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FORMULAR VERIFIKIMIT TË
INTEGRITETIT TË INDIVIDIT
Qëllimi i Formularit të Verifikimit të Integritetit të Individit
Formulari i verifikimit dhe integritetit do të përdoret nga Partia Demokratike, për të bërë të mundur
vlerësimin në mënyrë korrekte të çdo indi-vidi, të cilët do të shprehin dëshirën për të paraqitur
kandidaturën për poste të rëndësishme nën siglën e Partisë Demokratike.
Formulari i verifikimit të integritetit të personit do të bëjë të mundur, që çdokush në mënyrë
profesio-nale dhe të saktë, të vlerësohet dhe të çmohet si person i përshtatshëm për pozicionin e
propozuar. Informacioni i dhënë në këtë formular është vullnetar. Në rast se ai nuk jepet i plotë apo
nuk plotëso-hen të gjithë pjesët e kërkuara, automatikisht është i pavlefshëm. Mungesa e plotë e
informacionit të kërkuar, nuk do të bëhet pjesë e hetimeve apo verifikimeve të mëtejshme, por direkt
ndikon në skuali-fikimin e kandidaturës.
Çdo informacion i dhënë është i domosdoshëm të jetë i vërtetë dhe i saktë, sipas njohurive të
individit. Çdo informacion i ofruar, vlerësohet në bazë të rëndësisë së pozicionit, si dhe
përputhshmërisë edhe me të gjitha informacionet e tjera që mund të disponohen rreth figurës së
individit të interesuar për këtë qëllim. Fshehja, shtrembërimi ose falsifikimi i të dhënave ndikon
direkt në mosap-rovimin e kandidaturës.
Edhe në rastet kur në vazhdim të karrierës së personit në fjalë konstatohet fshehje, shtrembërim
apo falsifikim të informacionit në deklarimin e mëparshëm, kjo do të ketë pasoja të menjëhershme
deri në heqjen e të drejtës apo përjashtimin permanent nga ushtrimi i funksioneve në Partinë
Demokratike apo në funksione publike shtetërore.
Ky formular është një dokument i përhershëm, i cili ruhet në arkivin e PD dhe përdoret në
vazhdimë-si, për marrjen e informacioneve të klasifikuara, për mbajtjen e posteve delikate, brenda
apo jashtë partisë nën siglën e saj. Ai përdoret gjithashtu edhe për të verifikuar përshtatshmërinë e
personit me postet në administratën publike, duke u rivlerësuar në mënyrë periodike.
Procesi i Verifikimit
Verifikimi i të dhënave do të bëhet nga Komisioni i Vleresimit të Kandidatëve, i ngritur pranë
Partisë Demokratike për këtë qëllim. Ky verifikim do të jetë i domosdoshëm si për pozicionet e
rëndësishme në PD, ashtu dhe në qeverisjen e vendit.
Vlerësimi i deklarimit të të dhënave personale të individit do të përfshijë si të dhënat e
deklaruara nga vetë personi, ashtu edhe duke shfrytëzuar çdo mundësi ligjore që ka në dispozicion
vetë Partia Demokratike për verifikimin.
Qëllimi i këtij komisioni është, që të verifikojë me profesionalizëm dhe në mënyrë korrekte, nëse
indi-vidi kandidat i plotëson të gjitha kushtet për t’u bërë i vlefshëm në kandidimet e mëtejshme.
Krahas pyetjeve të formularit, verifikimi do të bëhet edhe në lidhje me respektimin e çdo individi
kandidat rreth integritetit të tij, cenimit apo detyrës së mëparshme, falsifikimit, keqinterpretimit,
aktivizimit në shoqata apo organizata, të cilat kanë tendencë për të mos treguar besueshmëri dhe
besnikëri ndaj vendit. Pas përfundimit të pranueshmërisë së deklarimit, çdo individ do të jetë
objekt i vlerësimit të vazhdueshëm, të cilat mund të përfshijnë rivlerësime dhe riverifikime
periodike, për të përcaktuar në vazhdimësi se mbajtja e pozicionit tuaj është në përputhje me
interesat e vendit e më gjerë. Komisioni ka të drejtë të organizojë edhe intervista me praninë tuaj
gjatë procesit të verifikimit, ku kandidati mund të japë shpjegime për përgjigje të plotësuara në
formular dhe që do të gjykohet se kanë nevojë për shpjegime plotësuese. Kjo do t’i japë mundësi
çdo kandidature për të rinovuar, qartë-suar dhe shpjeguar tërësisht informacionet, të cilat do të
ndihmojnë në verifikimin e mëtejshëm të personit në fjalë.
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Udhëzimet e plotësimit të këtij formulari.
Ndiq udhëzimet e dhëna nga zyra prej të cilës keni marrë këtë formular, si dhe çdo udhëzim tjetër sqarues për të plotësuar këtë formular. Duhet të firmosni dhe vendosni datën e plotësimit me shkrim dore
për secilën kopje që tërhiqni. Ju do të mbani një kopje të formularit të plotësuar.
Shkruaj ose printoji përgjigjet e tua. Përgjigjet duhet të jenë të lexueshme qartë, përn-dryshe nuk do
të pranohen. Mund t’ju kërkohet të merrni formularin tuaj në mënyrë elektronike të aprovuar.
Çdo pyetje në këtë formular kërkon përgjigje. Në qoftë se nuk është e nevojshme një përgjigje shënojeni në formular me Jo\Po përndryshe nuk do të vlerësohet.
Çdo ndryshim i formularit mbasi e keni firmosur duhet të mbajë firmën tuaj.
Në rast se nuk ju kujtohet data e saktë, shkruani datën më të përafërt që ju vjen në mendje duke
shkruajtur përpara “afërsisht”.
Nëse ju kërkohen plotësime shtesë rreth vendbanimit, punësimeve, papunësisë apo arsimimit
duhet të përdorni një fletë plotësuese.
Pasojat për deklarimet e pasakta ose të pavërteta
Komisioni, pas verifikimit të deklarimeve të pasakta ose të pavërteta, i propo-zon strukturave
përkatëse të PD, të ndërpresë çdo funksion që mbajnë individët, të cilët kanë falsifi-kuar të dhënat e
tyre personale.
Mundësitë e çdo individi për riverifikim, pas këtij vendimi, rriten ndjeshëm në qoftë se ai i
përgjigjet duke shkruar të vërtetën në pyetjet përkatëse të formularit. Çdo individ do të ketë të gjitha
mundësitë të japë shpjegime rreth përgjigjeve të dhëna në formular. Qartësimet e shpjegimet e
dhëna me këtë rast edhe mund të mos ruhen zyrtarisht.
Informacioni mbi nxjerrjen e të dhënave sekrete
Informacionin e dhënë në formularin përkatës, ju sigurojmë se do të përdoret për qëllime verifikimi
për ju që do të kandidoni për një post drejtues në PD apo çdo pozicion të rëndësishëm në të
ardhmen si: deputet ose funksion politik në administratën publike të propozuar nga Partia
Demokratike.Trajtimi i tëdhënave do të bëhet duke respektuar të drejtën për mbrojtjen e të dhënave
personale.

