Si mund t'i drejtohesh
Avokatit të Popullit?

Institucionit të Avokatit të Popullit,
mund ti drejtoheni nëpërmjet një ankese,
kërkese dhe njoftimi pranë zyrës së Avokatit të
Popullit në Tiranë, si dhe në Zyrat Rajonale në
Kukës, Shkodër, Fier, Berat, Pogradec, Sarandë
dhe në Njesinë Administrative Vrisera/Dropull
i Sipërm, me telefon, me telefaks dhe përmes
postës elektronike.
Për ankesat, kërkesat dhe njoftimet
drejtuar Avokatit të Popullit nuk kërkohet
ndonjë formë e caktuar, por ato duhet të
shprehin qartë objektin e ankimit ose të
kërkesës. Avokati i Popullit nuk pranon ankesa
ose kërkesa anonime.

Materialet informuese janë përgatitur nga
ekspertët e Institutit Shqiptar për Studime
Ligjore dhe Territoriale (A.L.T.R.I) në kuadër të
iniciativës me temë “Monitorimi i shpërndarjes
së barabartë të të drejtave sociale për grupet
në nevojë në nivel kombëtar dhe lokal (Kukës,
Elbasan dhe Librazhd)”, me mbështetjen e
Projektit Rajonal mbi të drejtat sociale të
grupeve në nevojë dhe të Ministrisë Federale
Gjermane për Bashkëpunim dhe Zhvillimin
Ekonomik (BMZ). Opinionet e shprehura në
këtë material nuk përfaqësojnë
domosdoshmërisht mendimet e Deutsche
Gesellschaft fur Internationale
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH dhe të Projektit
Rajonal mbi të drejtat sociale të grupeve në
nevojë.
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Cili është roli dhe
misioni i Avokatit të Popullit?

Avokati i Popullit është një institucion
kushtetues, i pavarur, i cili mbron të drejtat,
liritë dhe interesat e ligjshëm të individit nga
veprimet ose mosveprimet e paligjshme e të
parregullta të organeve të administrates
publike, si dhe të të tretëve që veprojnë për
llogari të saj. Ai është nxitës i standarteve më
të larta të të drejtave dhe lirive të njeriut në
vend.

?

Kush mund t'i drejtohet
Avokatit të Popullit?

Çdo qytetar i Republikës së Shqipërisë
pa dallim moshe, gjinie, rrace, feje, përkatësie
etnike ose partiake, gjendje materiale apo
shoqërore;
Çdo i huaj, i cili është ose jo, rezident i
rregullt në Shqipëri, refugjatët, azilkërkuesit si
dhe individë pa shtetësi që ndodhen në
territorin e Republikës së Shqipërisë:
Çdo grup individësh ose organizata
joqeveritare, që pretendojnë se u janë shkelur
të drejtat dhe liritë dhe interesat e tyre të
ligjshme nga veprimet ose mosveprimet e
paligjshme e të parregullta të organeve të
administratës publike;
Nëse je i mitur (nën moshën 18 vjeç)
apo me aftësi të ku zuara që nuk mund t'i
drejtohesh vetë Avokatit të Popullit, është e
nevojshme që kujdestari juaj ligjor ta marrë
ketë nisëm në emrin tuaj.

Roli i Avokatit të Popullit në mbrojtjen
e të drejtave të grupeve në nevojë.

Mbrojtja dhe garantimi i të drejtave të grupeve
në nevojë, është një ndër prioritetet e punës së
Avokatit të Popullit. Si pjesë e mbrojtjes dhe
promovimit nga Avokati i Popullit, në këto të
drejta përfshihet:
Të drejtat e personave me aftësi
të ku zuar (PAK);
Të drejtat e të huajve të cilët janë
ose jo rezidentë të rregullt në Shqipëri,
të refugjatëve, azilkërkuesve;
Të drejtat e fëmijëve;

Çfarë mund të bëjë Avokatit i Popullit
për garantimin e këtyre të drejtave?

Pasi kërkesa apo ankesa është pranuar për tu
shqyrtuar dhe hetuar, Avokati i Popullit në
përfundim të këtij shqyrtimi dhe hetimi:
I shpjegon se të drejtat e tij nuk janë
shkelur
Paraqet rekomandime për vënien në
vend të së drejtës së shkelur tek organi
administrativ, që sipas tij ka shkaktuar shkelje
të të drejtave dhe lirive të individit;
Paraqet rekomandime për marrjen e
masave për vënien në vend të së drejtës së
shkelur tek organi epror i organit që ka
shkaktuar shkeljen;

Te drejtat e grave;
Të drejtat e të moshuarve;
Të drejtat e komunitetit LGBTI;
Të drejtat e minoriteteve.

I rekomandon organit të prokurorisë të
llojë hetime nëse vëren se është kryer një
vepër penale, ose të ri llojë hetimet e pushuara
ose të pezulluara;
I propozon çdo organi shkarkimin e
funksionarëve për shkelje të rënda, kur
shkarkimi apo emërimi i tyre janë kompetencë
e këtyre organeve.
Rekomandon paraqitjen e padisë në
gjykatë për një çështje të caktuar, nëse
legjislacioni e parashikon që kjo duhet bërë
vetëm nëpërmjet gjykatës.

