
Shtojca B 

Deklarata 2 

VETËDEKLARIM  

(i Kandidatëve për Pozicione të tjera në Prokurorinë e Posaçme, Kandidatët për Drejtor, 
Zëvendës Drejtor, Hetues, Oficer i Shërbimeve të Policisë Gjyqësore dhe Pozicione të Tjera 

në Byronë Kombëtare të Hetimi dhe Punonjësit e Gjykatave Kundër Korrupsionit dhe 
Krimit të Organizuar) 

Unë__________________, i biri/ e bija e_____________ dhe i/e ____________, i/e 
datëlindjes___________, lindur në______________ dhe banues/ banuese në____________, me 
kombësi________ dhe shtetësi __________, aktualisht i/e punësuar/emëruar 
pranë______________, me detyrë ______________, me vullnetin tim të lirë; 

Deklaroj se: 

-Jam i informuar se do të caktohem me detyrë në një post që duhet të ketë besimin e posaçëm të 
publikut. Jam i informuar dhe jam dakord që gjatë punësimit tim të marr një telefon zyrtar fiks, 
një telefon celular, një numër celulari dhe një adresë poste elektronike. Jam i informuar dhe jam 
dakord të bëj të ditur çdo numër telefoni dhe adresa e-mail personale. Jam dakord të përdor 
vetëm këto mjete komunikimi elektronik. Nëse gjatë një emergjence do të më duhet të përdor një 
mjet tjetër komunikimi elektronik, do t’ia raportoj këtë fakt Oficerit Përgjegjës të Byrosë 
Kombëtare të Hetimit. Jam i informuar dhe dakord që këta numra telefoni dhe adresa të postës 
elektronike t’i nënshtrohen vëzhgimit nga Oficeri Përgjegjës i Byrosë Kombëtare të Hetimit, ku 
përfshihet leximi i e-maileve, mesazheve tekst si dhe dëgjimi i bisedave.  

- Jam i informuar dhe dakord për të deklaruar llogaritë e mia financiare si dhe për të deklaruar 
çdo llogari të re që mund të krijoj. Jam i informuar dhe dakord që këto llogari do të vëzhgohen 
nga Drejtoria e Përgjithshme për Parandalimin e Pastrimit të Parave.  

- Jam i informuar dhe dakord që nëse nuk i respektoj këto kushte, mund të përballem me masa 
disiplinore ndër të cilat mund të jetë ndërprerja e mandatit tim. Jam i informuar gjithashtu se 
informacioni i përftuar nga vëzhgimi mund të çojë në ndjekje penale, nëse ka prova për një vepër 
penale.   

- Jam i informuar dhe dakord se këto kushte janë të rëndësishme dhe në përpjesëtim të drejtë me 
nevojën për të kryer hetime, ndjekje penale dhe gjykime çështjesh të rëndësishme pa u ndikuar 
nga ndërhyrjet korruptive.   

________, më ___.___.20___  

DEKLARUESI 

(_______________________) 



Shtojca B 

Deklarata 3 

 

VETË DEKLARIM 

(i anëtarëve të familjes së gjyqtarëve dhe punonjësve të tjerë të Gjykatave Kundër 
Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar; i prokurorëve dhe punonjësve të tjerë të  

Prokurorisë së Posaçme; i drejtorit, zëvendës drejtorit, hetuesit, oficerit të Shërbimeve të 
Policisë Gjyqësore dhe pozicioneve të tjera në Byronë Kombëtare të Hetimi) 

 

Unë,__________________, anëtar i afërt i familjes së ________________ 
(_________________)1, i/e datëlindjes___________, lindur në______________ dhe banues/ 
banuese në____________, me kombësi________ dhe shtetësi __________, aktualisht i/e 
punësuar/emëruar pranë______________, me detyrë______________, me vullnetin tim të lirë; 

 

Deklaroj se: 

- Jam i informuar se jam një anëtar i afërt i familjes së një personi i/e cili/cila do të caktohet me 
detyrë në një post që duhet të ketë besimin e posaçëm të publikut. Jam i informuar dhe jam 
dakord që gjatë punësimit të tij/saj telefonat e mi celularë dhe adresat e mia të postës elektronike 
do t’i bëhen të ditura (deklarohen) Oficerit Përgjegjës të Byrosë Kombëtare të Hetimit.  Jam i 
informuar dhe dakord që numrat e mi të telefonit dhe adresat e mia të postës elektronike do t’i 
nënshtrohen vëzhgimit nga Oficeri Përgjegjës i Byrosë Kombëtare të Hetimit, ku përfshihet 
leximi i e-maileve, mesazheve tekst si dhe dëgjimi i bisedave. 

- Jam i informuar dhe dakord për të deklaruar llogaritë e mia financiare si dhe për të deklaruar 
çdo llogari të re që mund të krijoj. Jam i informuar dhe dakord që këto llogari do të vëzhgohen 
nga Drejtoria e Përgjithshme për Parandalimin e Pastrimit të Parave.  

- Jam i informuar dhe dakord që nëse nuk i respektoj këto kushte, anëtari i afërt i familjes mund 
të përballet me masa disiplinore ndër të cilat mund të jetë ndërprerja e mandatit të tij/saj.  

- Jam i informuar gjithashtu se informacioni i përftuar nga vëzhgimi mund të çojë në ndjekje 
penale, nëse ka prova për një vepër penale. 

1Specifiko në këtë rubrikë marrëdhënien me subjektin deklarues, për shembull i biri/e bija, vëllai/motra, nëna/babai, 
bashkëshorti/bashkëshortja etj. 
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- Jam i informuar dhe dakord se këto kushte janë të rëndësishme dhe në përpjesëtim të drejtë me 
nevojën për të kryer hetime, ndjekje penale dhe gjykime çështjesh të rëndësishme pa u ndikuar 
nga ndërhyrjet korruptive.  

- Jam i informuar dhe dakord se, nëse nuk jam më një anëtar i afërt i familjes së një personi i/e 
cili/cila do të caktohet me detyrë në një post që duhet të ketë besimin e posaçëm të publikut ashtu 
siç parashikohet nga ligji, atëherë do të jetë detyrimi im të informoj menjëherë Oficerin 
Përgjegjës të Byrosë Kombëtare të Hetimit dhe Drejtorinë e Përgjithshme të Parandalimit të 
Pastrimit të Parave lidhur me këtë fakt si dhe të paraqes prova shkresore që vërtetojnë 
ndryshimin e këtij statusi.   

________, më ___.___.20___  

 

DEKLARUESI 

(_______________________) 
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Shtojca C 

Deklarimi i llogarive financiare 

(Për kandidatët për gjyqtarë dhe pozicione të tjera në gjykatat kundër korrupsionit 
dhe krimit të organizuar, kandidatët për prokurorë dhe pozicione të tjera në 

Prokurorinë e Posaçme, kandidatët për drejtor, zëvendës drejtor, hetues, oficer të 
shërbimeve të policisë gjyqësore, dhe pozicione të tjera në Byronë Kombëtare të 

Hetimi, si dhe anëtarët e afërt të familjes) 

A. Rendisni më poshtë llogaritë tuaja financiare dhe informacionin e kërkuar: 

Numri i llogarisë 
Financiare Emri i mbajtësit të llogarisë Institucioni Financiar Shteti 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

B. Rendisni më poshtë llogaritë financiare të familjarëve tuaj dhe informacionin e kërkuar: 

Numri i llogarisë 
Financiare Emri i mbajtësit të llogarisë Institucioni Financiar Shteti 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

 

_____, më____.___._____                               Emër, Mbiemër, Firma 