FORMULAR VETËDEKLARIMI
MBI INTEGRITETIN DHE PASTËRTINË E FIGURËS
DATË: ____ /____ /______
Shënim: Në rast referimi të akteve, vendimeve dhe dokumenteve të caktuara, bashkëngjitni një kopje të tyre këtij formulari. Nëse pjesë të caktuara të
formularit janë të pamjaftueshme për deklarimin e të dhënave, shto aq pjesë sa ju nevojiten për pasqyrimin e të gjitha të dhënave të plota.

MARRJE DIJENI MBI EFEKTET E FORMULARIT TË VETËDEKLARIMIT
Unë, i/e nënshkruari/a ____________________________________________, me funksion / kandidat për funksionin
e __________________________________________kam marrë dijeni dhe jam i vetëdijshëm se:
a)
b)
c)
ç)
d)
e)

Ky formular përbën dokument zyrtar që i drejtohet Partisë Demokratike të Shqipërisë dhe i nënshtrohet
verifikimit prej saj.
Pasqyrimi i të dhënave të rreme në këtë formular, sjell pasoja sipas legjislacionit në fuqi dhe Statutit të
Partisë Demokratike.
Të dhënat e pasqyruara në këtë formular i nënshtrohen verifikimit të plotë, brenda dhe jashtë
Shqipërisë, nga Partins Demokratike, organet shtetërore përgjegjëse dhe Prokuroria e Përgjithshme.
Me plotësimin e këtij formulari, kam dhënë pëlqimin për verifikimin e çdo të dhëne personale, përfshirë
gjurmët daktiloskopike dhe çdo të dhënë tjetër biometrike.
Pasqyrimi i të dhënave të pavërteta, të paplota, dhe të pasakta në këtë formular dhe refuzimi i depozitimit të
gjurmëve daktiloskopike, passjell skualifikimin e menjëhershëm dhe në çdo kohë nga kandidimi/zgjedhja/		
emërimi apo ushtrimi i mëtejshëm i funksioneve politike.
Trajtimi i të dhënave do të kryhet në përputhje me legjislacionin në fuqi për mbrojtjen e të dhënave personale.

KUJDES: JENI I/E SIGURT? SUGJEROHET QË NËNSHKRIMI I KËTIJ SEKSIONI TË BËHET PASI ËSHTË PLOTËSUAR SAKTË
I GJITHË FORMULARI!
Duke qenë i vetëdijshëm për gjithçka kam shkruar, si dhe për pasojat ligjore në rast të deklarimeve të pavërteta, të
paplota apo të pasakta, konfirmoj saktësinë e të dhënave të pasqyruara në këtë formular si më poshtë.

_____________________________________________
[emër, atësi, mbiemër, nënshkrim]
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I. TË DHËNAT PERSONALE
1. Gjeneralitetet aktuale:
EMËR
MBIEMËR
ATËSI
AMËSI
DATËLINDJE
VENDLINDJE
VENDBANIM

Nga: ______ deri: _______
Nga: ______ deri: _______
Nga: ______ deri: _______
Nga: ______ deri: _______

NR. ID / PASAPORTËS SHQIPTARE
GJINIA

M

KONTAKTI

Cel:

F

E-mail:
SHTETËSIA
(Zgjidhni kutinë që ju përfaqëson)

a) Jam qytetar shqiptar dhe kam lindur
në Shqipëri
b) Jam qytetar shqiptar dhe kam lindur jashtë
Shqipërisë (Jepni shtetin ku keni lindur)
c) Jam natyralizuar me shtetësi shqiptare
(Jepni shtetësinë që keni mbajtur përpara
natyralizimit)

d) Nuk kam shtetësi shqiptare
(Jepni shtetësinë që mbani)
e) Kam shtetësi shqiptare dhe shtetësi të një
shteti tjetër
(Jepni shtetin, shtetësinë e të cilit mbani)

A MBANI PASAPORTË TË NJË SHTETI TJETËR?

PO

JO

Nëse Po:
Të cilit shtet?

Shtetas nga viti:
Data e lëshimit:
Data e vlefshmërisë:

GJENDJA CIVILE

I/E MARTUAR
I/E BEQAR
I/E VE
I/E DIVORCUAR
TË DHËNAT E FAMILJARËVE

Bashkëshortja/i ose ish-bashkëshortja

Emër: ______________________________
Mbiemër (para dhe pas martesës):
_____________________________________
Datëlindja: _________________________
Profesioni: _________________________
Adresa: ____________________________

Fëmija 1

Emër: ______________________________
Mbiemër (para dhe pas martesës):
_____________________________________
Datëlindja: _________________________
Profesioni: _________________________
Adresa: ____________________________

Fëmija 2

Emër: ______________________________
Mbiemër (para dhe pas martesës):
_____________________________________
Datëlindja: _________________________
Profesioni: _________________________
Adresa: ____________________________
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Motra 1 / Vëllai 1

Emër: ______________________________
Mbiemër (para dhe pas martesës):
_____________________________________
Datëlindja: _________________________

Motra 2 / Vëllai 2

Emër: ______________________________
Mbiemër (para dhe pas martesës):
_____________________________________
Datëlindja: _________________________

2. Gjeneralitete të mëparshme:
Nëse keni ndryshuar zyrtarisht ndonjë nga të dhënat e gjeneralitetit tuaj, apo keni përdorur një gjeneralitet tjetër, qoftë
edhe pa e ndryshuar zyrtarisht, lutemi listoni secilin prej tyre, duke plotësuar të gjitha të dhënat që janë ndryshuar dhe
aq herë sa janë ndryshuar. Nëse nuk keni ndryshuar asnjëherë gjeneralitetet, shënoni (-) dhe kaloni në pikën tjetër).
EMËR

MBIEMËR

ATËSI

AMËSI

DATËLINDJE

VENDLINDJE

ARSYET E NDRYSHIMIT TË GJENERALITETIT

3. Persona të rrethit shoqëror që ju njohin më mirë:
Listoni tre persona që ju njohin shumë mirë. Këta persona mund të jenë shokë, kolegë, shokë dhome në universitet,
bashkëpunotrë, etj.1, të cilët janë në dijeni të të gjithë aktiviteteve që ju merreni jashtë vendit tuaj të punës, shkollës,
apo lagjes ku jetoni, dhe të cilët i njihni për një periudhë prej së paku 7 vjet.).

