
Drejtësi, 

dinjitet 

dhe respekt 

për viktimat 

e krimit

FORMULARI I KËRKESËS PËR KOMPENSIMIN 

E VIKTIMAVE TË KRIMIT DHE UDHËZIMET



Republika e Kosovës
Republika Kosova-Republic of Kosovo

Qeveria –Vlada-Government 
Ministria e Drejtësisë
Ministarstvo Pravde

                            Minstry of Justice

FORMULAR 
I KËRKESËS PËR KOMPENSIM  

TË VIKTIMAVE TË KRIMIT 
(të dhënat të plotësohen me kompjuter, shkronja shtypi apo dorëshkrim të lexueshëm)

Emri: Mbiemri i vajzërisë (nëse 
ka):________________

Mbiemri: Gjinia: F          M
Data e lindjes (dita, muaji, viti): Vendi i lindjes:
Data e vdekjes ( nëse është viktimë e vrasjes)
Nr.personal (apo ekuivalenti i tij për viktimat e huaja): Shtetësia:
Emri i babait: _______________________ Emri i nënës: _______________________

Adresa e përhershme
Rruga: __________________________________ 
Qyteti: ______________

Kodi postar:____________
Shteti: __________________________

Adresa e përkohshme (nëse ndryshe nga mësipër)
Rruga: __________________________________ 
Qyteti: ______________

Kodi postar:____________
Shteti: __________________________

Nr. i telefonit: Tel.Mobil:
Email:
A jeni duke aplikuar për çasje të menjëhershme në kompensim? Nëse ‘Po’ shënoni nëse plotësoni 
kushtet e nevojshme për këtë kompensim:

Jeni fëmijë dhe kryesi mbetet i panjohur për 3 muaj nga zbulimi apo raportimi i veprës.

Jeni viktimë e huaj e trafikimit dhe kryesi mbetet i panjohur për 3 muaj nga zbulimi apo raportimi i 
veprës.

Klauzolë: Të dhënat e përfshira në këtë formular do të konsiderohen si të dhëna konfidenciale dhe 
mund të përdoren vetëm për qëllim të kompensimit financiar të parashtruesit.  

PJESA  1- TË DHËNAT  E VIKTIMËS
(viktima është personi i dëmtuar si rezultat i veprës penale. Për cdo viktimë plotësohet formulari i veçantë)

Të bashkëngjitet dokumenti i identifikimit)



PJESA 2- TË DHËNAT  E PARASHTRUESIT TË KËRKESËS 
(Këtë pjesë e plotëson personi tjetër që parashtron kërkesë në emër të viktimës. Mos e plotësoni këtë pjesë nëse 

jeni vet viktimë e krimit e përmendur më sipër).  Të bashkëngjitet dokumenti i identifikimit.

Emri dhe Mbiemri: Gjinia: F           M
Raporti me viktimën:       Kujdestar ligjor         Prindi                            Përfaqësuesi i autorizuar                                                                       
        Anëtari i familjes        Bashkëshorti/ja         Tjetër:_______
Data e lindjes (dita, muaji, viti): Vendi i lindjes:
Nr.personal ______________________________
(apo ekuivalenti i tij për viktimat e huaja)

Shtetësia:

Emri i babait: _______________________ Emri i nënës: ________________
Adresa e përhershme

Rruga: __________________________________ 
Qyteti: ______________

Kodi postar:____________
Shteti: __________________________

                                            Adresa e përkohshme (nëse ndryshe nga më sipër)
Rruga: __________________________________ 
Qyteti: ______________

Kodi postar:____________
Shteti: __________________________

Email:

Lloji i veprës penale (VP).Ju lutem zgjedhni njërën: 
Vrasje 
Keqppërdorim seksual i fëmijëve 

    Dhunë në familje
    Trafikim me njerëz
    Dhunim
    Tjetër:
Data e kryerjes së VP: Vendi i kryerjes së VP:
Data e paraqitjes së VP:
Përshkrim i shkurtër i veprës penale: _____________________________________________________

Stacioni Policor: Numri i raportit policor:

PJESA 3- PËRSHKRIMI I VEPRËS PENALE 
(këtu jepet një përshkrim i shkurtër i veprës penale sipas të cilës ngritet baza për kompensim). Të bashkengjitet 

një vërtetim/dokument nga policia që vërteton paraqitjen e veprës



Kryesi është i njohur;

Kryesi është i panjohur; 

A zhvillohet ndjekje penale ndaj kryesit?
                      Po                 Jo              Nuk e di

a. Të dhënat për kryesin e veprës penale (nëse dihen)
Emri: Mbiemri: 
Lidhja/raporti me kryesin:_________________________________

A ka jetuar viktima me kryesin në të njëjtën shtëpi në kohën kur ka ndodhur vepra penale : _____
____________________________________
b. Të dhëna rreth proceseve gjyqësore lidhur me rastin (nga i cili ngritet baza për kompensim)
A ka marrë gjykata ndonjë vendim rreth rastit në fjalë?    
Po        Nëse ‘Po’ shëno nr. e vendimit ___________________          datën ____/____/______
                                               Lloji i vendimit _______________________________________
Jo         Nëse ‘Jo’ shëno arsyen _____________________________________________________
__________________________________________________________________________________
A jeni duke aplikuar për kompensim për veprën penale të kryer në kohën kur keni qenë i mitur?                                   
             
          Po           Jo 

PJESA 4- LLOJI DHE LARTËSIA E KOMPENSIMIT QË KËRKOHET
(Zgjedhni llojin e kompensimin që e kërkoni dhe plotësoni vetëm rubrikat që i referohen atij. 
Maksimumi i dhënë më poshtë për secilën kategori jo domosdoshmërisht është shuma që do 

përcaktohet për kompensim. Kërkesa për kompensim duhet mbështetur nga dokumentacionet e 
kërkuara më poshtë si dëshmi për secilën kategori )

    Lëndime të rënda fizike apo dëmtimi i shëndetit ( maksimumi 7,000 Euro );

    Çrregullime të rënda të shëndetit mendor (maksimumi 5, 000 Euro);

     Vuajtje si pasojë e humbjes së anëtarit të familjes (maksimumi 3,000 Euro

    Shpenzime mjekësore dhe hospitalizimit (maksimumi 10,000 Euro);

    Dëmet për pajisjet mjekësore të shkatërruara (maksimumi 3,000 Euro);

    Humbjen e aftësisë për punë apo humbja e të drejtës në mbajtje (maksimumi 3,000 Euro);

    Shpenzime të funeralit (maksimumi 3,000 Euro);

    Shpenzimet procedurale për parashtrimin e kërkesës për kompensim ( e papërcaktuar);

    Bartja e së drejtës në kompensim 



PJESA 5- INFORMATA MBI DËMTIMIN E SHËNDETIT, ÇRREGULLIM TË SHËNDETIT MENDOR DHE 
SHPENZIMET MJEKËSORE

(Përshkruani dëmtimet e shëndetit apo crregullimin e shëndetit mendor si pasojë e veprës. Listoni 
shpenzimet dhe bashkëngjitni faturat dhe raportet e mjekut. Kompensimi për dëmtim të shëndetit bëhet 

sipas shkallës së dhembjes dhe për shpenzimet mjekësoree hospitalizimit, ndërsa kompensimi për crregullim 
të shëndetit mendor mbulon vetëm shpenzimet aktuale të dokumentuara për sanimin e gjendjes së rënduar 

të shëndetit mendor dhe kompensimin për vuajtjen për humbjen e anëtarit të familjes)

A keni pësuar lëndime fizike apo dëmtim të shëndetit si rezultat i krimit? Nëse po, përshkruaj. 
Bashkëngjitni raportin e mjekut ku përshkruhet lëndimi dhe diagnoza. 

A keni përjetuar ndonjë çrregullim të shëndetit mendor si pasojë e krimit? Nëse po, përshkruaj.

