet e institucionit arsimor : Office of Civil Rights and Diversity | U.S. 

Agency for International Development.  

Address: 1300 PENNSYLVANIA 

AVENUE, NW 5.08C-111 RRB 

WASHINGTON, DC 20523 Main OCRD 

Phone Number: 202-712-1110 Fax: 202-

216-3906 E-mail: OCRDlist@usaid.gov 

 

Periudha :      Nëntor 2006 

Tematika dhe fusha e trainimit të fituar :   Liria e Tubimit dhe krijimit të shoqatave, 

burimet, principet dhe implementimi i 

duhur në praktikë. Zhvilluar në Trieste, 

Itali. 

Emri dhe lloji i institucionit arsimor :  Komisioni i Venecias, Këshilli i Europës. 

Adresa dhe kontaktet e institucionit arsimor :  Directorate General for Human Rights  

and Rule of Law (DG-I) Council of  

Europe 67075 Strasbourg  

Cedex France, Tel.: +33 3 88 41 20 

67 Fax: +33 3 88 41 37 38  

E-mail: venice@coe.int 

 

Periudha :      Janar 2005 

Tematika dhe fusha e trainimit të fituar :   Mbrojtja e të dhënave personale. Zhvilluar 

në Bruksel, Belgjikë. 

Emri dhe lloji i institucionit arsimor :  Komisioni Europian, TAIEX Unit. 

Adresa dhe kontaktet e institucionit arsimor : Rue de la Loi 15 / Wetstraat 15 • 1000 • 

 (postal office Box: 1049) • Bruxelles /  

  Brussel • Belgium 

 

Periudha :      Tetor - Nëntor 2004 

Tematika dhe fusha e trainimit të fituar :   Për ngritjen dhe funksionimin e 

institucioneve të pavarura të mbrojtjes së të 

mailto:OCRDlist@usaid.gov
mailto:venice@coe.int
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drejtave të njeriut. Zhvilluar në Prishtinë, 

Kosovë. 

Emri dhe lloji i institucionit arsimor :  Avokati i Popullit i Kosovës (ish 

Ombudspersoni i Kosovës), në 

bashkëpunim me Avokatin e Popullit të 

Shqipërisë. 

Adresa dhe kontaktet e institucionit arsimor : Avokati i Popullit i Kosovës. Adresa: Rruga  

“MIGJENI”, no. 21, 10000 Prishtinë, 

Kosovë. Tel. +383 800 15555. Email: 

www.oik-rks.org 

 

Periudha :      Tetor 2003 - Mars 2004 

Tematika dhe fusha e trainimit të fituar :   Dialogu rajonal për të drejtën e informimit. 

Emri dhe lloji i institucionit arsimor :  Zyra Rajonale e Bankës Botërore për 

Shqipërinë, Tiranë, Shqipëri. 

 

Adresa dhe kontaktet e institucionit arsimor : Rruga “Ibrahim Rugova”, Nr.34, Tiranë.  

Tel. 04 228 0650. Email” 

http://www.worldbank.org/albania 

 

 

Periudha :      Nëntor 2003 

Tematika dhe fusha e trainimit të fituar :   Hartimi dhe Menaxhimi i Projekteve  

Emri dhe lloji i institucionit arsimor :  Instituti i Administratës Publike, Tiranë, 

Shqipëri. 

Adresa dhe kontaktet e institucionit arsimor : Bulevardi “Zhan D’Ark”, Nr.31, Tiranë, 

Tel. +355 2240759, Email: 

aspa@aspa.gov.al 

 

 

Periudha :      Tetor 2003 

Tematika dhe fusha e trainimit të fituar :   Çështje të Decentralizimit në Institucione. 

Emri dhe lloji i institucionit arsimor :  Instituti i Administratës Publike, Tiranë, 

Shqipëri. 

