
      

Jetëshkrim  

Z.Genci Tërpo,  

Ka përfunduar studimet në Universitetin e Tiranës në Fakultetin e Drejtësisë në periudhën 1999- 2003 si dhe ka 

ndjekur gjatë viteve 2009-2011 studimet Post-Master në Shkenca Juridike-E Drejta Publike/Profili e Drejta 

Kushtetuese dhe Administrative duke i përfunduar me rezultate të larta. Aktualisht është duke ndjekur edhe 

studimet ne nivel Master Ekzekutiv ne Kriminalogji prane Univerisitetit të Tiranës, Fakulteti i Drejtësisë.  

Ka një përvojë pune rreth 17 vjeçare gjatë të cilës ka përmbushur me përgjegjshmëri dhe përkushtim detyra në 

pozicione të ndryshme në administratën publike dhe si nëpunës civil i nivelit të mesëm drejtues për një periudhë të 

gjatë kohe. Prej nëntorit të vitit 2019 dhe aktualisht është Drejtues i Institucionit, Sekretariati Nisma për 

Transparencë në Industrinë Nxjerrëse  pranë Ministrisë së Infrasktuturës dhe Energjisë. 

Në gusht të vitit 2018 deri në nëntor 2019  ka punuar si Ndihmës Komisioner, i Mekanizmit Kombëtar për 

Parandalimin e Torturës pranë Institucionit të Avokatit të Popullit.  

Ka drejtuar Autoritetin Qëndror Shqiptar të Birësimit vendas dhe ndërvendas pranë Ministrisë së Drejtësisë  në 

përiudhën e viteve 2013-2018.  

Ka qenë pjesë e grupeve të punës për hartimin e Strategjisë në sektorin e Drejtësisë, Strategjisë së Drejtësisë për të 

Mitur, Strategjisë kundër Korrupsionit si dhe ka një veprimtari të zgjeruar në fushën e draftimit të legjislacionit 

brenda vendit. 

Ka një ekperiencë të konsiderueshme shumë vjeçare në institucionet e shoqërisë civile në Shqipëri dhe ka punuar si 

avokat, këshilltar ligjor, drejtues dhe koordinator projektesh në fushën e të drejtave të njeriut dhe të çështjeve të 

drejtësisë, në fushën e përmirësimit të legjislacionit, luftes kunder korrupsionit, proçeseve elektorale, sistemit 

penitenciar, çështjes së minoriteteve, grave, femijëve etj. Ka punuar edhe si pedagog i lëndës e Drejta 

Administrative pranë Universitetit Privat “Luarasi”. 

Ka kryer një numër të madh trajnimesh dhe specializimesh brenda dhe jashtë vendit në çështje që lidhen me 

legjislacionin vendas dhe të huaj, të drejtën administrative dhe kushtetuese, legjislacionin në fushën e energjisë dhe 

industrisë nxjerrëse,  të drejtat e njeriut dhe të drejtat e fëmijëve, sistemin e drejtësisë, Gjykatën Europiane të të 

Drejtave të Njeriut, Gjykatën Nderkombëtare Penale etj.  

Gjithashtu ka ushtruar veprimtarinë si avokat edhe në Gjykatën Europiane të të Drejtave të Njeriut në realizimin e 

aplikimeve dhe trajtimin e disa çështjeve duke marrë rezultate suksesi nga ky institucion. 

Është autor i një numri publikimesh, raportesh, studimesh kërkimore dhe shkrimesh shkencore si dhe lektor në një 

sërë trajnimesh, konferencash dhe seminaresh në nivel kombëtar dhe ndërkombëtar në fushën e së drejtës, dhe 

specifikisht në fushën e industrisë nxjerrëse dhe energjitikës si dhe në fushën e të drejtave dhe lirive të njeriut. Është 

zotërues shumë i mirë i gjuhës angleze dhe italiane si dhe ka njohuri të mira të gjuhës greke dhe spanjolle. 
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