Organizata për Sigurim dhe Bashkëpunim në Europë
Prezenca në Shqipëri
Departamenti i Dimensionit Njerëzor
Zyra Ligjore

Në kuadër të Projektit "Mundësitë e grave për t'iu drejtuar organeve të drejtësisë", Prezenca e
OSBE-së në Shqipëri ka hartuar formularë model që shërbejnë si vendime gjykate për
lëshimin e urdhrit të mbrojtjes dhe urdhrit të menjëhershëm të mbrojtjes.
Formularët e gatshëm janë modeluar në mënyrë të tillë që të pasqyrojnë kërkesat e ligjit nr.
9669, datë 18 dhjetor 2006, "Për masa ndaj dhunës në marrëdhëniet familjare", lidhur me
përmbajtjen e vendimit të gjykatës për lëshimin e urdhrit të mbrojtjes. Ky ligj ka hyrë në fuqi
në datën 1 qershor 2007.
Shpresojmë që këta formularë të shërbejnë si mjete të dobishme për gjyqtarët në përpjekjet e
tyre për të garantuar në mënyrë sa më të efektshme mbrojtjen e viktimave të dhunës në
familje.

VENDIM GJYKATE
PËR URDHËR TË MENJËHERSHËM MBROJTJEJE
1. GJYKATA E RRETHIT GJYQËSOR ________________________________________
(Emri dhe adresa e gjykatës së rrethit, sekretarja gjyqësore)

Nr. i ÇËSHTJES: ________
Nr. i VENDIMIT: ________
2. PADITËSI/JA1
______________________________

(Emri, atësia, mbiemri)

_______________________________
(Adresa e përhershme/e përkohshme e banimit)

_______________________________
__________Numër telefoni: _____________
Përfaqësuar nga:
_______________________________

(Emri i përfaqësuesit ligjor ose përfaqësuesve të tjerë,
nëse ka të tjerë)

_______________________________
(Adresa e përfaqësuesit)

_______________Numër telefoni: _______

kundër

3. I/E PADITURI/A
______________________________
(Emri, atësia, mbiemri)

______________________________
Adresa e përhershme e banimit:

______________________________
__________ Numër telefoni: _________
______________________________
Adresa e përkonshme e banimit:

______________________________
______________
Numër telefoni: _________

Emri i përfaqësuesit ligjor ose përfaqësuesve të tjerë,
nëse ka të tjerë ________________

4. Emrat dhe ditëlindjet e personave në mbrojtje janë:

(emri, atësia dhe mbiemri)

__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

5. Paditësi/ja kërkon mbrojtje në mënyrë që: (nëse janë të zbatueshme, mund të zgjidhni më shumë se

një alternativë)