Adresa dhe kontaktet e institucionit arsimor : Bulevardi “Zhan D’Ark”, Nr.31, Tiranë, 

Tel. +355 2240759, Email: 

aspa@aspa.gov.al 

 

 

Periudha :      Shtator 2003 

Tematika dhe fusha e trainimit të fituar :   Trainim për përgatitjen e trajnerëve me 

temë “Për të Drejtën për Informim”, 

zhvilluar në Tiranë, Shqipëri 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.oik-rks.org%2F&h=AT3pdDgBeNyydqujNvX7mcWKB5zNUhYL2e_eXRa5DQbvCFfqMUCqetCuhE5JY71K51LGItpdNdDIuwe-1aGhbVondn1gowM7FrYm4lXOds_QvlojqmRgwrvMMZbFYUp8o5pM20btmI6N-6c6UlF3KuM
http://www.worldbank.org/albania
mailto:aspa@aspa.gov.al
mailto:aspa@aspa.gov.al
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Emri dhe lloji i institucionit arsimor :  Qendra për Zhvillimin Demokratik të 

Institucioneve në bashkëpunim me 

Qendrën “Article19”, Londër. 

Adresa dhe kontaktet e institucionit arsimor : Article 19, Free Word Centre 60 Farringdon 

Road, London EC1R 3GA United 

Kingdom. Tel. +44 20 7324 2500  

Email: info@article19.org 
 

 

Periudha :      Mars 2003 – Maj 2003 

Tematika dhe fusha e trainimit të fituar :   Mbi reformën në administratën publike dhe 

aftësitë menaxhuese. 

Emri dhe lloji i institucionit arsimor :  Instituti i Administratës Publike, Tiranë, 

Shqipëri në bashkëpunim me Komisionin 

Europian. Zhvilluar në Tiranë, Shqipëri. 

Adresa dhe kontaktet e institucionit arsimor : Bulevardi “Zhan D’Ark”, Nr.31, Tiranë, 

Tel. +355 2240759, Email: 

aspa@aspa.gov.al 

 

 

Periudha :      Nëntor 2002 

Tematika dhe fusha e trainimit të fituar :   Konventa Europiane e të Drejtave të 

Njeriut dhe Avokati shqiptar. Zhvilluar në 

Durrës, Shqipëri. 

Emri dhe lloji i institucionit arsimor :  Këshilli i Europës, Komisioni Europian. 

Adresa dhe kontaktet e institucionit arsimor : Rue de la Loi 200, 1049 Bruxelles,  

       Belgium. 

 

 

Periudha :      Janar-Shkurt 2002 

Tematika dhe fusha e trainimit të fituar :   Për të drejtat e minoriteteve. Trieste, Itali. 

Emri dhe lloji i institucionit arsimor :  Komisioni i Venecias, Këshilli i Europës. 

Adresa dhe kontaktet e institucionit arsimor :  Directorate General for Human Rights  

and Rule of Law (DG-I) Council of  

Europe 67075 Strasbourg  

Cedex France, Tel.: +33 3 88 41 20 

67 Fax: +33 3 88 41 37 38  

E-mail: venice@coe.int 

 

Periudha :      Shkurt 2001 

Tematika dhe fusha e trainimit të fituar :   Mbrojtja e të Drejtës për Informim dhe 

mbrojtja e të Dhënave Personale. Zhvilluar 

në Budapest, Hungari. 

Emri dhe lloji i institucionit arsimor :  Institucioni i Ombudsmanit të Hungarisë  

mailto:info@article19.org
mailto:aspa@aspa.gov.al
mailto:venice@coe.int
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Adresa dhe kontaktet e institucionit arsimor : H-1051 Budapest Nádor u. 22. Email: 

hungarian.ombudsman@ajbh.hu; Telephone number (+36) (1) 475-7100 

 

 

Periudha :      Shtator 1997 

Tematika dhe fusha e trainimit të fituar :   Konventat Nderkombetare” në fushën e 

marrëdhënieve të punës. Zhvilluar në 

Bukuresht, Rumani. 

Emri dhe lloji i institucionit arsimor :  International Labour Office (ILO) 

Adresa dhe kontaktet e institucionit arsimor : 4 route des Morillons, CH-1211, Genève 

 22, Switzerland. 

