
KERKESE-PADI

Drejtuar: Gjykatës së Rrethit Gjyqësor ________________

PADITES :

Emri. __________ 2. Mbiemri__________3. Atësia__________4. Adresa e banimit të
përhershëm ose te përkohshëm __________ 5. Nr. i telefonit __________.E-
mail__________

Kërkesa për nr. e tel dhe adresën e emalit nuk janë te detyrueshme  por ndihmojnë ne shpejtimin
e procesit nëpërmjet njoftimeve te shpejta)

I    PADITUR :

Emri. __________ 2. Mbiemri__________3. Atësia__________4. Adresa e banimit të
përhershëm ose te përkohshëm __________

OBJEKTI    I PADISE :

Zgjidhjen e martesës, dhe lënien e fëmijëve  __________ dhe __________, përkatësisht të
datëlindjeve __________ dhe  __________, për rritje dhe edukim paditëses __________;
caktimin e detyrimit ushqimor të të paditurit në masën që duket e arsyeshme të kërkohet.

BAZA    LIGJORE    E PADISE :

Nenet 129-131, 138, 153, 154 e vijues të kodit të familjes, nenet 153, 154, të Kodit të Procedurës
Civile

PARAQITJA E FAKTEVE;

Ne këtë rubrike duhen sqaruar faktet mbi te cilat bazohet padia.
Faktet qe duhet te sqarohen lidhen me rrethanat për te cilat kërkohet zgjidhja e martesës; faktet
përse kërkohet që fëmijët t’i lihen për rritje dhe edukim palës paditëse si dhe faktet dhe masa
në çfarë shumë kërkohet detyrimi ushqimor (përafërsisht)

ARGUMENTAT LIDHUR ME KUSHTET LIGJORE

Ne këtë rubrike duhet te sqarohet lidhja e fakteve te pasqyruara ne rubrikën e mësipërme, rritjen
e nevojës se fëmijëve për kontribut financiar; të ardhurat përkatëse të prindërve, etj.



LISTA E PROVAVE QE I BASHKALIDHEN PADISE;
Kjo rubrike duhet te përmbaje dokumentet qe duhet te paraqiten ne gjykate, te tilla si;

 certifikatat përkatëse të gjendjes civile (certifikatë lindjeje e bashkëshorteve, certifikatë
lindjeje e fëmijëve, certifikatë e trungut familjar, certifikatë martese

 dokumente qe tregojnë te ardhurat dhe gjendjen ekonomike te te dy prindërve, te tilla si,
dokumente pronësie te pasurive te ndryshme te regjistruara te luajtshme dhe te
paluajtshme,

PADITES
Nënshkrimi i personit qe paraqet padinë


