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Zyra e Personelit 
Kuvendi i Republikës së Kosovës 
 
Siç mund ta shihni edhe më poshtë, Youth Initiative for Human Rights – Kosovo, ka kërkuar qasje në 
dokumentacionin e të gjithë kandidatëve të cilët kanë aplikuar për pozitën e Avokatit të Popullit. 
 
•     CV; 
•     Letra motivuese; 
•     Dëshmia për përgatitjen shkollore dhe profesionale; 
•     Dëshmia se nuk është i/e denuar për vepra penale. 
  
Kërkoj nga ju, që të na udhëzoni se cilat nga këto dokumente mund t’ua ofrojmë, por pa e shkelur 
privatësinë e kanditatëve  për pozitën e Avokatit të Popullit, siç e parasheh LIGJI NR. 06/L-082 PËR 
MBROJTJEN E TË DHËNAVE PERSONALE? 
 
AIP / ShQDP 

 

 Jetëshkrimet (CV) e kandidatëve mund t’i ofrohen palës kërkuese, por duke pseudonimizuar 
apo anonimizuar të dhënat personale të tepërta, si nr. personal (nëse ka), adresa fizike dhe/apo 
elektronike personale, nr. i telefonit (nëse ka), apo edhe ndonjë e dhënë tjetër personale, që sipas 
gjykimit të zyrtarit përgjegjës (ZKA i Kuvendit) mund të konsiderohet si e ndjeshme apo e 
tepërt; 

 Letrat motivuese të kandidatëve mund t’i ofrohen palës kërkuese. Përjashtim nga qasja mund të 
përbëjnë të dhënat personale të personave tjerë fizikë që mund të jenë përmendur në këtë 
dokument; 

 Dëshmitë për përgatitjen shkollore dhe profesionale mund t’i ofrohen palës kërkuese. Arsyetim: 
Publiku ka të drejtë të dijë nivelin arsimor dhe vlerësimin e arritjeve arsimore nëpër nivele të 
ndryshme arsimore të kandidatit, i cili potencialisht mund t’ia mbrojë të drejtat dhe liritë 
themelore të qytetarëve, nëse do ta merrte pozitën e synuar; 

 Dëshmitë se nuk janë të dënuar për vepra penale mund t’i ofrohen palës kërkuese. Arsyetim: 
Publiku për shkak të interesit thelbësor ka të drejtë të dijë nivelin e pastërtisë së figurës së 
kandidatëve, për të krijuar besimin e plotë që i përzgjedhuri nga këta kandidatë do të ketë 
kompetencë, ndershmëri dhe integritet të lartë moral e etik për t’ua mbrojtur të drejtat dhe liritë 
themelore të qytetarëve. Gjithashtu, kjo kërkesë ka qenë kriter i konkursit publik, të cilin 
kandidatët ishin të obliguar ta përmbushnin.   

 
Qasja në të dhënat e plota (në rastet kur është rekomanduar pseudonimizimi apo anonimizimi për shkak 
të të dhënave të ndjeshme apo të tepërta eventuale) të dokumentacionit të lartpërmendur mund të 
ofrohet nëse zyra e personelit e Kuvendit merr pëlqimin paraprak nga subjektet e të dhënave për t’i ndarë 
ato të dhëna me palët e treta. 
 
P.S. Pozita e Avokatit të Popullit përbën nivel shumë të rëndësishëm në kuadër të pozitave të zyrtarëve të 
lartë publik, sepse nga integriteti i tij moral e profesional varet jetësimi i shumë të drejtave themelore të 
qytetarëve, andaj edhe qasja në dokumentet që lidhen me dosjet e krijuara nga zyra e personelit të 
Kuvendit për kandidatët potencialë, rekomandohet të jetë në dispozicionin e publikut (sipas kërkesës 
përkatëse). Agjencia për Informim dhe Privatësi vlerëson se transparenca që duhet dëshmuar në 
zhvillimin e këtij procesi specifik të rekrutimit, mund të ndikojë në cilësinë e vlerësimit dhe përzgjedhjes, 
e rrjedhimisht fuqizimin e rolit të Institucionit të Avokatit të Popullit.  
 

 