 Email: ilo@ilo.org  Switchboard: +41 (0) 

22 799 6111 , Fax: +41 (0) 22 798 8685  

 

 

3.4  TITUJ PROFESIONALË 
 

Periudha :       6.12.1999 

Lloji i titullit/ fusha profesionale :   “Avokat” (leje për ushtrimin e 

profesionit nr.783 datë 6.12.1999) 

Emri dhe lloji i institucionit që ka dhënë titullin :  Këshilli Drejtues i Dhomës 

Kombëtare të Avokatëve, Republika 

e shqipërisë 

Adresa dhe kontaktet e institucionit :  Rruga “Murat Toptani”, 1000, 

Tiranë. Email: info@dhka.org.al; 

Tel. 04 2 251876.  

 

 

4.  PUBLIKIME PROFESIONALE DHE KËRKIME SHKENCORE 

 

 

Titulli i publikimit/ Kërkimit shkencor :  “Sistemi ynë ligjor dhe pozicioni i 

rinisë në marrëdhëniet e punës”. 

Autor/Bashkëautor/Kontribues :    Autor 

Subjekti/Institucioni botues/publikues :   Shkolla Sindikaliste Shqiptare 

(SHSSH), (pjesë e programit Danez 

të ndihmës për Shqipërinë, 

“Danida”) 

Koha e botimit :     Viti 1998 

Faqja në web ku gjendet publikimi (nëse disponohet) : https://bksh.al/cgi-bin/alis/opac-

detail.pl?biblionumber=5175&query_desc=an%3A129927 
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Titulli i publikimit/ Kërkimit shkencor :  “Dokumenti zyrtar dhe Ligji Nr.8503 datë 

30.06.1999 “Për të drejtën e informimit 

për dokumentat zyrtarë”. 

Autor/Bashkëautor/Kontribues :   Autor 

Subjekti/Institucioni botues/publikues :  Avokati i Popullit 

Koha e botimit : Publikimi për Konferencën Kombëtare të 

organizuar nga Institucioni i Avokatit të 

Popullit, në Dhjetor 2002, mbi të drejtën e 

informimit, 

Faqja në web ku gjendet publikimi (nëse disponohet) : ISBN 99927-99927-836-3-2. 

 

 

Titulli i publikimit/ Kërkimit shkencor :  “Çështje të kuptimit dhe të përmbajtjes së 

legjislacionit për të drejtën e informimit”.  

Autor/Bashkëautor/Kontribues :   Autor 

Subjekti/Institucioni botues/publikues :  Tribuna Juridike/Botim i Fondacionit “Për 

kulturë juridike” 

Koha e botimit : Korrik 2008 

Faqja në web ku gjendet publikimi (nëse disponohet) : tribjur@yahoo.com 

 

 

Titulli i publikimit/ Kërkimit shkencor :  “Aspekte të problematikës së zbatimit të 

ligjit “Për mbrojtjen e të dhënave 

personale””. 

Autor/Bashkëautor/Kontribues :   Autor 

Subjekti/Institucioni botues/publikues :  Tribuna Juridike/Botim i Fondacionit “Për 

kulturë juridike” 

Koha e botimit : Qershor 2009 

Faqja në web ku gjendet publikimi (nëse disponohet) : tribjur@yahoo.com 

 

 

Titulli i publikimit/ Kërkimit shkencor :  Interpretimi dhe zbatimi i disa prej 

dispozitave të Ligjit “Për inspektimin e 

ndërtimit” dhe ligjit “Për legalizimin dhe 

integrimin e ndërtimeve pa leje”.  

Autor/Bashkëautor/Kontribues :   Autor 

Subjekti/Institucioni botues/publikues :  Tribuna Juridike/Botim i Fondacionit “Për 

kulturë juridike” 

Koha e botimit : Janar 2011 

Faqja në web ku gjendet publikimi (nëse disponohet) : tribjur@yahoo.com 

 

 

 

Titulli i publikimit/ Kërkimit shkencor :  “Garantimi i mbrojtjes ligjore për individët 

“Bilbilfryrës” në legjislacionin shqiptar”. 

mailto:tribjur@yahoo.com
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Autor/Bashkëautor/Kontribues :   Autor 

Subjekti/Institucioni botues/publikues :  Revista periodike shkencore “The 

Heritage”, nr.8/2012, e Universitetit 

Ndërkombëtar të Strugës.  

Koha e botimit :    Prill 2012. 