A keni pranuar trajtim mjekësor apo psikologjik?                                                     Po                                   Jo
A do të pranoni shërbime tjera në vahzdimësi?                                 Po Jo 
Kohëzgjatja e trajtimit të nevojshëm në vazhdimësi? _____________
Shuma totale e shpenzimeve të trajtimit të nevojshëm?     ___________ 

Emri i instucionit 
shëndetësor

Data e raportit 
mjekësor:

Lloji i trajtimit

Shpenzimet e 
trajtimit:

Shpenzimet e 
hospitalizimit           

Shpenzimet për 
barna

Shpenzimet për 
pajisjet mjekësore 
të dëmtuara



PJESA 6- TË DHËNAT MBI HUMBJEN E AFTËSISË PËR  PUNÊ APO DREJTËS NË MBAJTJE
(Plotësoni këtë pjesë nëse keni humbur ditë nga puna dhe keni humbur pagën për shkak të 

paaftësisë për punë si pasojë e krimit. Bashkëngjitni dokumente për humbjen e pagës dhe raportin 
e mjekut që mund të verifikoj paaftësinë tuaj si pasojë e krimit dhe mungesën në punë.). Nëse keni 
qenë i  vet-punësuar ofroni dëshmi për bizensin. Nëse jeni vartës i viktimës dhe kërkoni kompensim 

për humbjen e të drejtës në mbajtje plotësoni të dhënat për punësimin e viktimës.

      Jeni viktima          Jeni parashtruesi i kërkesës si vartës i 
viktimës që keni humbur të drejtën në 
mbajtje 

Profesioni juaj: _______________________ A keni qenë i/e punësuar në kohën kur ka 
ndodhur krimi?:          Po  Jo 

Emri i punëdhënësit (nëse jeni i/e punësuar):
Adresa e punëdhënësit:  
Keni pësuar humbje të aftësisë për punë si pasojë e krimit?                                     Po             Jo   
Edhe sa kohë nuk do të jeni në gjendje të punoni?

Datat kur keni munguar në punë?   Prej ____ deri më ____

Paga e humbur gjatë mungesës në punë: _______Euro

PJESA 7- INFORMATA MBI VARTËSIT 
(Vartësit janë personat e mbajtur nga i vdekuri dhe personat të cilët sipas ligjit kanë të drejtë të 

parashtrimit të kërkesës për kompensim). Listoni vartësit dhe bashkëngjitni Deklaratën e bashkësisë 
familjare dhe/ose çfarëdo dokumenti që dëshmon pozitën vartëse të tyre.

Emri dhe Mbiemri Data e lindjes Raporti me viktimën



PJESA 8- SHPENZIMET E FUNERALIT (Kompensimi nuk mbulohet per shpenzimet e mbuluara nga 
fondet publike apo burime tjera. Bashkëngjitni faturat e shpenzimeve)

Shërbimet e funeralit:           Po                     Jo

Lloji i shërbimit: 

Shuma e përgjithshme e shpenzimeve të funeralit:  __________________ Euro

PJESA 9- SHPENZIMET PROCEDURALE 
(Ju lutem listoni shpenzimet procedurale për parashtrimin e kërkesës për kompensim. Kompensimi 

nuk përfshinë tarifat e avokatit privat për ndihmë në plotësimin e kërkesës apo shërbime tjera të 
përfaqësimit ligjor)

Lloji i shpenzimit: Shuma: 

PJESA 10- KOMPENSIMET E REALIZUARA NË PROCEDURA TJERA (bashkëngjitni dëshmi për 
kompensimin e realizuar)

A është realizuar kompensim në procedura tjera?           Po            Jo 

Nëse përgjigja më sipër është ‘Po’ atëherë specifikoni më poshtë në cilën procedurë dhe shumën e 
realizuar (Ju lutem të bashkëngjitni edhe dëshmi të çfarëdo kompensimi të realizuar):    _____________
___________________________________________________________ ___________________________
______________________________________________________________________________________

A keni sigurim të obligueshëm/vullnetar  shëndetësor?            Po           Jo  

Nëse po, ju lutem jepni detajet për kompaninë tuaj të sigurimit: _________________________

 ___________________________________________________________________________________

Në këtë pjesë mund të shënoni çfarëdo informate, sqarimi, komenti apo kërkese shtesë: 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________



PJESA 11- DEKLARIME DHE VËREJTJE (Plotësimi i kësaj pjese është i obligueshëm) : 

       Konfirmoj se të gjitha të dhënat në dokumentin e sipërm si dhe dokumentet e bashkëngjitura janë të 
vërteta dhe të sakta. 

