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Dokumentacioni i nevojshëm në rast aksidenti me pasojë vdekje: 

 

1. Kërkesë për dëmshpërblim. 

2. Kopje Letërnjoftimi.  

3. Dëshmi Trashëgimie Ligjore  

4. Çertifikata e përbërjes familjare në ditën e ngjarjes (para ngjarjes)  

5. Çertifikatë Vdekje. 

6. Skedë Vdekje.  

7. Vërtetimin për të ardhurat neto sipas përcaktimeve të rregullores 53/25.06.09. 

8. Vendimi Penal Prokurorisë/Gjykatës për rastin/ngjarjen. 

9. Akt Ekspertim Mjeko-Ligjor “Mbi ekzaminimin e kufomës së të ndjerit/ës”.  

10. Fashikulli penal për ngjarjen. 

 Procesverbal i këqyrjes vendit ngjarjes. 

 Skica e aksidentit. 

 Tabela fotografike. 

 Ekspertim Autoteknik në procedurë penale. 

 Akt Ekspertim Mjeko-Ligjor “Mbi ekzaminimin e kufomës së të ndjerit/ës”. 

 Dokumentacioni mjetit tg _____ (shkaktar i aksidentit). 

 Kopje e policës TPL të mjetit tg ______ (shkaktar të aksidentit) 

 Kopje Leje drejtimi e drejtuesit të mjetit shkaktar të aksidentit. 

 Kopje e alkool-testit për shkaktarin e aksidentit.  

 Procesverbal marrje deklarimi të personit që hetohet për ngjarjen. 

 Procesverbale marrje deklarimi të personave që kanë dijeni për ngjarjen. 
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Dokumentacioni i nevojshëm në rast aksidenti me pasojë dëmtime 

shëndetësore:  

 

1. Kërkesë për dëmshpërblim. 

2. Kopje Leternjoftimi për të dëmtuarin.  

3. Çertifikatë personale.  

4. Çertifikata e përbërjes familjare për të dëmtuarin. 

5. Kartela Klinike për të dëmtuarin. 

6. Fletë drejtimi për KEMP  

7. Raportë paaftësie apo Raport nga KMCAP. 

8. Vërtetimin për të ardhurat neto sipas përcaktimeve të rregullores 53/25.06.09. 

9. Vendimi Penal i Prokurorisë/Gjykatës për rastin/ngjarjen. 

10. Akt Ekspertim Mjeko-Ligjor për të dëmtuarin/ën.  

11. Fashikulli penal për ngjarjen. 

 Procesverbal i këqyrjes vendit të ngjarjes. 

 Skica e aksidentit. 

 Tabela fotografike. 

 Ekspertim Autoteknik në procedurë penale. 

 Akt Ekspertim Mjeko-Ligjor për të dëmtuarin/ën.  

 Dokumentacioni mjetit tg _____ (shkaktar i aksidentit). 

 Kopje e policës TPL të mjetit tg ______ (shkaktar të aksidentit) 

 Kopje Leje drejtimi e drejtuesit të mjetit shkaktar të aksidentit. 

 Kopje e alkool-testit për shkaktarin e aksidentit.  

 Procesverbal marrje deklarimi të personit që hetohet për ngjarjen. 

 Procesverbale marrje deklarimi të personave që kanë dijeni për ngjarjen. 

 