_____I/E padituri/a të mos kryejë vepër të dhunës në familje ndaj personave të përmendur më
sipër
_____I/E padituri/a të mos kërcënojë personat e përmendur më sipër
_____I/E padituri/a të mos cënojë, ngacmojë, kontaktojë apo të komunikojë me personat e
përmendur më sipër
_____I/E padituri/a të largohet nga banesa (adresa) __________________________ për një
kohë (shënoni kohën e saktë) _____________________ dhe të mos lejohet të kthehet pa
autorizimin e gjykatës
_____I/E padituri/a të mos u afrohet personave të përmendur më sipër përtej një distance prej
______ (shënoni distancën)
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Paditësi mund të jetë viktima ose personat e tjerë të cilët autorizohen nga viktima të kërkojnë një urdhër të
menjëhershëm mbrojtje, siç parashikohet nga neni 13, pika 3 e ligjit nr. 9669, datë 18 dhjetor 2006, “Për masa
ndaj dhunës në marrëdhëniet familjare”.
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_____I/E padituri/a të mos shkojë në
shkollën e (emri): _____________, (adresa)______________
kopshtin e (emri): _____________, (adresa) _____________
vendin e punës së (emri): _______, (adresa) _____________
banesën e (emri): ______________, (adresa)_____________
_____I/E padituri/a të kontaktojë (emri i fëmijës) _______________________ vetëm (ku,
dita e javës, afatet kohorë) në (vendi) _______________________ ose me anë të (mënyrat e
kontaktimit) _______________________________________________________________
_____Të ndalojë hyrjen dhe qëndrimin e të paditurit/paditurës në banesën e (emri)
_____________________ në (adresa)___________________________________________
_____Të autorizojë (pozicionin/autoritetin) _________________________ që të shoqërojë
(cilin)_______________ në banesën e viktimës dhe të mbikqyrë largimin e pasurisë
personale
_____I/E padituri/a t’ia dorëzojë të gjitha armët (emrin i institucionit/oficerit)
____________________________
6. Mendimi i përfaqësuesit ligjor, nëse ka pasur një përfaqësues ligjor ishte se urdhri i
mbrojtjes duhet të lëshohet sipas ligjit.
7. NË MBËSHTETJE TË NENIT 310 TË KODIT TË PROCEDURËS CIVILE, GJYKATA
ZBULON FAKTET DHE NDJEK LIGJET SI VIJON:
Paditësi/ja ka paraqitur këto fakte në datat në vijim:
_________________________________________________________________________
Në vendet në vijim:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Veprime apo mosveprime që sjellin si pasojë dhunë në familje siç përcaktohet në
nenin 3, pika 1 dhe 2 ndaj personave të mëposhtëm :
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Duke u bazuar në këto incidente, paditësi/ja ka frikë se siguria, shëndeti apo mbarëvajtja e
personave të përmenduar rrezikohet nga i/e padituri/a.
8. Provat e paraqitura nga paditësi/ja përfshijnë si vijon: (shënoni me kryq masat e përshtatshme)
_____Numri i çështjes në polici:_____________
_____Kopje të raportit të policisë
_____Raporti mjekësor
_____Ekspertiza mjeko-ligjore
_____Certifikatat nga oruesit e shërbimeve në fushën e dhunës në familje
(rendisni):_______________________________________________________________
_____Vlerësimi i ekspertit (rendisni): (p.sh., psikolog, specialist i kafshëve shtëpiake etj.)
_______________________________________________________________________
_____Deklaratat e dëshmimtarëve (rendisni):___________________________________
_____Prova të tjera (rendisni): (p.sh., ditari i viktimës, pikturat e fëmijëve, fotografi të
dëmtimeve, komunikimet me postë elektronike, SMS, etj.) ________________________
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_____Regjistrime në kaseta
_____Dëshmi
9. Në mbështetje të ligjit nr. 9669, datë 18 dhjetor 2006, “Për masa ndaj dhunës në
marrëdhëniet familjare”, neni 9 mbështetur në kërkesën e paditësit/es dhe pasi ka pasur baza
të arsyeshme për të zbuluar, sipas nenit 19 se:
Ekzistojnë materiale të mjaftueshme për të besuar se i/e padituri/a ka kryer ose ka
kërcënuar se do të kryejë një vepër të dhunës në familje; ose
I/E padituri/a paraqesin një kërcënim të drejtpërdrejtë dhe të menjëhershëm për
sigurinë, shëndetin apo mirëqënien e viktimës ose pjesëtarëve të familjes së tij/saj; ose
Nxjerra e urdhrit e menjëhershëm të mbrojtjes është e nevojshme për të mbrojtur
sigurinë, shëndetin dhe mirëqenien e viktimës apo anëtarëve të tij/saj të familjes, që
gjithashtu mbrohen nga ky urdhër.
10. SI PASOJË URDHËROHET I/E PANDEHURI/A:

(nëse janë të zbatueshme, mund të zgjidhni më shumë se një alternativë)

