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KËRKESË-PADI

Përpara:

GJYKATËS ADMINSTRATIVE TE SHKALLES SE PARE _______________

KERKUES: _______________, 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: _______________.

PERSON    I    TRETË: Zyra e Gjendjes Civile Njësia Bashkiake nr. _______.

OBJEKTI: Vërtetimin e faktit juridik të lindje së fëmijës _______________, i biri i
_______________ dhe _______________, lindur më _______________, ora
_______ në _______________, e gjinisë ________.

BAZA LIGJORE: Nenet 25, 27, 38/2 e në vijim të Ligjit nr. 10129, datë 11.05.2009 “Për Gjendjen
Civile”, i ndryshuar;

Neni 388/2 i Kodit të Procedurës Administrative.

Ligji nr. 49/2012 “Për Organizimin dhe Funksionimin e Gjykatave Administrative
dhe Gjykimin e Mosmarrëveshjeve Administrative”.

E nderuar Gjykatë,

Rrethana e çështjes

Në këtë rubrikë paraqitet legjitimi i kërkuesit për të kërkuar vërtetimin e faktit juridik të lindjes së fëmijës;
shpjegimet në mënyrë të hollësishme për kohën e lindjes së fëmijës, vendin e lindjes; personat që kanë
asistuar në lindje (nëse ka);  rrethana se përse lindja nuk është kryer në institucionet përkatëse dhe përse
nuk është deklaruar në momentin e duhur;
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Kërkimi

Ne këtë rubrike jepet kërkimi i palës kërkuese, arsyet përse bëhet ky kërkim dhe ku bazohet.

Lista e Provave qe i bashkëlidhen Kërkesës;

Kjo rubrike duhet te përmbajë me hollësi dokumentet qe disponon kërkuesi ne momentin e depozitimit te
kërkesës, p.sh. raport nga mjeku i familjes, ose çdo raport mjekësor tjetër; çdo dokument që zotëron për
të provuar lindjen e fëmijës; listën e dëshmitarëve që mund të kenë asistuar në lindje, si dhe çdo dokument
që do konsiderohet i nevojshëm për të provuar pretendimet përpara gjykatës.

Konkluzion

Në këtë rubrikë paraqitet kërkesa përfundimtare përpara gjykatës, e cila lidhet me objektin e kërkesës:

- Vërtetimin e faktit juridik të lindjes së fëmijës _______________

Kërkuesi

__________________________

___________________________ Datë ____________


