
Udhëzime 
 

Kërkesa për ndryshimin e urdhrit mbrojtës 
 
Prezenca e OSBE-së në Shqipëri dhe Këshilli i Evropës kanë hartuar formularë të 
gatshëm për të kërkuar ndryshimin e urdhrit mbrojtës. 
 
Formularët 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 kërkesë-padisë. Ky ligj ka hyrë në fuqi në datën 1 qershor 2007.  
 
Formularët e kërkesës për ndryshimin e urdhrit mbrojtës mund të shkarkohen nga faqja e 
internetit dhe të plotësohen nga viktimat e dhunës në familje, nga përfaqësuesit e tyre 
ligjor, nga prokurori (nëse ai/ajo merr pjesë në proces), dhe më pas mund të paraqiten në 
gjykatat e rrethit (seksioni civil) për të kërkuar lëshimin e urdhrave mbrojtës.1   
 
Për më shumë informacion, mund të shihni ligjin nr. 9669, datë 18 dhjetor 2006, “Për 
masa ndaj dhunës në marrëdhëniet familjare”, ku parashikohet lëshimi i urdhrave 
mbrojtës. Gjithashtu, mund të konsultoni botimin “Si të kërkojmë mbrojtje nga dhuna në 
familje: një manual për viktimat dhe organizatat jofitimprurëse”.  
 

                                                 
1 Ndryshimin e urdhrit mund ta kërkojë edhe dhunuesi. Shih nenin 22, paragrafi 1 të ligjit nr. 9669, datë 18 
dhjetor 2006, “Për masa ndaj dhunës në marrëdhëniet familjare”. 
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KËRKESË 
PËR NDRYSHIMIN E NJË URDHRI MBROJTJEJE 

 
1. DREJTUAR GJYKATËS SË RRETHIT GJYQËSOR______________________________ 

                              (Emri dhe adresa e gjykatës së rrethit) 

 
Nr. i KËRKESË-PADISË/ÇËSHTJES: _________ 
 

2. PADITËSI/JA1            Vs.   3. I/E PADITURI/A   
 

 
 
4. Shënoni emrin dhe adresën e viktimës/ave nëse është i ndryshëm nga emri i paditësit 
(emri, atësia dhe mbiemri) _________________________________________________ 
 
5. SHËNIM: Nëse duke dhënë adresën keni frikë për sigurinë tuaj apo të njerëzve të tjerë 
nën përgjegjësinë tuaj, ju lutem jepni më poshtë një adresë tjetër, të cilën dëshironi ta 
përdorni për qëllime të procesit gjyqësor: 
Adresa: ___________________________________________________________________ 
Numri i telefonit: ___________________ Të dhëna të tjera kontakti: __________________ 
 
6. Objekti i kërkesë padisë: Ndryshimi i urdhrit të mbrojtjes. 
 
7. Kuadri ligjor: Ligji nr. 9669, datë 18 dhjetor 2006, "Për masa ndaj dhunës në 
marrëdhëniet familjare". 
 
8. Gjykata ka lëshuar më parë shënoni me kryq dhe plotësoni urdhrin përkatës më poshtë): 
_______Një urdhër të menjëhershëm mbrojtjeje, me vendimin nr. _________, datë 
_____________ 
_______Një urdhër mbrojtjeje, me vendimin nr. ___________, datë ____________ 
 
9. Urdhrit të mësipërm i mbaron afati më:  ______________________________ 

                                                
Skicimi i formularit © Këshilli i Evropës 2007. Përdorimi i këtij formulari nuk tregon mbështetjen e Këshillit të 
Evropës lidhur me çështjen ose argumentet e shprehura. 
1 Paditësi mund të jetë viktima, përfaqësuesi ligjor i tij/saj, dhunuesi ose prokurori nëse ka marrë pjesë në 
proces. Shih nenin 22, pika 1 të ligjit nr. 9669, datë 18 dhjetor 2006, “Për masa ndaj dhunës në marrëdhëniet 
familjare”. 
 

______________________________        
(Emri, atësia, mbiemri) 

______________________________ 
Adresa e përhershme e banimit: 

______________________________ 
____________ Numër telefoni:_________ 
 
______________________________ 
Adresa e përkohshme e banimit: 

______________________________ 
___________ Numër telefoni:_________ 
 

_______________________________ 
      (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:__________ 
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10. Paditësi/ja kërkon që gjykata të ndryshojë urdhrin e treguar më sipër sepse ka një 
ndryshim të rëndësishëm të rrethanave të viktimës/paditësit/ses. Ajo që ka ndryshuar si 
më poshtë (jepni një përshkrim): 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
11. Për shkak të ndryshimit të rrethanave siç u përshkruan më sipër, paditësi/ja i 
kërkon gjykatës të  ndryshojë urdhrin e saj të mëparshëm në elementët e mëposhtëm. 
(Rrethoni dhe plotësoni elementin përkatës. Nëse është e nevojshme mund të shtoni elementë të tjerë): 
 

a. Subjektet të cilët mbron, duke shtuar/hequr (emri i personit) ________________, data 
e lindjes ________________, marrëdhënia me të paditurin/paditurën 
_________________________ në listë 

b. Masat mbrojtëse, duke ndryshuar sasinë e detyrimeve mbështetëse në shifrën prej 
(shkruani shifrën)_____________________ në muaj 

c. Kohëzgjatja e  urdhrit mbrojtës të shtrihet deri më datë ____________________ 
d. Të tjera (përcaktoni): _______________________________________________  

 
12. Prova (rendisni këtu prova mbështetëse dhe bashkëngjitjani dokumentet përkatës kësaj 
kërkese) 
________ Numri i çështjes në polici:_____________ 
________ Kopje e relacionit të policisë 
________ Relacioni mjekësor 
________ Akti i ekspertizës mjeko-ligjore 
________ Certifikata nga ofruesit e shërbimeve në fushën e dhunës në familje 
(rendisni):_________________________  
________ Vlerësimi i ekspertëve (rendisni): (p.sh., psikologu, specialisti i kafshëve shtëpiake 
etj.)______________ 
________ Deklaratat e dëshmitarëve (rendisni): 
__________________________________________ 
________ Prova të tjera (rendisni): (p.sh., ditari i viktimës, vizatime të fëmijëve, fotografi të 
dëmtimeve, komunikimi me postë elektronike, SMS, regjistrime në kaseta etj.) 
 
Emri i paditësit/es:________________________________  Data: _____________ 
 
Nënshkrimi i paditësit: ____________________________   
 
Emri i përfaqësuesit: ______________________________ 
(nëse ka) 
 

Nënshkrimi i përfaqësuesit: _________________________ 
 

 