_____I/E padituri/a të mos kryejë vepër të dhunës në familje ndaj personave të përmendur më
sipër
_____I/E padituri/a të mos kërcënojë personat e përmendur më sipër
_____I/E padituri/a të mos cënojë, ngacmojë, kontaktojë apo të komunikojë me personat e
përmendur më sipër
_____I/E padituri/a të largohet nga banesa (adresa) __________________________ për një
kohë ((shënoni kohën e saktë) _____________________ dhe të mos lejohet të kthehet pa
autorizimin e gjykatës
_____I/E padituri/a të mos u afrohet personave të përmenduar më sipër përtej një distance
prej ______ (shënoni distancën)
_____I/E padituri/a të mos shkojë në
shkollën e (emri): _____________, (adresa)______________
kopshtin e (emri): _____________, (adresa) _____________
vendin e punës së (emri): _______, (adresa) _____________
banesën e (emri): ______________, (adresa)_____________
_____I/E padituri/a të kontaktojë (emri i fëmijës) _______________________ vetëm (ku,
dita e javës, afatet kohorë) në (vendi) _______________________ ose me anë të (mënyrat e
kontaktimit)
_____Të ndalojë hyrjen dhe qëndrimin e të paditurit/paditurës në banesën e (emri)
_____________________ në (adresa)__________________________________________
_____Të autorizojë (pozicionin/autoritetin) _________________________ që të shoqërojë
(cilin)_______________ në banesën e viktimës dhe të mbikqyrë largimin e pasurisë
personale
_____I/E padituri/a t’ia dorëzojë të gjitha armët (emrin i institucionit/oficerit)
______________________________
11. Ky urdhër i menjëhershëm do të jetë në fuqi për një periudhë maksimale prej 20 ditësh,
d.m.th derisa të zhvillohet seanca gjyqësore për vërtetimin e urdhrit të menjëhershëm të
mbrojtjes (neni 19, pika 3, gërma "d").
12. I/E padituri/a ka të drejtën të bëjë një ankim ndaj këtij urdhri të menjëhershëm mbrojtjeje
brenda 5 (pesë) ditëve pas miratimit të tij dhe lajmërimit të palëve.
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13. Mbahet një seancë dëgjimore për vërtetimin e urdhrit të menjëhershëm të mbrojtjes më:
______________________ (brenda 20 ditëve, neni 19, pika 3, gërma "e").
14. Sipas nenit 14, pika 4, të ligjit nr. 9669, datë 18 dhjetor 2006, “Për masa kundër dhunës
në marrëdhëniet familjare”, shpenzimet për procedurat e sipërpërmendura duhet të paguhen
nga i/e padituri/a.
SHËNIM PËR PALËT
KY URDHËR ZBATOHET MENJËHERË NDAJ TË PADITURIT DHE MBETET NË
FUQI DERISA TË NDRYSHOHET OSE TË PËRFUNDOHET NGA KJO GJYKATË PASI
TË JETË NJOFTUAR DHE SHPALLUR NË SEANCË GJYQËSORE, OSE DERI NË
PËRFUNDIM TË AFATIT TË URDHRIT. ASNJË MARRËVESHJE PERSONALE MES
PALËVE NUK MUND T'
A NDRYSHOJË KËTË URDHËR.
KRYERJA E VEPRIMEVE TË BËRA ME QËLLIM QË TË MOS EKZEKUTOHET OSE
TË PENGOHET EKZEKUTIMI I KËTIJ URDHRI, PËRBËN VEPËR PENALE SIPAS
NENIT 320 TË KODIT PENAL DHE DËNOHET ME GJOBË OSE ME BURGIM DERI
NË DY VJET2.
Ora: _____________
Data: _____________

______________________________
GJYQTAR

2

Shih nenin 19, pika 3 gërma "c" të ligjit nr. 9669, datë 18 dhjetor 2006, “Për masa ndaj dhunës në
marrëdhëniet familjare”.

4

ZBATIMI I URDHRIT
Siaps Nenit 23, pika 1, ky urdhër është në fuqi që nga momenti që është deklaruar në gjzkatë
apo kur janë njoftuar palët.
CERTIFIKATA E SHËRBIMIT
Unë, i nënshkruari, me kompetencat që më jep ligji, vërtetoj se:
Dy kopje të urdhrit i janë dhënë paditësit/es;
Një kopje e urdhrit i është dërguar të paditurit/ës bazuar në nenin 316 të Kodit të
Procedurës Civile;
Gjykata u ka dërguar ose shpërndarë, brenda 24 orëve, urdhrin e
menjëhershëm të mbrojtjes, personave të mëposhtëm:
Paditësit dhe personave të tjerë që i mbron urdhri;
Paditësve në kuptimin e nenit 13 të ligjit;
Departamentit të shërbimeve sociale të bashkisë apo komunës së
vendndodhjes ku banojnë përkohësisht apo përherë viktimat apo personat e tjerë, të
përmendur në urdhër;
Njësisë së policisë së vendndodhjes ku banojnë përkohësisht apo përherë
viktimat apo personat e tjerë, të përmendur në urdhër mbrojtjeje.
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