Udhëzime
Kërkesë-paditë për lëshimin e urdhrave mbrojtës
Prezenca e OSBE-së në Shqipëri dhe Këshilli i Evropës kanë hartuar formularë të
gatshëm kërkesë-padie për të kërkuar vendim gjykate mbi lëshimin 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 kërkesë-padive mund të shkarkohen nga faqja e internetit dhe të plotësohen
jo vetëm nga viktimat e dhunës në familje, por edhe nga punonjësit e policisë, prokurorët,
përfaqësuesit e zyrave të shërbimeve sociale dhe përfaqësuesit e OJF-ve, dhe me 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”.
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Paditësi mund të jetë viktima ose personat e tjerë të cilët autorizohen nga viktima të kërkojnë një urdhër
mbrojtje, siç parashikohet nga neni 13, pika 1 dhe 2 e ligjit nr. 9669, datë 18 dhjetor 2006, “Për masa ndaj
dhunës në marrëdhëniet familjare”. Këta persona mund të jenë përfaqësuesi ligjor i viktimës ose punonjësi i
policisë/prokurori apo në rast se viktima është i/e mitur, të afërmit e të miturit/ës, përfaqësuesi i zyrës së
shërbimeve sociale ose qendrat e licensuara për mbrojtjen e viktimave.

KËRKESË-PADI
PËR LËSHIMIN E URDHRIT MBROJTËS
1. DREJTUAR GJYKATËS SË RRETHIT GJYQËSOR____________________________
(Emri dhe adresa e gjykatës së rrethit)

Nr. i KËRKESË-PADISË/ÇËSHTJES: _________
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)

_______________________________

Vs.

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

______________________________
Adresa e përhershme e banimit:

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

______________________________
___________ Numër telefoni:_________

(Adresa e përfaqësuesit)

___________ Numër telefoni:__________
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: Lëshimi i urdhrit të mbrojtjes.
7. Kuadri ligjor: Ligji nr. 9669, datë 18 dhjetor 2006, "Për masa ndaj dhunës në
marrëdhëniet familjare".
8. Shpjegoni marrëdhënien e viktimës me të paditurin/ën (sipas shënimit të mëposhtëm):
Viktima është ___________________________________ i/e të paditurit/ës.
SHËNIM: Pjesëtarët e familjes janë (a) Bashkëshorti/ja ose bashkëjetuesi/ja; apo ish–

bashkëshorti/ja apo ish partneri/ja bashkëjetues; (b) Vëllezërit, motrat, gjinia në vijë të drejtë,
përfshirë prindërit adoptues dhe fëmijët e adoptuar; (c) Bashkëshortët e personave të mësipërm; (d)
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mbrojtje, siç parashikohet nga neni 13, pika 1 dhe 2 e ligjit nr. 9669, datë 18 dhjetor 2006, “Për masa ndaj
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shërbimeve sociale ose qendrat e licensuara për mbrojtjen e viktimave.
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Gjinia në vijë të drejtë, përfshirë edhe prindërit edhe fëmijët e adoptuar të bashkëshortit/es ose
bashkëjetuesit/es; (e) Vëllezërit dhe motrat e bashkëshortit/es nëse kanë bashkëjetuar gjatë 3 (tre)
muajve të fundit; (f) Fëmijët e bashkëshortëve apo partnerëve bashkëjetues.

9. Të dhëna të mëtejshme për viktimën:
Data e lindjes
Vendi i lindjes
Gjendja civile
Numri i fëmijëve
Sa fëmijë me të paditurin/ën?
Profesioni
Punësimi
Nënshtetësia
Ka pronësi në banesën e përbashkët?
Sa veta ka në ngarkim
Të ardhurat
10. Të dhëna të mëtejshme për të paditurin/ën:
Data e lindjes
Vendi i lindjes
Gjendja civile
Numri i fëmijëve
Numri i personave në ngarkim
Profesioni
Punësimi
Adresa e punëdhënësit
Nënshtetësia
Zotëron apo disponon armët e
mëposhtme
Ka pronësi në banesën e përbashkët?
Të ardhurat
11. Procese të tjerë ku janë të përfshirë viktimat apo fëmijët e tyre dhe i/e
padituri/paditura:
Emri i çështjes