Faqja në web ku gjendet publikimi (nëse disponohet) : ISSN 1857-7482 

 

 

Titulli i publikimit/ Kërkimit shkencor :  “Disa refleksione për të drejtën për 

informim dhe subjektet e saj në 

legjislacionin shqiptar”. 

Autor/Bashkëautor/Kontribues :   Autor 

Subjekti/Institucioni botues/publikues :  Revista periodike shkencore “Studimet 

Juridike” nr 1. Viti 2012, e Universitetit të 

Tiranës, Fakulteti i Drejtësisë. 

Koha e botimit :    Shtator 2012. 

Faqja në web ku gjendet publikimi (nëse disponohet) : . ISSN 2220-3990 

 

 

Titulli i publikimit/ Kërkimit shkencor :  “Zbatimi i sistemeve të përgjimit në ditët e 

sotme”. 

Autor/Bashkëautor/Kontribues :   Autor 

Subjekti/Institucioni botues/publikues :  Revista “Revista Ushtarake”, nr.4/2012, 

KDS, Akademia e Forcave të Armatosura 

“Spiro Mojsiu”. 

Koha e botimit :    Dhjetor 2012 

Faqja në web ku gjendet publikimi (nëse disponohet) : ISSN 2227-8133 Print & ISSN 

2227-8141 Online 

 

 

Titulli i publikimit/ Kërkimit shkencor :  “Disa çështje të raportit ndërmjet sigurisë 

kombëtare dhe së drejtës për informim në 

Shqipëri”. 

Autor/Bashkëautor/Kontribues :   Autor 

Subjekti/Institucioni botues/publikues :  Revista periodike e pavarur “Avokatia”, 

botim i Dhomës Kombëtare të Avokatisë, 

nr.11/2014  

Koha e botimit :    Korrik 2014 

Faqja në web ku gjendet publikimi (nëse disponohet) : ISSN 2304-6392 

 

 

Titulli i publikimit/ Kërkimit shkencor :  “E drejta për informim dhe disa 

problematika të saj”. 

Autor/Bashkëautor/Kontribues :   Autor 
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Subjekti/Institucioni botues/publikues :  Revista periodike e pavarur “Avokatia”, 

botim i Dhomës Kombëtare të Avokatisë, 

nr.19/2016. 

Koha e botimit :    Korrik 2016 

Faqja në web ku gjendet publikimi (nëse disponohet) : ISSN 2304-6392 

 

 

 

Titulli i publikimit/ Kërkimit shkencor :  “Kuptimi dhe përdorimi i Amicus Curiae”. 

Autor/Bashkëautor/Kontribues :   Autor 

Subjekti/Institucioni botues/publikues :  Revista periodike e pavarur “Avokatia”, 

botim i Dhomës Kombëtare të Avokatisë, 

nr.26/2018.  

Koha e botimit :    Prill 2018. 

Faqja në web ku gjendet publikimi (nëse disponohet) : ISSN 2304-6392  

 

Titulli i publikimit/ Kërkimit shkencor :  “E drejta për informim dhe Siguria 

Kombëtare në Republikën e Shqipërisë”. 

Autor/Bashkëautor/Kontribues :   Autor 

Subjekti/Institucioni botues/publikues :  Disertacion i paraqitur në Fakultetin e 

Sigurisë dhe Mbrojtjes, Akademia e 

Forcave të Armatosura, Tiranë, për gradën 

“Doktor”.  

Koha e botimit :    Dhjetor 2018. 

Faqja në web ku gjendet publikimi (nëse disponohet) : 

https://tradoc.mil.al>Doktorature_Alket_J

AUPI_ 

 

 

Titulli i publikimit/ Kërkimit shkencor :  Referimi, “Eksperienca e deritanishme 

lidhur me zbatimin e Kodit të Proçedurave 

Administrative në veprimtarinë e Zyrës të 

Avokatit të Popullit”,  

Autor/Bashkëautor/Kontribues :   Autor 

Subjekti/Institucioni botues/publikues :  Seminar i zhvilluar nga Departamenti i 

Administratës Publike, pranë Këshillit të 

Ministrave, në bashkëpunim me ABA-Celi, 

Tiranë.  