      Jap pëlqimin tim që Komisioni të dhënat e specifikuara në këtë formular dhe në dokumentet mbështetëse 
ti verifikojë sipas nevojës me institucionet relevante.  

      Konfirmoj se do njoftoj Komisionin me kohë në rast të ndryshimit të dhënave të paraqitura. 

      Konfirmoj se do të rikthej çfarëdo pagesa të bëra gabimisht. 

      Jap pëlqimin tim që në rast të pranimit të kompensimit nga shteti, të drejtat e mia si palë e dëmtuar 
për të kërkuar kompensim nga i pandehuri, ti kalojnë Qeverisë së Kosovës në ditën e ekzekutimit të 
vendimit për njohjen e të drejtës për kompensim dhe atë deri në lartësinë e kompensimit të pranuar 
nga shteti.

PJESA 12- NËNSHKRIMI
(Kjo pjesë plotësohet nga viktima apo parashtruesi i kërkesës) 

_________________                      ______________________ ______________________________________
Emri dhe mbiemri                                   Nënshkrimi Data



Pjesa e 1-rë
Të dhënat e viktimës

Plotësoni të dhënat për viktimën e krimit. Viktima 
është personi i dëmtuar si rezultat i veprës penale. 
Bashkëngjitni dokumentin e identifikimit. Në 
mungesë të dokumentit të identifikimit për viktimat 
e huaja të trafikimit, raporti i policisë që identifikon 
parashtruesin si person i trafikuar- mund të shërbejë 
si dëshmi. Vazhdoni të plotësoni të dhënat e kërkuara 
në pjesët tjera të formularit. Mos e plotësoni Pjesën 
e II-të nëse ju vet si viktimë e veprës penale jeni 
duke e parashtruar kërkesën.

Pjesa e 2-të
Të dhënat e parashtruesit të 
kërkesës

Plotësoni këtë pjesë nëse jeni person që e plotëson 
formularin dhe e parashtron kërkesën në emër 
të viktimës. Ky person mund të jetë kushdo që 
ndihmon viktimën të plotësojë formularin, vet 
vartësi i viktimës së ndjerë që kërkon kompensim 
apo person që parashtron kërkesën në emër të 
viktimës si p.sh. kujdestari ligjor, prindi, përfaqësuesi 
i autorizuar, anëtari i familjes, bashkëshorti/ja 
etj.). Parashtruesi i kërkesës obligohet të plotësojë 
pjesën e 1-rë për të dhënat e viktimës. Bashkëngjitni 
dokumentet e kërkuara. 

Pjesa e 3-të
Përshkrimi i veprës penale 

Përshkruani shkurtimisht veprën penale që ka 
ndodhur për të cilën edhe jeni duke kërkuar 
kompensim. Zgjidhni njërën nga llojet e veprave 
penale të listuar në këtë pjesë, për të cilin do të 
kërkoni kompensim. Bashkëngjitni dokumentin e 
policisë që vërteton paraqitjen e veprës penale apo 
statusin tuaj si viktimë. 

Pjesa e 4-të
Lloji dhe lartësia e kompensimit që 
kërkohet

Zgjidhni një apo më shumë nga llojet e 
kompensimeve që listohen në këtë pjesë. Më tutje 
plotësoni vetë pjesët që i referohen llojit të dëmit që 
jeni duke kërkuar kompensim. Keni parasysh se për 

secilën kategori që e zgjidhni do t’ju duhet të ofroni 
dëshmi/dokumentacion në vijim që mbështesin 
kërkesën tuaj për atë lloj të kompensimit. Secili lloj i 
kompensimit ka shumën maksimale të përcaktuar me 
ligj, por lartësia e kompensimit për kërkesat e juaja 
do të vlerësohet dhe përcaktohet nga Komisioni. 