Personi i parë:
Emër

Mbiemër

Adresa

Kontakti

Periudha që njiheni:

Qyteti:

e-mail:

Nga:

______________________

______________________

______________________

Shteti:

Cel:

Deri:

______________________

______________________

______________________

Marrëdhënia që ka me ju:
Komshi

Shokë

Kolegë

Shokë shkolle

Tjetër
(specifikoje)
______________________

Profesioni i personit: ___________________________________

Personi i dytë:
Emër

Mbiemër

Adresa

Kontakti

Periudha që njiheni:

Qyteti:

e-mail:

Nga:

______________________

______________________

______________________

Shteti:

Cel:

Deri:

______________________

______________________

______________________

Marrëdhënia që ka me ju:
Komshi

Shokë

Kolegë

Shokë shkolle

Tjetër
(specifikoje)
______________________

Profesioni i personit: ___________________________________

Personi i tretë:
Emër

Mbiemër

Adresa

Kontakti

Periudha që njiheni:

Qyteti:

e-mail:

Nga:

______________________

______________________

______________________

Shteti:

Cel:

Deri:

______________________

______________________

______________________

Marrëdhënia që ka me ju:
Komshi

Shokë

Kolegë

Shokë shkolle

Tjetër
(specifikoje)
______________________

Profesioni i personit: ___________________________________

1

Mos listoni bashkëshorten, ish-bashkëshorten, bashkëjetuesit, fëmijët apo familjarët e tjerë deri në shkallë të katërt
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4. Kontakte me një shtetas të huaj apo aktivitete me institucione/organizata të huaja
(i) A keni patur ju personalisht apo bashkëshorti/ja; fëmijët apo prindërit, kontakte të afërta ose të vazhdueshme
me një shtetas të huaj brenda 10 viteve të fundit, me të cilët jeni apo keni qenë në lidhje shoqërore/miqësore,
afeksioni, influence, interesi të përbashkët dhe/ose detyrimi?
PO

JO

Nëse po, lutemi plotësoni të dhënat si më poshtë:

Personi i parë:
Emër/Mbiemër

Profesioni dhe
ditëlindja

Adresa

Kontakti

Periudha që njiheni:

______________________

______________________

Qyteti:
______________________

e-mail:
______________________

Nga:
______________________

______________________

______________________

Shteti:
______________________

Cel:
______________________

Deri:
______________________

Natyra e marrëdhënies që keni:
Profesionale

Biznesi

Detyrimi

Personale
(familjare apo
shoqërore)

(specifikoje)
______________________

Tjetër
(specifikoje)
______________________

Jepni mënyrën e kontaktit:
Personalisht

Me shkrim

Telefon

Elektronikisht

Të tjera
(specifikoje)
______________________

Jepni shpeshtësinë e kontaktit:
Ditore

Javore

Mujore

Vjetore

Të tjera
(specifikoje)
______________________

Personi i dytë:
Emër/Mbiemër

Profesioni dhe
ditëlindja

Adresa

Kontakti

Periudha që njiheni:

______________________

______________________

Qyteti:
______________________

e-mail:
______________________

Nga:
______________________

______________________

______________________

Shteti:
______________________

Cel:
______________________

Deri:
______________________

Natyra e marrëdhënies që keni:
Profesionale

Biznesi

Detyrimi
(specifikoje)
______________________

Personale
(familjare apo
shoqërore)

Tjetër
(specifikoje)
______________________

Jepni mënyrën e kontaktit:
Personalisht

Me shkrim

Telefon

Elektronikisht

Të tjera
(specifikoje)
______________________

Jepni shpeshtësinë e kontaktit:
Ditore

Javore

Mujore

Vjetore

Të tjera
(specifikoje)
______________________

(ii) A keni mbajtur ndonjëherë post zyrtar në një shtet të huaj, apo në një organizatë ndërkombëtare / të huaj (pavarësisht nëse vepron brenda apo jashtë vendit)?
PO

JO

Nëse po, lutemi plotësoni të dhënat si më poshtë:

Rasti 1:
Shteti apo organizata Pozicioni

Adresa

Aktiviteti

Periudha:

Qyteti:
______________________

Nga:
______________________

Shteti:
______________________

Deri:
______________________

Rasti 2:
Shteti apo organizata Pozicioni

Adresa

Aktiviteti

Periudha:

Qyteti:
______________________

Nga:
______________________

Shteti:
______________________

Deri:
______________________

(iii) A i keni ofruar ndonjëherë mbështetje financiare ndonjë shteti të huaj, shtetasi të huaj, apo ndonjë organizate
ndërkombëtare / entiteti të huaj (pavarësisht nëse vepron brenda apo jashtë vendit)?
PO

JO

Nëse po, lutemi plotësoni të dhënat si më poshtë:

Rasti 1:
Të dhënat e shtetit,
shtetasit, entitetit
apo organizatës

Arsye e mbështetjes
dhe marrëdhënia juaj

Adresa

Lloji i mbështetjes
dhe vlera monetare

Shpeshtësia e
mbështetjes dhe
periudha kur ka
ndodhur

Lloji i mbështetjes
dhe vlera monetare

Shpeshtësia e
mbështetjes dhe
periudha kur ka
ndodhur

Qyteti:
______________________
Shteti:
______________________

Rasti 2:
Të dhënat e shtetit,
shtetasit, entitetit
apo organizatës

Arsye e mbështetjes
dhe marrëdhënia juaj

Adresa

Qyteti:
______________________
Shteti:
______________________

11

5. A keni jetuar ndonjëherë jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë
për më shumë se 1 muaj pa ndërprerje?
PO

JO

Nëse po, lutemi plotësoni të dhënat si më poshtë:
Qyteti dhe shteti ku keni
jetuar

Arsyeja

Periudha

Adresa e vendqendrimit

6. Shëndeti psikologjik dhe emocional
(i) A jeni konsultuar ndonjëherë me një psikolog dhe/ose psikiatër në lidhje me gjendjen tuaj emocionale ose mendore,
apo a keni qenë ndonjëherë i shtruar në institucionet shëndetësore për këtë arsye?
PO

JO

Nëse po, lutemi plotësoni të dhënat si më poshtë:

Rasti 1:
Data e fillimit të
trajtimit

Data e përfundimit të Arsyeja e trajtimit
trajtimit

Të dhënat e
profesionistit (emër,
mbiemër, profesion)

Adresa dhe kontakti
me profesionistin
Qyteti:
______________________
Shteti:
______________________
e-mail:
______________________
Cel:
______________________

Rasti 2:
Data e fillimit të
trajtimit

Data e përfundimit të Arsyeja e trajtimit
trajtimit

Të dhënat e
profesionistit (emër,
mbiemër, profesion)

Adresa dhe kontakti
me profesionistin
Qyteti:
______________________
Shteti:
______________________
e-mail:
______________________
Cel:
______________________

(ii) A ka patur ndonjëherë kërkesë ndaj jush në gjykatë për heqjen e zotësisë për të vepruar apo të t’ju deklaruar të
paaftë mendërisht/fizikisht?
PO

JO

Nëse po, lutemi plotësoni të dhënat si më poshtë:
Data e paraqitjes së
kërkesës

Rezultati i kërkesës

Arsyeja e kërkesës

Të dhënat e kërkuesit Institucioni që e ka
(emër, mbiemër,
shqyrtuar kërkesën
profesion)
dhe adresa e tij

7. Përdorimi i substancave të paligjshme narkotike dhe/ose varësia nga alkooli
7/A. A keni përdorur ndonjëherë substanca të paligjshme narkotike?
PO

JO

Nëse po, lutemi plotësoni të dhënat si më poshtë:
(i) Detaje mbi përdorimin e substancave narkotike
Lloji i substancës

Periudha kur është
përdorur për herë të
parë

Periudha kur është
përdorur për herë të
fundit

Përcaktoni rrethanat
dhe arsyet e
përdorimit

(ii) A e keni përdor kur keni qenë në marrëdhënie pune?