Numri i çështjes

Gjykata kompetente

12. Faktet dhe rrethanat. Shpjegoni në mënyrë të qartë e të kujdesshme faktet dhe rrethanat
e incidenteve të dhunës në marrëdhëniet familjare midis viktimës dhe të paditurit/ës (nëse
është e nevojshme shtoni fletë të tjera):
Incidenti nr. 1
Data:____________________________________________
Vendi i Incidentit: _________________________________
Veprimi apo mosveprimi : _________________________________________________
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Kundër kujt (rendisni):
_______________________________________________________________________
Efektet mbi
viktimën/viktimat(rendisni):________________________________________________
_______________________________________________________________________
Përshkrim i mëtejshëm i incidentit:___________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Njërëz të pranishëm gjatë incidentit
(rendisni):_______________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Incidenti nr. 2
Data:___________________________________________
Vendi i Incidentit: ________________________________
Veprimi apo mosveprimi : _________________________________________________
Kundër kujt (rendisni):
_______________________________________________________________________
Efektet mbi
viktimën/viktimat(rendisni):________________________________________________
_______________________________________________________________________
Përshkrim i mëtejshëm i incidentit:___________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Njërëz të pranishëm gjatë incidentit
(rendisni):_______________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Incidenti nr. 3
Data:___________________________________________
Vendi i Incidentit: ________________________________
Veprimi apo mosveprimi : _________________________________________________
Kundër kujt (rendisni):
_______________________________________________________________________
Efektet mbi
viktimën/viktimat(rendisni):________________________________________________
_______________________________________________________________________
Përshkrim i mëtejshëm i incidentit:___________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Njërëz të pranishëm gjatë incidentit
(rendisni):_______________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
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13. Jepni arsyet për ta bërë të qartë dëmin që i është shkaktuar sigurisë, shëndetit apo
mirëqënies së viktimës:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
14. 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.)
15. Paditësi i kërkon gjykatës të lëshojë urdhër mbrojtjeje për personat e mëposhtëm:
Emri
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________

Data e lindjes
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________

Marrëdhënia me të paditurin/ën
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________

16. Paditësi/paditësja i kërkon gjykatës që në urdhrin e saj të mbrojtjes të lëshojë masat
e mëposhtme: (nëse janë të zbatueshme, mund të zgjidhni më shumë se një alternativë)
_____I padituri/e paditura të mos kryejë vepër të dhunës në familje ndaj personave të
përmendur më sipër
_____I padituri/e paditura të mos kërcënojë personat e përmendur më sipër
_____I padituri/e paditura të mos cenojë, ngacmojë apo kontaktojë me personat e përmendur
më sipër
_____I padituri/e paditura të largohet nga banesa (adresa)__________________________
për një kohë prej (shënoni kohën) _____________________dhe të mos lejohet të rihyjë pa
autorizimin e gjykatës
_____I padituri/e paditura të mos u afrohet personave të përmendur më sipër përtej një
distance prej ______ (shënoni distancën)
_____I padituri/e paditura të mos shkojë në:
shkollën e (emri): _____________, (adresa) _____________
kopshtin e (emri): _____________, (adresa) _____________
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vendin e punës së (emri): _______, (adresa) _____________
banesën e (emri): ______________, (adresa)_____________
_____Të vendosë personat e mëposhtëm në: (strehëz/banesë e përkohëshme)_______ nën
përgjegjësinë e (emri i organizatës /autoritetit)_______________________
_____I padituri/e paditura të kontaktojë (emri i fëmijës) _______________________ vetëm
(kur, dita e javës, afatet kohorë) në (vendin) _______________________ ose më anë të
(mënyrat e kontaktimit)
_____Të ndalojë hyrjen dhe ndënjen e të paditurit/ paditurës në banesën e (emri)
_____________________ në (adresën)____________________________
_____Të autorizojë (pozicioni/autoriteti) _________________________ që të shoqërojë
(cilin)_______________ në banesën e viktimës dhe të shoqërojë lëvizjen e sendeve të tyre
personale
_____I padituri/e paditura të dorëzojë të gjitha armët në (emri i institucionit/oficerit)
_____I padituri/e paditura të lejojë paditësin/paditësen të zotërojë banesën e përbashkët në
adresën: ________________________
_____I padituri/e paditura t’i paguajë (emri i personit) _________ sasinë mujore prej
_________ për pagesën e qirasë
_____I padituri/e paditura t’i paguajë (emri i personit) _________ sasinë mujore prej
_________ si detyrim për të mbështetur personat e përmendur më sipër
_____I padituri/e paditura të mos lejohet të asgjësojë pasurinë bashkëshortore
_____Të paditurit/paditurës t’i hiqet përgjegjësia mbi fëmijët e tyre (emrat): _________
_____T'i jepet paditësit/sespërkohësisht e drejta e kujdestarisë mbi fëmijët (emrat)
_______________________________________________________________________
_____Të urdhërohen shërbimet sociale (emrat) __________________që t'u sigurojnë
shërbimet e mëposhtëme përsonave të sipërpërmendur (rendisni shërbimet që do viktima)
_______________________________________________________________________
_____Të urdhërohet punëdhënësi i të paditurit/ës (emri i punëdhënësit)______________
_________ që t’i paguajë personit (emri i personit)_____________________ sasinë
prej_________________________
_____Futja e viktimës në programe rehabilituese
_____Të urdhërohët dhunuesi/ja të marrë pjesë në programe rehabilitimi dhe këto programe
të urdhërohen të raportojnë çdo javë në gjykatë nëse dhunuesi/ja e ndjek apo merr pjesë në të.
17. Kohëzgjatja e urdhrit mbrojtës _________________________
Emri i Paditësit:__________________________________

Data: _____________

Nënshkrimi i paditësit: ____________________________
Emri i përfaqësuesit: ______________________________
(nëse ka)
Nënshkrimi i përfaqësuesit: _________________________
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