
KERKESE-PADI

Drejtuar: Gjykatës Administrative të Rrethit ______________

PADITËS: _______________, i biri/e bija i/e _______________ dhe i/e
_______________, lindur më _______________, në
_______________, banues/e në adresën: Rruga: _______________
me kartë identiteti nr. _______________, numër telefoni
_______________, me e-mail: _______________.

TE PADITUR: 1. KOMISIONI QENDROR I ANKIMIT TIRANË ( Instituti i
Sigurimeve Shoqerore)
2. DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQEROR E
RRETHIT ______________

OBJEKTI: Kundërshtimi i vendimit administrativ Nr. ______________të
KOMISIONI QËNDROR I ANKIMIT TIRANË, (njoftuar me dt.
______________);

Detyrimin e Institutit të Sigurimeve Shoqërore që të më njohë të drejtën e
pensionit te pleqërisë për pune te kategorisë se ______________ për te
gjithë periudhën qe kam punuar ne ______________dhe të më paguajë
pensionin e papaguar nga dita e lindjes së të drejtës së këtij pensioni
______________.

BAZA    LIGJORE : Neni 86 “3” i ligjit nr. 7703 datë 11.05.1993 “Për Sigurimet
Shoqërore”,
Ligji nr 49/2012 “Për Organizimin dhe Funksionimin e
gjykatave administrative dhe gjykimin e mosmarrëveshjeve
administrative”

E nderuar Gjykatë,

Faktet dhe Rrethanat e çështjes

Në këtë rubrikë paraqitet legjitimi i paditësit për të kërkuar të drejtën; një përshkrim i
hollësishëm i rrethanave dhe fakteve për përfitimin e pensionit të pleqërisë; rrugën
administrative që është ndjekur për ta kërkuar këtë të drejtë; dhe përgjigjet apo
korrespondenca shkresore me organet përkatëse të cilat kanë refuzuar dhënien e kësaj të
drejtë në rrugë administrative.



Analiza Ligjore

Në këtë rubrikë paraqitet interpretimi ligjor për kundërshtimin e aktit/akteve
administrative që kanë refuzuar njohjen dhe përfitimin e të drejtës për pension, duke ju
referuar legjislacionit përkatës nga buron kjo e drejtë dhe përse palës paditëse i takon të
përfitojë këtë të drejtë.

Lista e Provave qe i bashkëlidhen Kërkese-Padisë;

Kjo rubrike duhet te përmbajë dokumentet qe disponon paditësi ne momentin e
depozitimit te kërkesë-padisë, p.sh. librezën e punës, njoftimet dhe korrespondencën me
Institutin e Sigurimeve Shoqërore, si dhe çdo dokument që do  konsiderohet i nevojshëm
për të provuar pretendimet përpara gjykatës.

Konkluzion

Në këtë rubrikë paraqitet kërkimi ndaj gjykatës, duke ju referuar objektit të kërkesë
padisë

Kundërshtimi i vendimit administrativ Nr. ______________të KOMISIONI QËNDROR
I ANKIMIT TIRANË, (njoftuar me dt. ______________);

Detyrimin e Institutit të Sigurimeve Shoqërore që të më njohë të drejtën e pensionit te
pleqërisë për pune te kategorisë se ______________ për te gjithë periudhën qe kam
punuar ne ______________dhe të më paguajë pensionin e papaguar nga dita e lindjes së
të drejtës së këtij pensioni ______________.

Për Paditësin

_________________

Datë ____________