Përcaktoni
shpeshtësinë dhe
numrin e herëve të
përdorimit

PO
JO

(iii) A mendoni se mund ta përdorni në të ardhmen?

PO
JO

(iv) A keni kërkuar ndonjëherë vullnetarisht këshillim apo kurim, ose a u është urdhëruar,
këshilluar apo kërkuar të merrni ndihmë ndonjëherë si pasojë e përdorimit të lëndëve
narkotike?

PO
JO
(Nëse Po,
sqaro rrethanat)
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7/B. A jeni përfshirë ndonjëherë në blerjen, prodhimin, kultivimin, trafikimin, transferimin, marrjen, apo shitjen, e substancave të paligjshme narkotike?
PO

JO

Nëse po, lutemi plotësoni të dhënat si më poshtë:
(i) Detaje mbi veprimtarinë me substancat narkotike
Lloji i substancës

Periudha e fillimit të
veprimtarisë

Periudha e
përfundimit të
veprimtarisë

Natyra e veprimtarisë Përcaktoni rrethanat
dhe arsyet e
veprimtarisë

(ii) A jeni përfshirë në aktivitete të tilla kur keni qenë në një marrëdhënie pune?

PO
JO

(iii) A mendoni se mund të përfshiheni në të ardhmen në aktivitete të tilla?

PO
JO

7/C. A jeni përdorues i rregullt I alkoolit, deri në atë masë sa përdorimi të ketë patur ndikim negativ në performancën
tuaj profesionale, në jetën private, në financat tuaja, apo aq sa ndonjëherë ka qenë e nevojshme ndërhyrja e organeve
përgjegjëse apo personelit të sigurisë?
PO

JO

Nëse po, lutemi plotësoni të dhënat si më poshtë:
(i) Detaje mbi përdorimin e alkoolit
Lloji i alkoolit

Periudha kur është
përdorur për herë të
parë

Periudha kur është
përdorur për herë të
fundit

Përcaktoni rrethanat
dhe arsyet e
përdorimit

(ii) A e keni përdor kur keni qenë në marrëdhënie pune?

Përcaktoni
shpeshtësinë dhe
numrin e herëve të
përdorimit

PO
JO

(iii) A mendoni se mund ta përdorni në të ardhmen?

PO
JO

(iv) A keni kërkuar ndonjëherë vullnetarisht këshillim apo kurim, ose a u është urdhëruar,
këshilluar apo kërkuar të merrni ndihmë ndonjëherë si pasojë e përdorimit të alkoolit?

PO
JO
(Nëse Po, sqaro
rrethanat)

II. TË DHËNA MBI SHKOLLIMIN
1. Të përgjithshme:
CIKLI I STUDIMEVE PERIUDHA,INSTITUCIONI,VENDI
Arsimi 8-9 vjeçar

Nga:________ Deri: ________

Shkolla: _________________________________________________________
Qyteti: _______________________________
Shteti: _______________________________

Arsimi i mesëm

Nga:________ Deri: ________

Shkolla: _________________________________________________________

Me shkëputje nga puna
Pa shkëputje nga puna

Profili: _________________________________________________________
Qyteti: _______________________________
Shteti: _______________________________

Arsimi universitar dhe
pasuniversitar

Nga:_______ Deri: ________
Me shkëputje nga puna
Pa shkëputje nga puna

Diploma/Titulli:____________________________________________________
__________________________________________________________________
Universiteti: ______________________________________________________
Qyteti: _______________________________
Shteti: _______________________________

Nga:_______ Deri: ________

Diploma/Titulli:____________________________________________________

Me shkëputje nga puna

__________________________________________________________________

Pa shkëputje nga puna

Universiteti: ______________________________________________________
Qyteti: _______________________________
Shteti: _______________________________

Nga:_______ Deri: ________

Diploma/Titulli:____________________________________________________

Me shkëputje nga puna

__________________________________________________________________

Pa shkëputje nga puna

Universiteti: ______________________________________________________
Qyteti: _______________________________
Shteti: _______________________________
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2. Personat me të cilët keni qenë në një klasë në universitet:
Listoni tri persona që kanë ndjekur një nga ciklet e universitetit së bashku me ju, në të njëjtin kurs dhe periudhë.

Personi i parë:
Emër

Profesioni i personit:

Mbiemër

Adresa

Kontakti

Periudha që njiheni:

Qyteti:

e-mail:

Nga:

______________________

______________________

______________________

Shteti:

Cel:

Deri:

______________________

______________________

______________________

______________________________________________________________________________________________

Funksioni që kryen tani: ______________________________________________________________________________________________

Personi i dytë:
Emër

Profesioni i personit:

Mbiemër

Adresa

Kontakti

Periudha që njiheni:

Qyteti:

e-mail:

Nga:

______________________

______________________

______________________

Shteti:

Cel:

Deri:

______________________

______________________

______________________

______________________________________________________________________________________________

Funksioni që kryen tani: ______________________________________________________________________________________________

Personi i tretë:
Emër

Profesioni i personit:

Mbiemër

Adresa

Kontakti

Periudha që njiheni:

Qyteti:

e-mail:

Nga:

______________________

______________________

______________________

Shteti:

Cel:

Deri:

______________________

______________________

______________________

______________________________________________________________________________________________

Funksioni që kryen tani: ______________________________________________________________________________________________

III. TË DHËNA MBI EKSPERIENCËN NË PUNË
Listoni eksperiencën aktuale të punësimit, si edhe të gjitha eksperiencat e punësimit të mëparshme, duke përfshirë
rastet e papunësimit dhe vetëpunësimit,

A/1. Eksperienca e parë
Zgjidhni alternativën e punësimit

X ose +

Administratë publike
Forcat e Armatosura ose Policia e Shtetit
Punësim Jo-Publik (Privat, OJF, etj.)
Vetëpunësim
I kontraktuar nga organet publike (konsulencë, tender, koncesion, etj.)
Tjetër

A/2. Plotëso të dhënat e mëposhtme të punësimit, nëse punësimi juaj ka qenë në administratë
publike, Forcat e Armatosura, Policia e Shtetit, i kontaktuar nga organet publike:
Data e punësimit

Nga:_____________ Deri:_____________

Statusi i punësimit (plotë/pjesshëm)
Detyra e ngarkuar (përshkrimi i punës)
Pozicioni/Titulli
Adresa e punës
Emri i eprorit tuaj
Pozicioni/Titulli i eprorit tuaj
Kontakti i eprorit tuaj

e-mail: ________________________
Cel:

________________________

Arsyet e përfundimit të marrëdhenies së punësimit

A/3. Plotëso të dhënat e mëposhtme të punësimit, nëse keni qenë i vetëpunësuar apo një formë
tjetër punësimi:
Data e punësimit