Koha e botimit :    Tetor 2002 

 

 

Titulli i publikimit/ Kërkimit shkencor :  Referimi “Konventa Europiane e të 

Drejtave të Njeriut dhe përdorimi i saj në 
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rekomandimet dhe propozimet e Avokatit të 

Popullit”.  

Autor/Bashkëautor/Kontribues :   Autor 

Subjekti/Institucioni botues/publikues :  Seminar i organizuar nga Zyra e Avokatit 

të Popullit, në bashkëpunim me zyrën e 

prezencës së Këshillit të Europës, në 

Shqipëri, Tiranë.  

Koha e botimit :    Mars 2003 

 

  

Titulli i publikimit/ Kërkimit shkencor :  Referimi “Legjislacioni dhe praktika e 

Avokatit të Popullit në Shqipëri, në fushën 

e mbrojtjes së mjedisit dhe të zhvillimit 

urban”. 

Autor/Bashkëautor/Kontribues :   Autor 

Subjekti/Institucioni botues/publikues :  Workshop i organizuar nga Zyra e 

Ombudsmanit të Greqisë, Athinë. 

Koha e botimit :    Mars 2003 

  

 

Titulli i publikimit/ Kërkimit shkencor :  Referimi, “Konventat ndërkombëtare, 

legjislacioni ynë dhe praktika në kuadër të 

mbrojtjes së të dhënave personale”. 

Autor/Bashkëautor/Kontribues :   Autor 

 

Subjekti/Institucioni botues/publikues :  Konferenca informative në “Ditën e 

Mbrojtjes së të Dhenave”, organizuar nga 

Këshilli i Europës, Ministria e Punëve të 

Jashtme dhe INSTAT, Tiranë. 

 Koha e botimit : Janar 2007 

  

 

 

Titulli i publikimit/ Kërkimit shkencor :  Referimi, “Basic data about Albania and 

the Institution of the People’s Advocate” 

Autor/Bashkëautor/Kontribues :   Autor 

Subjekti/Institucioni botues/publikues :  Workshop i organizuar nga Ombudsmani 

Europian dhe Ombudsmani i Greqisë; “The 

Ombudsman Institution in South Eastern 

Europe”, në Athinë, Greqi. 

Koha e botimit :    Maj 2003 

Faqja në web ku gjendet publikimi (nëse disponohet) : Proceedings-paper of workshop; 

unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/untc/unpan014896.pdf 
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Titulli i publikimit/ Kërkimit shkencor :  Referimi “Avokati i Popullit dhe Statusi i 

Institucioneve Kombëtare miratuar nga 

OKB, parimet e Parisit” 

Autor/Bashkëautor/Kontribues :   Autor 

Subjekti/Institucioni botues/publikues :  Workshop i organizuar nga Avokati i 

Popullit në bashkëpunim me Zyrën e 

Komisionerit të Lartë për të Drejtat e 

Njeriut në OKB, Tiranë. 

Koha e botimit :    Maj 2004 

 

 

Titulli i publikimit/ Kërkimit shkencor :  Referimi, “Konventat ndërkombëtare, 

legjislacioni ynë dhe praktika në kuadër të 

mbrojtjes së të dhënave personale”. 

Autor/Bashkëautor/Kontribues :   Autor 

Subjekti/Institucioni botues/publikues :  Konferenca informative në “Ditën e 

Mbrojtjes së të Dhënave”, organizuar nga 

Këshilli i Europës, Ministria e Punëve të 

Jashtme dhe INSTAT, Tiranë. 

Koha e botimit :    Janar 2007 

 

 

Titulli i publikimit/ Kërkimit shkencor :  Referimi, “Principi i Transparencës dhe 

roli aktiv i institucionit të Avokatit të 

Popullit të Republikës së Shqipërisë, në 

mbrojtje të këtij principi”.  

Autor/Bashkëautor/Kontribues :   Autor 

Subjekti/Institucioni botues/publikues :  Konferenca Shkencore, “Pjesëmarrja 

aktive dhe instrumentet e reja në mbrojtjen 

e të drejtave të njeriut”, organizuar nga 

Universiteti i Barit, Qendra CEDICLO, 

Martina Franca, Itali. 

