Broshurë informimi për ngritjen
e një padie

Keni qenë viktimë e një shkeljeje ? Vini për të bërë padi ?
Për ta bërë punën si duhet, la Policia ka nevojë për informacione të sakta. Lexojeni me
vëmendje këtë broshurë me qëllim që të përgatiteni mirë
Masat e para





Mbani mend dhe shënoni menjëherë sinjalizimin e autorit
Në rast vjedhjeje të kartave tuaja bankare, postare dhe/ose të kredisë, mendoni t’i bllokoni ato pranë
institucioneve që i kanë lëshuar
Në rast vjedhjeje të telefonit tuaj celular, bëni bllokimin e kartës SIM pranë operatorit tuaj
Hartoni inventarin e hollësishëm të sendeve që janë zhdukur

Informacione praktike
Ku mund të ngrihet padia penale ?
Në çdo stacion policie.
Sa kohë vazhdon regjistrimi i padisë penale?
Duhet llogaritur mesatarisht gjysmë ore deri në një orë për plotësimin e të gjitha formaliteteve. Një kohë pritjeje
është e mundur, nëse në sportel ka persona të tjerë që janë paraqitur para jush.
Për disa tipa shkeljesh (vjedhje e thjeshtë, vjedhje ciklesh, dëmtim prone), ju mund t’i përshpejtoni formalitetet
duke e plotësuar padinë paraprakisht në Internet (www.lausanne.ch/police-eplainte).
Sa kushton ngritja e një padie ?
Kjo përçapje është falas. Një pagesë kërkohet në rast humbjeje të një dokumenti identiteti (shpenzime
administrative për sinjalizimin e dokumenteve të humbura apo të vjedhura dhe për përpilimin e vërtetimit që lejon
pajisjen me dokumente të reja).
Kush mund të ngrejë padi penale ?
Çdo person mbi 18 vjeç. Sidoqoftë, edhe një i mitur i dëmtuar e ka të drejtën të ngrejë padi, nëse është i aftë të
kuptojë.
Cili është afati për të ngritur padi ?
Afati është 3 muaj, qysh nga marrja dijeni për autorin e shkeljes.

Informacione të dobishme






Gjeneralitetet tuaja, po qe e mundur duke paraqitur një dokument identiteti (mbiemri, emri, data e lindjes,
vendi i origjinës, profesioni, vendbanimi, telefoni, e-mail-i)
Emri i sigurimit që mbulon fatkeqësinë
Data dhe ora e shkeljes
Vendi i saktë
Natyra e dëmtimeve (me foto, preventiv, faturë nëse disponohet)

Informacione të dobishme (vijim)





Përshkrimi i hollësishëm i sendeve të vjedhura, pikërisht për :
Telefonat celularë (marka, modeli, n° i serisë IMEI)
Dokumentet e identitetit (n°, data dhe vendi i lëshimit)
Kartat bankare, postare dhe/ose të kredisë (n° dhe institucioni që i ka lëshuar)
bizhuteritë (përshkrimi ose fotografi dhe vlera)
Për shkeljet me Internet, ruajini të gjitha të dhënat
Për shkeljet me mashtrim përmes përdorimit të ordinatorit (skimming) apo çdo mashtrim tjetër me karta
kredie, një ekstrakt i llogarisë për 60 ditët e fundit.

Çfarë tjetër duhet ditur
A mund të refuzohet regjistrimi i një padie ?
Jo, veç nëse faktet nuk përbëjnë një shkelje të dënueshme penalisht, si në rastin e dëmtimit aksidentor të një
mjeti apo të një mosmarrëveshjeje civile (mosmarrëveshje në lidhje me kthimin e një borxhi, respektim i një
kontrate, etj.)

Çfarë ndodh me padinë penale ?
Dy kopje i transmetohen paditësit me një shënim informues.
Origjinali i transmetohet Policisë gjyqësore, nëse shkelja është bërë në Lozanë dhe është në kompetencën e saj.
Në raste të tjera, padia penale i transmetohet Policisë kantonale.

Lista e stacioneve të policisë
Hôtel de Police
Rue Saint-Martin 33
1002 Lausanne

Poste de Police de Chailly
Avenue de Chailly 5
1012 Lausanne

Poste de Police de l’Avenue de Cour
Avenue de Cour 78
1007 Lausanne

Poste de Police du Flon
Rue de Genève 4
1003 Lausanne

Poste de Police de la Gare
Rue du Petit-Chêne 36
1003 Lausanne

Poste de Police d’Ouchy
Place de la Navigation 10
1006 Lausanne

Poste de Police de la Pontaise
Rue de la Pontaise 42
1018 Lausanne

Poste de Police de la Sallaz
Avenue du Temple 65
1012 Lausanne

Orari i hapjes : www.lausanne.ch/police-contacts






Für Deutsch rufen Sie folgende Seite auf :
Per Italiano consultare :
For English please go to :
Para Español haga clic en :
Para Portugês, por favor consulte :

E-plainte në : www.lausanne.ch/police-eplainte






Za jezik idite na :
Për Shqip shkoni në :
Luqado Fadlan arag :
Tamoul
Arabe