Pjesa e 5-të
Informata mbi dëmtimin e shëndetit, 
çrregullimin e shëndetit mendor dhe 
shpenzimet mjekësore

Përshkruani nëse keni pasur lëndime fizike apo edhe 
çrregullim të shëndetit mendor si pasojë e veprës 
penale për të cilin kërkoni kompensim. Përshkruajeni 
llojin e dëmtimit fizik apo mendor dhe bashkëngjitni 
raportin e mjekut dhe diagnozën. Listoni shpenzimet 
për shërbimet mjekësore për të cilat keni paguar. 
Plotësoni të dhënat rreth emrit të institucionit 
shëndetësor, llojit të trajtimit, datës së raportit, 
shpenzimeve të trajtimit, hospitaliziimit dhe barnave. 
Bashkëngjitni faturat dhe raportet mjekësore për 
secilin shërbim. Në këtë rubrikë mund të kërkoni edhe 
kompensim për dëmet për shkatërrimin e pajisjeve 
mjekësore si pasojë e krimit, si: pajisjet e dëgjimit, 
karroca, syzet dioptrike, proteza ortopedike, proteza 
dentale, apo pajisje tjera që janë të domosdoshme për 
shëndetin tuaj dhe janë dëmtuar si pasojë e veprës 
penale. Ju duhet të ofroni dëshmi të pagesës nëse e 
keni blerë pajisjen dhe kompensimi do të bëhet në 
bazë të çmimit të arsyeshëm për pajisjen e dëmtuar. 

Ju mund të kompensoheni për lëndimet fizike apo 
dëmtim të shëndetit dhe shpenzimet mjekësore 
dhe të hospitalizimit. Komisioni përcakton shkallën e 
lëndimit apo dëmtimit në bazë të dokumentacionit 
dhe vendos për lartësinë e kompensimit. Ndërsa, 
kompensimi për shpenzimet mjekësore dhe 
hospitalizimit do të bëhen vetëm për shërbimet që 
i ka paguar viktima dhe që nuk janë ofruar falas nga 
institucioni shëndetësor. Kompensimi për çrregullim 
të shëndetit mendor bëhet vetëm për shërbimet 
mjekësore që i keni pranuar për të sanuar gjendjen 
tuaj shëndetësore fizike dhe mendore të dëmtuar si 
pasojë e veprës penale. Si anëtar i familjes ju mund 
të kompensoheni edhe për vuajtjen për si pasojë e 
humbjes së anëtarit të familjes. 
Viktimat e dhunës në familje, fëmijët e abuzuar 
seksualisht dhe viktimat e trafikimit me njerëz, do 
të kompensohen pa pasur obligim që në çdo rast 
të prezantojnë dëshmi për shpenzimet aktuale të 
shërbimeve. 

UDHËZIME PËR PLOTËSIMIN E FORMULARIT TË KËRKESËS PËR 
KOMPENSIMIN E VIKTIMAVE TË KRIMIT



Pjesa e 6-të
Të dhënat mbi humbjen e aftësisë 
për punë apo të drejtës në mbajtje 

Plotësoni informatat që tregojnë nëse keni humbur 
aftësinë për punë për shkak të veprës, keni munguar 
nga puna dhe keni humbur pagat. Ofroni dëshmi si: 
raportin e mjekut, historiatin e punës, detajet mbi 
biznesin nëse keni qenë i vetëpunësuar, deklarata 
bankare apo ndonjë dëshmi tjetër të besueshme 
që tregon pagat e marra. Në qoftë se jeni anëtari i 
familjes apo vartës i viktimës dhe viktima ka qenë 
mbajtësi kryesor, ju mund të kërkoni kompensim 
për humbjen e të drejtës në mbajtje, duke siguruar 
prova të mjaftueshme që dëshmojnë varësinë 
financiare nga viktima dhe të dhënat për punësimin 
e viktimës.  