Nga:_____________ Deri:_____________

Statusi i punësimit (plotë/pjesshëm)
Veprimtaria
Pozicioni/Titulli
Adresa e punës
Emri i personit/institucionit që konfirmon
vetëpunësimin apo formën tjetër të punësimit (emër,
mbiemër, pozicioni/titulli i tij)
Kontakti i personit/institucionit që konfirmon
vetëpunësimin apo formën tjetër të punësimit

e-mail: ________________________
Cel:

________________________

Arsyet e përfundimit të marrëdhënies së punësimit
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B/1. Eksperienca e dytë
Zgjidhni alternativën e punësimit

X ose +

Administratë publike
Forcat e Armatosura ose Policia e Shtetit
Punësim Jo-Publik (Privat, OJF, etj.)
Vetëpunësim
I Kontraktuar nga organet publike (konsulencë, tender, koncesion, etj.)
Tjetër

B/2. Plotëso të dhënat e mëposhtme të punësimit, nëse punësimi juaj ka qenë në administratë
publike, Forcat e Armatosura, Policia e Shtetit, i kontaktuar nga organet publike:
Data e punësimit

Nga:_____________ Deri:_____________

Statusi i punësimit (plotë/pjesshëm)
Detyra e ngarkuar (përshkrimi i punës)
Pozicioni/Titulli
Adresa e punës
Emri i eprorit tuaj
Pozicioni/Titulli i eprorit tuaj
Kontakti i eprorit tuaj

e-mail: ________________________
Cel:

________________________

Arsyet e përfundimit të marrëdhënies së punësimit

B/3. Plotëso të dhënat e mëposhtme të punësimit, nëse keni qenë i vetëpunësuar apo një formë
tjetër punësimi:
Data e punësimit

Nga:_____________ Deri:_____________

Statusi i punësimit (plotë/pjesshëm)
Veprimtaria
Pozicioni/Titulli
Adresa e punës
Emri i personit/institucionit që konfirmon
vetëpunësimin apo formën tjetër të punësimit (emër,
mbiemër, pozicioni/titulli i tij)
Kontakti i personit/institucionit që konfirmon
vetëpunësimin apo formën tjetër të punësimit
Arsyet e përfundimit të marrëdhënies së punësimit

e-mail: ________________________
Cel:

________________________

C/1. Eksperienca e tretë
Zgjidhni alternativën e punësimit

X ose +

Administratë publike
Forcat e Armatosura ose Policia e Shtetit
Punësim Jo-Publik (Privat, OJF, etj.)
Vetëpunësim
I kontraktuar nga organet publike (konsulencë, tender, koncesion, etj.)
Tjetër

C/2. Plotëso të dhënat e mëposhtme të punësimit, nëse punësimi juaj ka qenë në administratë
publike, Forcat e Armatosura, Policia e Shtetit, i kontaktuar nga organet publike:
Data e punësimit

Nga:_____________ Deri:_____________

Statusi i punësimit (plotë/pjesshëm)
Detyra e ngarkuar (përshkrimi i punës)
Pozicioni/Titulli
Adresa e punës
Emri i eprorit tuaj
Pozicioni/Titulli i eprorit tuaj
Kontakti i eprorit tuaj

e-mail: ________________________
Cel:

________________________

Arsyet e përfundimit të marrëdhënies së punësimit

C/3. Plotëso të dhënat e mëposhtme të punësimit, nëse keni qenë i vetëpunësuar apo një formë
tjetër punësimi:
Data e punësimit

Nga:_____________ Deri:_____________

Statusi i punësimit (plotë/pjesshëm)
Veprimtaria
Pozicioni/Titulli
Adresa e punës
Emri i personit/institucionit që konfirmon
vetëpunësimin apo formën tjetër të punësimit (emër,
mbiemër, pozicioni/titulli i tij)
Kontakti i personit/institucionit që konfirmon
vetëpunësimin apo formën tjetër të punësimit

e-mail: ________________________
Cel:

________________________

Arsyet e përfundimit të marrëdhënies së punësimit
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D/1. Eksperienca e aktuale
Zgjidhni alternativën e punësimit

X ose +

Administratë publike
Forcat e Armatosura ose Policia e Shtetit
Punësim Jo-Publik (Privat, OJF, etj.)
Vetëpunësim
I Kontraktuar nga organet publike (konsulencë, tender, koncesion, etj.)
Tjetër

D/2. Plotëso të dhënat e mëposhtme të punësimit, nëse punësimi juaj ka qenë në administratë
publike, Forcat e Armatosura, Policia e Shtetit, i kontaktuar nga organet publike:
Data e punësimit

Nga:_____________ Deri:_____________

Statusi i punësimit (plotë/pjesshëm)
Detyra e ngarkuar (përshkrimi i punës)
Pozicioni/Titulli
Adresa e punës
Emri i eprorit tuaj
Pozicioni/Titulli i eprorit tuaj
Kontakti i eprorit tuaj

e-mail: ________________________
Cel:

________________________

Arsyet e përfundimit të marrëdhënies së punësimit

D/3. Plotëso të dhënat e mëposhtme të punësimit, nëse keni qenë i vetëpunësuar apo një formë
tjetër punësimi:
Data e punësimit

Nga:_____________ Deri:_____________

Statusi i punësimit (plotë/pjesshëm)
Veprimtaria
Pozicioni/Titulli
Adresa e punës
Emri i personit/institucionit që konfirmon
vetëpunësimin apo formën tjetër të punësimit (emër,
mbiemër, pozicioni/titulli i tij)
Kontakti i personit/institucionit që konfirmon
vetëpunësimin apo formën tjetër të punësimit
Arsyet e përfundimit të marrëdhënies së punësimit

e-mail: ________________________
Cel:

________________________

E. Masa disiplinore
(ii) A ka ndodhur gjatë punësimit tuaj ndonjë nga situatat e mëposhtme?
PO

JO

Nëse po, jepni arsyen dhe datën.
Ngjarja

Arsyeja

Data

Ju është dhënë masa dispilinore
“Shkarkim nga detyra”
Keni dhënë dorëheqjen pasi ju është
komunikuar që do të pushoheshit
nga puna
Jeni larguar me mirëkuptim pasi jeni
akuzuar për sjellje jo korrekte
Jeni larguar pasi keni marrë njoftim
për performancë të dobët
Jeni pezulluar nga detyra

Ju është dhënë një masë disiplinore e
ndryshme nga shkarkimi nga detyra

F. Eksperienca/Veprimtari të tjera profesionale të palistuara më lart (të realizuara në të njëjtën kohë
me ndonjë nga eksperiencat e mësipërme):
(ii) A ka patur eksperienca/veprimtari të tjera profesionale që nuk janë pëmendur më lart?
PO
JO
Nëse po, lutemi plotësoni të dhënat më poshtë:
Eksperienca/veprimtria 1
Periudha
Nga:

Punëdhënësi

Pozicioni/Veprimtaria

Adresa

Deri:

Eksperienca/veprimtria 2
Periudha
Nga:

Punëdhënësi

Pozicioni/Veprimtaria

Adresa

Deri:
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Eksperienca/Veprimtria 3
Periudha
Nga:

Punëdhënësi

Pozicioni/veprimtaria

Adresa

Deri:

Eksperienca/Veprimtria 4
Periudha
Nga:

Punëdhënësi

Pozicioni/veprimtaria

Adresa

Deri:

G. Periudha papunësie
Plotësoni të dhënat e mëposhtme në rast se jeni apo keni qenë të papunë. A keni qenë ndonjëherë të papunë pas
moshës 25 vjeç?
PO

JO

Nëse po, lutemi plotësoni të dhënat e mëposhtme:
Periudha e papunësisë 1
Arsyeja:
Nga:

Deri:

Përfshini një kontakt që mund të vërtetojë aktivitetin tuaj gjatë periudhës së papunësisë
Emri

Mbiemri

Adresa

Kontakti
e-mail:
________________________
Cel:
________________________

Periudha e papunësisë 2
Arsyeja:
Nga:

Deri:

Përfshini një kontakt që mund të vërtetojë aktivitetin tuaj gjatë periudhës së papunësisë
Emri

Mbiemri

Adresa

Kontakti
e-mail:
________________________
Cel:
________________________

IV. TË DHËNA MBI GJENDJEN GJYQËSORE
1. A jeni dënuar ndonjëherë me vendim gjyqësor të formës së prerë nga një autoritet gjyqësor shqiptar ose i huaj?
PO

JO

Nëse po, specifikoni të dhënat e mëposhtme:
Të dhënat e vendimit gjyqësor
Gjykata

Nr. dhe data e
vendimit gjyqësor të
formës së prerë

Vepra penale për të cilën jeni dënuar

Masa e dënimit me
burgim

Neni

Lloji

2. A jeni dënuar ndonjëherë me vendim gjyqësor jopërfundimtar, nga një autoritet gjyqësor shqiptar ose i huaj?
PO

JO

Nëse po, specifikoni të dhënat e mëposhtme:
Të dhënat e vendimit gjyqësor
Të dhënat e
vendimit gjyqësor
jopërfundimtar

Gjykata

Vepra penale për të cilën jeni dënuar
Neni

Lloji
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3. A keni qenë ndonjëherë në procedim penal, hetim ose gjykim, për kryerjen e një vepre penale, brenda apo jashtë
Shqipërisë?
PO

JO

Nëse po, specifikoni të dhënat e mëposhtme:
Organi procedues

Qyteti, shteti

Arsyet

Periudha/Data

Rezultatet

4. A keni qenë ndonjëherë i ndaluar apo arrestuar nga organet ligjzbatuese, brenda apo jashtë Shqipërisë?
PO

JO

Nëse po, specifikoni të dhënat e mëposhtme:
Organi procedues

Qyteti, shteti

Arsyet

Periudha/Data

Rezultatet

5. A është caktuar ndaj jush ndonjëherë masë shtrënguese e sigurisë personale, në fuqi ose jo, nga një autoritet gjyqësor
brenda ose jashtë Shqipërisë?
PO

JO

Nëse po, specifikoni të dhënat e mëposhtme:
MASAT SHTRËNGUESE TË SIGURISË

PËRGJIGJE
Aktualisht në fuqi

Ndalimi i daljes jashtë shtetit
Detyrimi për t’u paraqitur në policinë gjyqësore
Ndalimi dhe detyrimi i qëndrimit në një vend të caktuar
Garancia pasurore
Arresti në shtëpi
Arresti në burg
Shtrimi i përkohshëm në një spital psikiatrik

E revokuar

Nëse po, specifikoni të dhënat e mëposhtme:
Gjykata

Qyteti, shteti

Vepra penale për të
cilën akuzoheshit
Neni

Vendimi
përfundimtar

Periudha, data

Lloji

6. A është lëshuar ndonjëherë ndaj personit tuaj një urdhër kërkimi ndërkombëtar lidhur me kryerjen e veprave penale?
PO

JO

Nëse po, specifikoni të dhënat e mëposhtme:
Autoriteti urdhërues

Arsyeja

Qyteti, shteti

Ekzekutimi (nëse është në
fuqi apo jo)

7. A është marrë ndonjëherë për ju masa e dëbimit nga një shtet i huaj?
PO

JO

Nëse po, specifikoni të dhënat e mëposhtme:
Kërkuesi

Periudha

Qyteti, shteti

Rezultati (vendimi i
gjykatës)

8. A është paraqitur ndonjëherë ndaj jush kërkesë për urdhër mbrojtje për shkak të dhunës në familje?
PO

JO

Nëse po, specifikoni të dhënat e mëposhtme:
Kërkuesi

Periudha

Qyteti, shteti

Rezultati (vendimi i
gjykatës)
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V. TË DHËNA MBI LIGJSHMËRINË E PASURISË
1. DEKLARIMI I PASURISË
Përshkruani hollësisht: llojin, sipërfaqen, adresën ku ndodhen, vitin e krijimit, vlerën në lekë apo në valutë që pasqyrohet
në dokumentacionin që dispononi, çmimin e blerjes, në mungesë të dokumenteve shumën e shpenzimeve që keni kryer,
pjesën takuese që zotëroni dhe burimet e krijimit të çdo lloj pasurie të regjistruar ose jo në regjistrat publikë. Objekt i
deklarimit sipas kësaj pjese janë të gjitha pasuritë e akumuluara ndër vite deri në datën e dorëzimit të këtij formulari,
burimet e krijimit të tyre dhe të drejtat reale mbi to, të ndodhura brenda dhe jashtë vendit, të cilat ndodhen në pronësi,
në posedim ose në përdorim nga ana juaj, bashkëshortes apo bashkëjetuesit, si dhe fëmijëve në moshë madhore. Me
pasuri kuptohen: a) pasuritë e paluajtshme dhe të drejtat reale mbi to; b) pasuritë e luajtshme, të regjistrueshme në
regjistrat publikë; c) sendet me vlerë të veçantë mbi 300 000 lekë; ç) vlerën e aksioneve, të letrave me vlerë dhe pjesët e
kapitalit në zotërim; d) vlerën e likuiditeteve, gjendje në cash, jashtë sistemit bankar, në llogari rrjedhëse, në depozitë,
në bono thesari dhe në huadhënie, në lekë ose në valutë të huaj.
Nr.