Koha e botimit :    Qershor 2009 

 

 

 

Titulli i publikimit/ Kërkimit shkencor :  Referimi, “Roli i Turqisë në sigurinë 

europiane të energjisë”. 

Autor/Bashkëautor/Kontribues :   Bashkëautor 

Subjekti/Institucioni botues/publikues :  Konferenca Kombëtare Shkencore, e 

zhvilluar në Akademinë e Mbrojtjes “Spiro 

Mojsiu”, Tiranë, “ Gjeopolitika energjetike 

dhe siguria kombetare”. Rasti i Ballkanit 

dhe Shqipëria”, Tiranë.  

Koha e botimit :    10 Dhjetor 2011 



 

Ky Jetëshkrim i shërben për përdorim Këshillit të Emërimeve në Drejtësi për procedurat e verifikimit dhe 

vleërsim, pikëzim, renditjes së kandidaturës. 

 

Faqe 21 of 24 

 

Faqja në web ku gjendet publikimi (nëse disponohet) : ISBN 978-0028-4026-1-5. 

 

 

Titulli i publikimit/ Kërkimit shkencor :  Referimi, “Të drejtat e fëmijëve jetimë dhe 

fëmijëve që shfrytëzohen për të punuar; 

sfidat për respektimin dhe mbrojtjen e tyre 

në Shqipëri”.  

Autor/Bashkëautor/Kontribues :   Autor 

Subjekti/Institucioni botues/publikues :  Konferenca Ndërkombëtare Shkencore 

“The state, Society and Law: Human rights 

in Albania”. Organizuar nga Fakulteti i 

Drejtësisë dhe i Shkencave Politike 

“Aleksandër Moisiu”, Durrës dhe 

Universiteti “Luarasi, Fakulteti i Drejtësisë, 

Tiranë-Durrës.  

Koha e botimit :    Mars 2012 

Faqja në web ku gjendet publikimi (nëse disponohet) : ISBN 978-99956-92-82-7  

 

 

Titulli i publikimit/ Kërkimit shkencor :  Referimi, “Perspektiva e regjimit juridik të 

së drejtës për informim dhe Avokati i 

Popullit”. Qershor 2013, Tiranë.  

Autor/Bashkëautor/Kontribues :   Autor 

Subjekti/Institucioni botues/publikues :  Konferenca Ndërkombëtare Shkencore 

“Contemporary Development, challenges 

and perspectives”, organizuar nga 

Universiteti Jopublik “Akademia 

Profesionale e Biznesit”, Tiranë.   

Koha e botimit :    Qershor 2013 

Faqja në web ku gjendet publikimi (nëse disponohet) : ISBN 978-9928-123-59-6. 

 

 

Titulli i publikimit/ Kërkimit shkencor :  Referimi, “Refleksione mbi disa çështje të 

sigurisë kombëtare në Shqipëri“. Prill 2014,  

Autor/Bashkëautor/Kontribues :   Autor 

Subjekti/Institucioni botues/publikues :  Konferenca Ndërkombëtare Shkencore 

“Global Change, Economic and Legal 

Impact”, organizuar nga Universiteti 

Jopublik “Akademia Profesionale e 

Biznesit”, Tiranë. 

Koha e botimit :    Prill 2014 

Faqja në web ku gjendet publikimi (nëse disponohet) : ISBN 978-9928-123-80-0. 
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Titulli i publikimit/ Kërkimit shkencor :  Referimi, “Të drejtat e minoriteteve në 

Shqipëri”.  

Autor/Bashkëautor/Kontribues :   Autor 

Subjekti/Institucioni botues/publikues :  Konferenca Ndërkombëtare Shkencore, 

“Sustainable Development and Life Quality 

Improvement in Albania, towards EU 

integration process”, organizuar nga 

Universiteti Jopublik “Akademia 

Profesionale e Biznesit”, Tiranë. 

Koha e botimit :    Prill 2015 

Faqja në web ku gjendet publikimi (nëse disponohet) : ISBN 978-9928-187-25-3. 

 

 

Titulli i publikimit/ Kërkimit shkencor :  Referimi, “E drejta për strehim dhe 

mbrojtja nga dëbimet me forcë, në 

Shqipëri”.  

