REPUBLIKA E SHQIPËRISË
AVOKATI I POPULLIT
____________________________________________________________________________

VËRTETIM
Në zbatim të neneve 54, pika 2 dhe 56, pika 3, të Ligjit Nr. 115/2016 “Për Organet e Qeverisjes së
Sistemit të Drejtësisë” ky dokument vërteton se:
z./znj. __________________ ka aplikuar pranë Institucionit të Avokatit të Popullit për pozicionin
Anëtarë të Këshillit të Lartë Gjyqësor nga Shoqëria Civile është regjistruar me Nr. ____ Prot. Datë
__. __. ______.

Kandidati që kandidon për pozicionin anëtar i Këshillit të Lartë Gjyqësor që përfaqëson
Shoqërinë Civile ka paraqitur:
Nr.
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.

8.
9.
10.

Dokumentacioni
Jetëshkrimin e përditësuar;
Një platformë personale të qëllimeve dhe objektivave që propozojnë të ndjekin në
qoftë se zgjidhen;
Formularin e vetëdeklarimit, sipas kërkesave të ligjit “Për garantimin e integritetit të
personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike”;
Një deklaratë përkundrejt përgjegjësisë ligjore që nuk kanë qenë anëtarë ose
bashkëpunëtorë të ish-Sigurimit të Shtetit para 2 korrikut 1991 në kuptimin e ligjit
“Për të drejtën e informimit për dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës
Popullore Socialiste të Shqipërisë”
Një deklaratë përkundrejt përgjegjësisë ligjore se nuk janë bashkëpunëtorë,
informatorë ose agjentë të ndonjë shërbimi sekret;
Çdo dokument tjetër që vërteton përmbushjen e kushteve ligjore të
parashikuara në nenin 54, pika 2, të këtij ligji:
Të jenë shtetas shqiptarë;
Të kenë përfunduar ciklin e dytë të studimeve universitare për drejtësi me diplomë
“Master i shkencave”, ose diplomë të njësuar me të, ose studimet universitare për
drejtësi jashtë shtetit dhe të kenë marrë një diplomë të njësuar, sipas rregullave për
njësimin e diplomave, të parashikuara me ligj;
Të kenë të paktën 15 vite përvojë pune në profesion si jurist;
Të kenë një profil të spikatur shoqëror, integritet të lartë moral dhe përgatitje të lartë
profesionale në fushën e drejtësisë dhe të drejtave të njeriut;
Në kohën e kandidimit, të jenë të punësuar ose të angazhuar për të paktën 5 vjet, me
kohë të plotë ose me kohë të pjesshme pa ndërprerje, në një organizatë të shoqërisë
civile për fusha të lidhura me sistemin e drejtësisë ose të drejtat e njeriut;

Nr.Faqeve

1

11.

12.
13.
14.
15.

16.
17.

Në kohën e kandidimit, të mos kenë ushtruar në mënyrë aktive profesionin e
avokatit për të paktën 2 vjet, me përjashtim të atyre të angazhuar në organizata ose
klinika që ofrojnë ndihmën ligjore falas ose për funksion të organizatës;
Të mos jenë kandidatë të propozuar nga avokatia ose trupa e pedagogëve të
fakulteteve të drejtësisë;
Të mos kenë qenë dënuar më parë me vendim gjyqësor të formës së prerë për
kryerjen e një vepre penale;
Të mos kenë mbajtur funksione politike në administratën publike ose pozicione
drejtuese në partitë politike, gjatë 10 viteve të fundit përpara kandidimit;
Të mos kenë qenë anëtarë, bashkëpunëtorë ose të favorizuar të ish-Sigurimit të
Shtetit para 2 korrikut 1991 në kuptimin e ligjit “Për të drejtën e informimit për
dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të
Shqipërisë”;
Të mos jenë bashkëpunëtorë, informatorë ose agjentë të shërbimeve të inteligjencës;
Në kohën e kandidimit, të mos kenë asnjë anëtar të familjes, sipas kuptimit të ligjit
“Për deklarimin dhe kontrollin e pasurive, të detyrimeve financiare të të zgjedhurve
dhe të disa nëpunësve publikë”, si dhe të afërm të shkallës së parë që është anëtar në
detyrë i Këshillit ose kandidat për anëtar;

Specialiste e Protokollit
________________

Kandidati/ja
________________

Adresa: Bulevardi Zhan D’ Ark; Nr. 2, Tel/Fax:+355 4 2380 300/315 Tiranë, Shqipëri.
Website: www.avokatipopullit.gov.al; E-mail: ap@avokatipopullit.gov.al

2