Pjesa e 7-të
Informata për vartësit

Listoni të gjithë personat e mbajtur nga viktima e 
ndjerë, që kanë të drejtë të kërkojnë kompensim 
për humbjen e të drejtës për mbajtje. Bashkëngjitni 
dokumente që dëshmojnë varësinë nga viktima, 
si p.sh. deklaratën e bashkësisë familjare dhe/ose 
çfarëdo dokumenti që dëshmon pozitën vartëse. Si 
vartës të viktimës së ndjerë, ju keni të drejtë të kërkoni 
kompensim edhe për shpenzimet mjekësore dhe të 
hospitalizmit, shpenzimet e funeralit, shpenzimet 
procedurale për parashtrimin e kërkesës. Për këtë 
duhet të dëshmoni nëse keni paguar për këto 
shërbime. Në rast të vdekjes së viktimës, ju si vartës 
mund të kërkoni që kërkesa për kompensim të 
bartet tek ju nëse Komisioni para vdekjes së viktimës 
ka marrë vendim për kompensim por transferi nuk 
është realizuar dhe nëse ju si anëtar i familjes keni 
qenë financiarisht të varur nga i ndjeri. 

Pjesa e 8-të
Shpenzimet e funeralit

Plotësojeni këtë pjesë nëse jeni parashtruesi i 
kërkesës që keni paguar për shpenzimet e varrimit 
dhe kërkoni kompensim. Disa nga shpenzimet e 
varrimit që mund të kompensoihen janë: shpenzimet 
e ceremonisë së varrimit, pllakën përkujtimore, 
kurorat e luleve, arkivolin, shpenzimet e ndërlidhura 
me lokacionin e varrimit, shpenzimet e njoftimit për 
vdekjen e viktimës, shpenzimet e transportit etj. 

Duhet të ofroni dëshmi si p.sh. fatura që keni paguar 
për këto shërbime. Kompensimi nuk bëhet në rastet 
kur shpenzimet e varrimit janë mbuluar nga fondet 
publike apo burimet tjera. 

Pjesa e 9-të
Shpenzimet procedurale

Paraqitni llojin dhe shumën e shpenzimeve që keni 
paguar për nxjerrjen e dokumenteve për të vërtetuar 
kërkesën për kompensim. Komisioni shqyrton nëse 
dokumenti i tillë ka qenë përcaktues për caktimin 
e shkallës dhe llojit të dëmtimit të shkaktuar nga 
vepra penale dhe vendos lidhur me kompensimin. 

Pjesa e 10-të
Kompensimet e realizuara në 
procedurat tjera

Këtu obligoheni të deklaroheni nëse keni realizuar 
kompensimin në procedura tjera për veprën 
penale për të cilën kërkoni kompensim përmes 
kësaj kërkese. Duhet të specifikoni shumën e 
kompensimit të realizuar, procedurën nga është 
realizuar dhe për çfarë lloj dëmi është realizuar ky 
kompensim. Duhet të bashkëngjitni edhe dëshmi 
për kompensimin e realizuar. Nuk mund të merrni 
kompensim të dyfishtë për të njëjtin dëm. Me rastin 
e kompensimit do të merren parasysh kompensimet 
tjera të realizuara për dëmin e njëjtë.

Pjesa e 11-të
Deklarime dhe vërejtje

Në këtë pjesë, duhet të jepni pëlqimin për procesim 
të dhënave personale përkatëse dhe të dhënat 
e ndjeshme personale për qëllim të vlerësimit të 
kërkesës për kompensim. Plotësimi i kësaj pjese është 
i obligueshëm. 

Pjesa e 12-të
Nënshkrimi

Nënshkrimin e vendos viktima ose parashtruesi i 
kërkesës. Nëse rastet kur vet viktima e parashtron 
kërkesën, atëherë e vendos nënshkrimin viktima. 
Parashtruesi i kërkesës e nënshkruan këtë pjesë 
në rastet kur e parashtron kërkesën apo kërkon 
kompensim në emër të viktimës.   



Dokumentet e përgjithshme ( të 
obligueshme): 

1.  Dokumenti i identifikimit ose dëshmia e shtetësisë 
apo e banimit të përhershëm;

2.  Dokumenti apo vërtetimi i policisë që dokumenton 
paraqitjen e veprës penale ;

3.  Vendimi i plotfuqishëm i gjykatës ;
4.  Dëshmi se ekzekutimi nuk ishte i suksesshëm apo 

se përmbarimi nuk ka qenë i mundur.