Përshkrimi i pasurisë dhe burimi i krijimit

Vlera e pasurisë

Pjesa takuese në %

2. TË ARDHURAT DHE ANGAZHIMET NË VEPRIMTARI PUBLIKE DHE/OSE PRIVATE
Përshkruani hollësisht çdo lloj angazhimi dhe veprimtarie që ka sjellë të ardhura, emërtimi i institucionit, i organizatës
apo i aktivitetit nga ku janë siguruar të ardhurat, adresa, nr. i regjistrit publik, statusi, objekti i veprimtarisë së organizatës,
funksioni dhe/ose natyra e angazhimit. Të ardhurat nga paga neto duke filluar nga momenti i fillimit të detyrës deri
ditën e deklarimit, të ardhurat nga qiratë për vete dhe/ose bashkëshortes apo bashkëjetuesit, si dhe fëmijëve në moshë
madhore. Objekt i këtij deklarimi janë angazhimet në veprimtari private dhe/ose publike me qëllim fitimi ose çdo lloj
veprimtarie e kryer brenda dhe jashtë vendit, që ka krijuar të ardhura, si dhe angazhime në organizata profesionale,
politike, shtetërore dhe pjesëmarrje në çdo ogranizatë tjetër tuaja, e bashkëshortes apo bashkëjetuesit, si dhe fëmijëve
në moshë madhore.

Nr.

Përshkrimi i të ardhurave, funksioni dhe/ose natyra Institucioni/organizata
e angazhimit

Shuma e të ardhurave neto
të krijuara në lekë apo në
valutë
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3. DETYRIME FINANCIARE NDAJ PERSONAVE JURIDIKË DHE FIZIKË
Përshkruani hollësisht qëllimin e detyrimit financiar, shumën totale në lekë apo në valutë, datën e fillimit dhe mbarimit
të detyrimit (muaji/viti), nr. e kontratës dhe interesin bazë, për kreditë bankare (principalin), kohëzgjatjen (muajin/vitin)
dhe këstin mujor. Objekt i këtij deklarimi janë detyrimet financiare ndaj personave juridikë dhe fizikë (kredi, huamarrje,
detyrim ndaj të tretëve etj.) që ekzistojnë brenda dhe jashtë vendit, të mbetura ende pa u shlyer deri në datën e
plotësimit të këtij formulari, për vete ose bashkëshortin, bashkëjetuesin apo fëmijët në moshë madhore. Gjithashtu,
duhet të deklarohen të dhënat e plota për personat fizikë ndaj të cilëve keni detyrime financiare.

Nr.

Përshkrimi i detyrimit

Personi fizik apo juridik
ndaj të cilit ekziston
detyrimi

Shuma e detyrimit
financiar që është shlyer
dhe ajo që ka mbetur e
pashlyer

VI. TË DHËNA MBI AKTIVITETE PRIVATE, SIGURINË DHE
PASTËRTINË E FIGURËS
1. A keni ushtruar ndonjëherë biznes privat?
PO

JO

Nëse po, lutemi plotësoni të dhënat më poshtë:
(i)

Fusha e veprimtarisë së biznesit tuaj privat

Periudha

Lloji i biznesit/veprimtaria

Nga:

Deri:

Nga:

Deri:

Adresa

(ii) A i është nënshtruar biznesi juaj ndonjëherë procedurave të falimentit?
PO

JO

(iii) A i keni paguar rregullisht dhe në kohë
taksat/tatimet?
PO

JO

(iv) A ka ndodhur ndonjëherë që të jeni gjobitur për mospagimin e
taksave/tatimeve?
PO

JO

Nëse po, specifiko
shumën dhe arsyen:

v) A keni fshehur ndonjëherë të ardhurat me qëllim mospagimin e detyrimeve tatimore?
PO

JO

Nëse po, specifiko shumën dhe arsyen:

PO

JO

Shuma e fshehur dhe arsyeja:
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2. A është vendosur ndonjëherë ndaj pasurisë suaj barrë siguruese, sekuestro ose konfiskim, për shkak të mosshlyerjes
së detyrimeve ndaj shtetit, personave juridikë ose personave fizikë?
PO

JO

Nëse po, lutemi plotësoni të dhënat më poshtë:
Periudha e kohëzgjatjes
së masës
Nga:

Lloji i masës, pasuria ndaj të cilës është zbatuar, si dhe autoriteti
që e ka vendosur?

Vlera e detyrimit
për të cilin është
vendosur masa

Deri:

3. A jeni pjesëmarrës i rregullt në lojëra fati?
PO

JO

Nëse po, lutemi plotësoni të dhënat më poshtë:
Periudha

Kur keni
filluar:

Lloji i lojës së fatit që jeni pjesëmarrës dhe përafërsisht shumat që A ju ka shkaktuar
keni shpenzuar apo fituar?
ndonjëherë
pjesëmarrja në
lojëra fati probleme
financiare?
Deri kur ka
zgjatur:

4. A keni pranuar ndonjëherë dhurata me vlerë mbi 10,000 lekë apo trajtime preferenciale të ofruara për shkak të ushtrimit të një funksioni publik?
PO

JO

Nëse po, lutemi plotësoni të dhënat më poshtë:
Periudha

Funksioni publik që kishit

Lloji dhe vlera e dhuratës apo
trajtimit preferencial

Personi që jua ka
ofruar

5. A keni qenë ndonjëherë ju personalisht palë në një proces gjyqësor civil për shkak të funksionit tuaj publik ose privat?
PO

JO

Nëse po, lutemi plotësoni të dhënat më poshtë:
Data e padisë civile

Funksioni publik që
kishit

Palët e përfshira në
gjykim

Objekti i padisë

Rezultatet e padisë
dhe gjykata që e ka
shqyrtuar

6. A keni qenë ndonjëherë anëtar apo pjesë e organeve drejtuese të një organizate joqeveritare?
PO

JO

Nëse po, lutemi plotësoni të dhënat më poshtë:
Fusha e veprimtarisë së organizatës

(i)

Periudha
Nga:

Objekti i veprimtarisë

Pozicioni juaj

Adresa e organizatës

Deri:

(ii) A ka patur për qëllim akte terroriste
Nëse përgjigjja e pyetjes (ii) është PO, lutem specifikoni të dhënat e
apo akte që cenojnë rendin kushtetues të
mëposhtme:
Shqipërisë apo një shteti të huaj organizata
juaj, si dhe a ka bashkëpunuar ose është
financuar ndonjëherë nga organizata që kanë
patur këtë qëllim apo që lobojnë për qëllime
të tilla?
PO

JO

Lloji i veprimtarisë

Të dhënat e
organizatës tjetër

Lloji i bashkëpunimit
apo financimit

7. A keni aplikuar ndonjëherë për t’u pajisur me “certifikatë sigurie” për efekt të përpunimit apo administrimit të informacionit të klasifikuar si “sekret shtetëror”?
PO

JO

Nëse po, lutemi plotësoni të dhënat më poshtë:
(i)

Të dhënat e aplikimit konkret

Periudha e aplikimit

Institucioni ku punonit dhe Pozicioni juaj
pozicioni juaj

(ii) A ju është refuzuar, pezulluar apo
revokuar ndonjëherë “certifikata e sigurisë”?
PO

JO

Adresa e organizatës

Nëse përgjigjja e pyetjes (ii) është PO, lutem specifikoni të dhënat e
mëposhtme:
Periudha e refuzimit,
pezullimit apo
revokimit

Institucioni që e ka
marrë këtë vendim

Arsyet e refuzimit,
pezullimit apo
revokimit
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8. A keni patur direkt apo indirekt, ju, bashkëshorti/ja juaj, bashkëjetuesi/ja juaj apo fëmijët tuaj madhorë, ndonjë
interes financiar (përfshirë pasuri të luajtshme apo të paluajtshme, llogari bankare, investime, aksione apo
instrumente të tjera financiare) me një person juridik ose fizik, publik ose privat, të huaj?
PO

JO

Nëse po, specifiko kush?