Autor/Bashkëautor/Kontribues :   Autor 

Subjekti/Institucioni botues/publikues :  Konferenca Ndërkombëtare Shkencore, 

“Reforms in economy and justice 

conditions and challenge for Albania’s 

European perspective”, organizuar nga 

Universiteti Jopublik “Akademia 

Profesionale e Biznesit”, Tiranë. 

Koha e botimit :    Prill 2016 

Faqja në web ku gjendet publikimi (nëse disponohet) : ISBN 978-9928-130-35-8. 

 

 

Titulli i publikimit/ Kërkimit shkencor :  Referimi, “Refleksione mbi funksionimin e 

disa institucioneve kombëtare të mbrojtjes 

dhe promovimit të të drejtave të njeriut, në 

Shqipëri”.   

Autor/Bashkëautor/Kontribues :   Autor 

Subjekti/Institucioni botues/publikues :  Konferenca Kombëtare Shkencore, 

“Zhvillimet ekonomike dhe juridike ne 

Shqiperi ne kuader te procesit te negocimit 

per anetaresim ne BE”, organizuar nga 

Universiteti Jopublik “Akademia 

Profesionale e Biznesit”, Tiranë. 

Koha e botimit :    Prill 2017 

Faqja në web ku gjendet publikimi (nëse disponohet) : ISBN 978-9928-130-74-7. 

 

 

Titulli i publikimit/ Kërkimit shkencor :  Referimi, "Sfidat e Avokatit të Popullit 

(Ombudsmanit) në kuadër të zgjerimit të 
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kompetencave të tij ligjore dhe pritshmërive 

institucionale, post Covid-19".  

Autor/Bashkëautor/Kontribues :   Autor 

Subjekti/Institucioni botues/publikues :  Konferenca Ndërkombëtare Shkencore, 

“Focus on the future – Together facing 

forward on PostCovid-19”, organizuar nga 

Universiteti Jopublik “Kolegji Universitar i 

Biznesit”, Tiranë. 

Koha e botimit :    Qershor 2021 

Faqja në web ku gjendet publikimi (nëse disponohet) : Në proces botimi. 

 

 

5.  ZOTËRIMI I GJUHËVE TË HUAJA 

 

  

Gjuha Angleze 

Aftësitë Të kuptuarit Të folurit Shkrimi 

Niveli i 

Zotërimit 
C1 C1 C2 

 

Periudha :         11 Nëntor 2011 

 

Dokumenti i zotërimit të gjuhës së huaj : TOEFL (Test of English as a Foreign 

Language), Internet Based Test (TOEFL iBT) 

 

Emri dhe lloji i institucionit që e ka lëshuar :      ETS TOEFL 

 

Adresa dhe kontaktet e institucionit :   ETS Rosedale Road, PO Box 6666, 

Princeton, Nj 08541-6666, USA. 

 

 

 

Gjuha Angleze 

Aftësitë Të kuptuarit Të folurit Shkrimi 

Niveli i 

Zotërimit 
Nota 8 Nota 8 Nota 8 

 

Periudha :      13.05.1995 

 

Dokumenti i zotërimit të gjuhës së huaj :     Dëshmi 

 

Emri dhe lloji i institucionit që e ka lëshuar :   Fakulteti i Gjuhëve të Huaja, 

Universiteti i Tiranës.  
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Adresa dhe kontaktet e institucionit :   Adresa: Rruga e Elbasanit, Tiranë, 

Tel :04 2 452 610, Emal: 

info.fgjh@unitir.edu.al 

Gjuha Italiane 

Aftësitë Të kuptuarit Të folurit Shkrimi 

Niveli i 

Zotërimit 
Nota 10 Nota 10 Nota 10 

 

Periudha :       22.10.2011 

 

Dokumenti i zotërimit të gjuhës së huaj :     Dëshmi Gjuhe 

 

Emri dhe lloji i institucionit që e ka lëshuar :   Fakulteti i Gjuhëve të Huaja, 

Universiteti i Tiranës.  

 

Adresa dhe kontaktet e institucionit :   Adresa: Rruga e Elbasanit, Tiranë, 

Tel :04 2 452 610, Emal: 

info.fgjh@unitir.edu.al 
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