
C.nr 198/19 

GJYKATA THEMLORE NË PRIZREN DEGA NË SUHAREKË – Departamenti I 

Përgjithshem Divisioni Civile , në përbërje me kryetarin e trupit gjykues Shaban Zeqiraj dhe 

gjyqtar porot Mehdi Sylaj , Nasibe Llapatinca dhe sekretaren juridike Ilkije Kryeziu, në qështjen 

juridike të propozuesve A. G. nga fsh. P. k.Suharekë me vendbanim në Shtime dhe propozuesit A. 

D. G. nga fsh M. K.Suharekë të cilin e përfaqëson me autorizim D. G. nga fsh.K.  e P. K.Suharekë 

, me propozim për zgjidhje të marteses me marrëveshje ,pas seancës kryesore të mbajtur me datë 

19.06.2019  gjykata me datë 28.06.2019 mori këtë : 

A K T G J Y K I M  

 

I. ZGJIDHET MARTESA ME SHKURORËZIM – MARRËVESHJE e lidhur mes A. 

G. e lindur R. e lindur me datë 07.07.1993  nga fsh P. K.Suharekë dhe A. G. I lindur 

me 28.10.1985 nga fsh K. E P. K.Suharekë , martese e lidhur me datë 14.11.2014 me 

numer rendor .. numer të references 24/2014RM/24004 ZGJC Suharekë , M.. 

 

II. SHPENZIMET E PROCEDURES KONTESTIMORE I BARTË SECILA PALË TË 

VETAT. 

 

III. KY AKTGJYKIM ËSHTË I PLOTËFUQISHEM ME DATË 19.06.2019 PASI QË 

PALËT NË PROCEDURE KANË HEQUR DORË NGA E DREJTA E ANKESES. 

 

A R S Y E T I M  

Propozuesit kanë paraqitur pranë gjykatës propozim për zgjidhje të marteses me 

shkurorëzim me datë 10.05.2019. 

Gjykata pas pranimit të kësaj lënde ka caktuar seacnë dëgjimore me datë 19.06.2019 në të 

cilën I ka ftuar palwt ku për propozuesen A. G. e lindur R. është paraqitur personalisht Propozuesja 

, ndersa per propozuesin A. D. G. është paraqitur D. G. me autorizim. 

Gjykata në po të njejten seancë pas konstatimit të fakteve se ka kushte per mbajte të seances 

, palët nuk kan patur vereje ne perberje dhe antaret e trupit gjykues gjykata me aktvendim 

procedural ka mbajtur seancen kryesore. 

Propozuesja A. G. ka deklararu se mbesim pranë propozimit për zgjidhje të marteses të 

parashtruar pranë kesaj gjykate pasi që me propozuesin kemi jetuar se bashku 7 vite dhe ne vitin 

2014 kemi bërë kurorëzim , mirëpo pas një kohe maredhenjet tona janë ftohur deri në atë masë 

deri sa ka ardhur deri tek vendimi jonë i përbashkët që këtë martese ta zgjidhim me shkurorëzim , 

pasi që kemi dy muaj që nuk jetojm se bashku me propozuesin , nga kjo martese e lidhur 

propozuesit fëmije nuk kanë patur. 

I autorizuari I propozuesit në këtë seancë të datës 19.06.2019 ka deklararu se nuk e 

kundershtoj propozimin që kjo martese të zgjidhjet me shkurorëzim pasi që edhe djali im – 



propozuesi personalisht e ka nenshkruar këtë propozimin , si dhe propozuesit gjatë kësaj martese 

nuk kanë pasur fëmijë. 

 

Gjykata për administimin e plotë dhe të drejtë të gjendes faktike administroi këto prova: 

 Shiqimi në certifikatën e marteses me numër të references 24/2014RM/24004 , me 

numër rendos .. martese e lidhur me datë 14.11.2014 , e lëshuar me datë 10.05.2019 

pranë ZGJC Suharekë , M.. 

 Shiqimin ne autorizimin përfaqësues për D. G. nga K. e P. e vertetuar tek noteri me 

numer Nr.LRP.26.19/2019 me datë 10.05.2019 

 Ndegjimin e deklaratave të palëve në procedure. 

 

Gjykata pas administrimit të të gjitha provave materiale dhe pas analizimit të rastit konkret 

gjeti propozimi është I ligjshëm konform nenit 68 par.2 të LPK-së i cili thotë se shkurorëzimi 

mund të paraqitet kur : (2) Njëri apo të dy bashkëshortët me marrëveshje të dyanshme mund të 

kërkojnë shkurorëzim duke parashtruar padi në gjykatën kompetente. , e që në rastin tonë konform par. 

4 të të njejtit nen kemi të bëjmë me propozim për zgjidhje të marteses pasi që të nuk ka kundershtim nga 

asnjeri propozues. 

Si dhe konform dispozitave të nenit 69 të LFK-së gjykata konsideron se janë plotësuar kushtet 

themelore që të zgjidhet martesa  me shkurorëzim pasi që si rezulat I çrregullimit të maredhenjeve  edhe 

martesa faktikisht është nderprere pasi që propozuesit nuk bashkëjetojn me njeri tjetrin , kështu që kanë 

ardhur deri tek vendimi I përbashkët që kjo martese të zgjidhet me shkurorëzim. 

Nga sa u tha më lartë gjykata vendosi si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

GJYKATA THEMELORE PRIZREN DEGA NË SUHAREKË  

C.nr 198/2019   / Datë : 28.06.2019 

Sek Juridike                    GJYQTARI 

Ilkije Kryeziu                           SHABAN ZEQIRAJ 

 

KËSHILLË JURIDIKE : Ky aktgjykim është I plotëfuqishem me datë 19.06.2019 pasi që 

palët në procedure kanë hequr dorë nga e drejta e ankeses.  