Kompensimi për lëndimet e rënda 
fizike apo dëmtim i shëndetit

1.  Raportet e mjekut dhe diagnoza e mjekut për 
lëndimin fizik si pasojë e veprës;

2.  Cfarëdo dokumenti tjetër për vërtetimin e lëndimit 
apo dëmtimit, kohëzgjatjen e lëndimeve dhe shkallën; 

3.  Raportin e mjekut për trajtimit të vazhdueshëm të 
nevojshëm për viktimën ku specifikohet kohëzgjatja 
dhe shuma totale se sa mund të kushtojë trajtimi 
mjekësor; 

4.  Faturat për trajtimin mjekësor, kontrollat mjekësore, 
operacionet, medikamentet, hospitalizimi etj. 

Kompensimi për çrregullim të 
rëndë të shëndetit mendor

1. Raportet e psikiatrit apo psikologut; 
2.  Diagnozën e psikiatrit apo psikologut që konstaton 

diagnozën për çregullimin e rëndë të shëndetit mendor;
3.  Raportin e psikiatrit apo psikologut për trajtimit 

të vazhdueshëm të nevojshëm për viktimën ku 
specifikohet kohëzgjatja ose numri i seancave 
terapeutike të nevojshme dhe shuma totale se sa 
mund të kushtojë trajtimi; 

4.  Faturat për trajtimin mjekësor dhe medikamentet 
e nevojshme për sanimin e çrregullimit;

5.  Foto në rast së çrregullimi ka ardhur si pasojë e 
shpërfytyrimit . 

6.  Dokumente tjera relevante. 

Kompensimi për humbjen e aftësisë 
për punë apo drejtës në mbajtje

1.  Raportin e mjekut për dëmtimin i cili ka rezultuar 
nga vepra penale dhe shkallën dhe kohëzgjatjen 
e paaftësisë;

2.  Historiatin e punës për ditët e humbura në punë 
dhe pagat e humbura;

3.  Letër nga punëdhënësi që konfirmon mungesën 
tuaj në punë për shkak të lëndimeve të rënda si 
pasojë e veprës penale;

4.  Detajet mbi biznesin nëse i vetpunësuar;
5.  Deklarata bankare apo ndonjë dëshmi tjetër të 

besueshme që tregon pagat e marra; 
6.  Dokument që tregon se edhe sa do të mungoni 

në punë për shkak të paaftësisë si pasojë e veprës 
penale;

7.  Dokument që vërteton se jeni mbajtës kryesor i 
anëtarëve të tjerë të familjes  si dhe deklaratën e 
bashkësisë familjare;

8.  Dokumentet e identifikimit për vartësit. 

Kompensimi për dëmet për 
shkatërrimin e pajisjeve mjekësore

1.  Dëshmia e pagesës (fatura) për pajisjen e blerë 
mjekësore që ishte dëmtuar si pasojë e veprës;

2.  Foto e pajisjes ose dëshmi për llojin e pajisjes. 

Kompensim për shpenzime të funeralit

1.  Fatura/dëshmi për faturat e paguara për shërbime 
të varrimit; 

2.  Çertifikata e vdekjes.

Kompensim për shpenzimet 
procedural për parashtrimin e 
kërkesës për kompensim

1.  Dëshmi/ fatura për pagesat e bëra për nxjerrjen 
e dokumenteve për parashtrimin e kërkesës për 
kompensim.  

Kompensimi nga burimet tjera

1.  Dëshmi të kompensimit të realizuar nga burime 
tjera si psh nga gjykata/i pandehuri, sigurimi 
shëndetësor apo të tjera.

UDHËZIM PËR DOKUMENTET QË DUHEN BASHKËNGJITUR 
FORMULARIT TË KËRKESËS PËR KOMPENSIM TË VIKTIMAVE TË KRIMIT

Ju lutemi referohuni dokumenteve të listuara më poshtë që duhet bashkëngjitur kërkesës 
për kompensim. Bashkëngjitni dokumentet e kërkuara varësisht nga lloji i kompensimeve 

për të cilët jeni duke parashtruar kërkesën për kompensim.  