Nëse po, lutemi plotësoni të dhënat më poshtë:
Fusha e veprimtarisë së organizatës

(i)

Periudha

Lloji dhe vlera e interesit
financiar

Pozicioni juaj

Adresa e organizatës

9. Të dhëna për sigurinë:
Për qëllimet të plotësimit të kësaj pjese, termat e mëposhtëm kanë këtë kuptim:
(I) “Anëtar i familjes” i referohet bashkëshorti/ja, bashkëjetuesi/ja, fëmijët, personat që gjenden në certifikatën e përbërjes së gjendjes familjare, si dhe të afërmit deri në shkallë të dytë.
(II) “Kontakt i papërshtatshëm” është çdo formë kontakti fizik apo jo, me dashje dhe jo rastësore, që përfshin, por pa u
kufizuar, takimet ose biseda dhe komunikime elektronike, dhe që nuk përfshihet me natyrën e ushtrimit të rregullt të
detyrës, pavarësisht nëse ka ndikuar apo jo në ushtrimin e saj.
(III) “Krim i organizuar” i referohet veprave penale të parashikuara në paragrafin 1 të nenit 3 të Ligjit nr. 10192, datë
3.12.2009 “Për parandalimin dhe goditjen e krimit të organizuar dhe trafikimit nëpërmjet masave parandaluese kundër
pasurisë”, i ndryshuar”.
(IV) “Person i përfshirë në krimin e organizuar” është çdo person që është dënuar apo proceduar penalisht, brenda apo
jashtë Shqipërisë, për një nga veprat e parashikuara në paragrafin 1 të nenit 3 të Ligjit nr. 10192, datë 3.12.2009 “Për
parandalimin dhe goditjen e krimit të organizuar dhe trafikimit nëpërmjet masave parandaluese kundër pasurisë”, i
ndryshuar”, me përjashtim të rastit kur është deklaruar i pafajshëm me vendim gjyqësor të formës së prerë. Personi
konsiderohet i përfshirë në krimin e organizuar edhe kur: a) procedimi penal i filluar ndaj personit pushohet nga organi
procedues për shkak të pamjaftueshmërisë së provave, të vdekjes së personit, apo se personi nuk mund të merret si i
pandehur dhe nuk mund të dënohet; b) personi deklarohet i pafajshëm penalisht për shkak të pamjaftueshmërisë së
provave, apo se vepra penale është kryer nga një person, që nuk mund të akuzohet ose dënohet.

9.1. A jeni përfshirë në veprimtari që lidhen
me krimin e organizuar?
PO

JO

Nëse përgjigjja e pyetjes është PO, lutem specifikoni të dhënat e
mëposhtme:
Veprimtaria
konkrete

Periudha e realizimit
të kësaj veprimtarie

Vendi i realizimit të
veprimtarisë

9.2. A jeni në dijeni se një nga anëtarët e
familjes tuaj është përfshirë në veprimtari që
lidhen me krimin e organizuar?
PO

JO

9.3. A keni patur ju, ose anëtarët e familjes
tuaj, kontakte të papërshtatshme me persona të përfshirë në krimin e organizuar?
PO

JO

Nëse përgjigjja e pyetjes është PO, lutem specifikoni të dhënat e
mëposhtme:
Lidhja juaj familjare

Të dhënat e
identitetit të
familjarit

Të dhënat për veprën
penale për të cilën
është hetuar ose/
dhe gjykuar

Nëse përgjigjja e pyetjes është PO, lutem specifikoni të dhënat e
mëposhtme:
Identiteti i personit
dhe mënyra e njohjes
tuaj me të

Të dhënat për veprën
penale për të cilën
është hetuar ose/
dhe gjykuar

Lloji, shpeshtësia
dhe arsyeja e
kontaktit

9.4. A keni pranuar/shkëmbyer ju ose anëtarët Nëse përgjigja e pyetjes është PO, lutem specifikoni të dhënat e
e familjes tuaj, para, favore, dhurata apo
mëposhtme:
pasuri me një person të përfshirë në krimin e
organizuar?
PO

JO

Identiteti i personit
dhe mënyra e njohjes
tuaj me të

Të dhënat për veprën
penale për të cilën
është hetuar ose/
dhe gjykuar

Lloji dhe/ose vlera
e parave, favoreve,
dhuratave apo
pasurive që keni
pranuar/shkëmbyer
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9.5. Gjatë 10 viteve të fundit, a ju është
refuzuar hyrja në ndonjë shtet të BE/NATO?
PO

JO

Periudhën kur ka
ndodhur

9.6. Gjatë 10 viteve të fundit, a keni kërkuar
azil politik në ndonjë shtet?
PO

JO

Nëse përgjigjja e pyetjes është PO, lutem specifikoni të dhënat e
mëposhtme:
Shteti i BE/NATO që
ju ka refuzuar hyrjen

Arsyet/rrethanat e
refuzimit

Nëse përgjigjja e pyetjes është PO, lutem specifikoni të dhënat e
mëposhtme:
Periudhën kur ka
ndodhur

Shteti ku e keni
kërkuar

Arsyet/rrethanat e
kërkesës

10. Të dhëna mbi përfshirjen në veprimtari politike gjatë periudhës së komunizmit:
Në periudhën 29.11.1944 - 02.07.1991 a keni qenë anëtar ose kandidat i Byrosë Politike, anëtar i Komitetit Qendror të
Partisë së Punës të Shqipërisë, anëtar i Presidiumit të Kuvendit Popullor, kryetar i Gjykatës së Lartë, Prokuror i Përgjithshëm, kryetar i Hetuesisë së Përgjithshme, anëtar i Këshillit të Ministrave, kryetar i Degëve të Punëve të Brendshme,
punonjës i organeve të ish-Sigurimit të Shtetit, bashkëpunëtor i ish-Sigurimit të Shtetit apo i favorizuar, anëtar i Komisionit Qendror të Dëbim-Internimeve, hetues, prokuror, gjyqtar në procese politike, denoncues apo dëshmitar i akuzës
në proceset politike të posaçme?
PO

JO

Nëse përgjigjja e pyetjes është PO, lutem specifikoni të dhënat e mëposhtme:
Veprimtaria/Funksioni
konkret:

Periudha e realizimit të kësaj veprimtarie

Vendi i realizimit të
veprimtarisë

Duke qenë i vetëdijshëm për gjithçka kam shkruar, si dhe për pasojat ligjore në rast të deklarimeve të pavërteta, të
paplota apo të pasakta, konfirmoj saktësinë e të dhënave të pasqyruara në këtë formular.

[emër, atësi, mbiemër, nënshkrimi]
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