
ANKESË 

 

Për të bërë një ankim në Gjykatë, i referohemi " KODI I PROCEDURËS CIVILE I 

REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË "    
  

Ankimi gjendet në Neni 442 faqe.177 të këtij kodi. 

  

Mjetet e ankimit 
Mjetet për t’u ankuar ndaj vendimeve të gjykatave janë: ankimi në gjykatën e apelit, rekursi në 

Gjykatën e Lartë, kërkesa për rishikim. 

  

Ankimi 
Ankimi është akti me të cilin palët ose pjesëmarrësit e tjerë në proces parashtrojnë kundërshtimet 

e tyre ndaj vendimit të gjykatës dhe veprimeve të përmbaruesit gjyqësor, për të mbrojtur të drejtat 

dhe interesat e tyre. 

  

Rekursi 
Rekursi është akti me të cilin palët ose pjesëmarrësit e tjerë në proces parashtrojnë kundërshtimet 

e tyre ndaj vendimit të gjykatës së shkallës së parë ose të gjykatës së apelit në Gjykatën e Lartë, 

sipas rregullave të përcaktuara në këtë Kod. 

  

Afati i ankimit 

Afati i ankimit në gjykatën e apelit, kundër vendimeve përfundimtare të gjykatës së shkallës së 

parë, është 15 ditë. Afati për të bërë rekurs në Gjykatën e Lartë, kundër vendimeve të gjykatës së 

apelit, është 30 ditë. Afati për të kërkuar rishikimin e vendimit të gjykatës së shkallës së parë dhe 

kundërshtimin e të tretit është 30 ditë. Afati i ankimeve të veçanta është 5 ditë. 

  

Vendimet që mund të ankimohen 
Mund të ankimohen në gjykatën e apelit të gjitha vendimet e dhëna nga gjykata e shkallës së 

parë, me përjashtim të rasteve kur ankimi përjashtohet me ligj. 

 

Nënshkrimi i ankimit 
Ankimi që i drejtohet gjykatës së apelit duhet të nënshkruhet nga vetë pala, avokati ose 

përfaqësuesi i pajisur me prokurë. 

  

Përmbajtja e ankimit 
Në ankim duhet të tregohen: 

a) palët ndërgjyqëse; 

b) vendimi kundër të cilit bëhet ankimi; 

c) shkaqet për të cilat bëhet ankimi; 

ç) çfarë kërkohet me ankimin. 

  

Dokumentet që i bashkëngjiten ankimit 
Bashkë me ankimin duhet të paraqiten: 

a) kopje të ankimit dhe të dokumenteve të tjera, aq sa janë personat që marrin pjesë në çështje si 

palë; 



b) prokura kur ankimi paraqitet nga avokati ose përfaqësuesi i palës. 

Në rast se ankimi nuk plotëson kushtet e mësipërme, si dhe ato të neneve 453 dhe 454 të këtij 

Kodi, gjykata njofton palën që të ndreqë të metat brenda 5 ditëve, në të kundërt ankimi kthehet. 

                                                     

 

 

                                               KËRKESË PËR INFORMACION 
  

  

  

Emër Mbiemër: 

Z./Znj. ____________________    Adresa postare:        ____________________ 

Adresa elektronike: ____________________ 

Nr. Tel:                     ____________________    Data:  __/__/201_ 

Nënshkrimi:     

(dërgimi i kërkesës elektronikisht kërkon emër, mbiemër, nënshkrim dhe dokument identifikimi 

të skanuar) 

  

  

Përshkrim i detajuar i informacionit të kërkuar        

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_________________________________________________     

  

  

Të tjera të dhëna        

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________     

  

  

Forma që kërkohet informacioni / dokumentacioni: 

________________________________________ 

______________________________________________________________________________

_______     

  

  

Vetëm për përdorim zyrtar        

Data e marrjes: __/__/201_    Numri rendor  i kërkesës:    Komente: __________________ 

___________________________ 

___________________________ 



      

  

  

 

 

  

Informacioni në këtë format dhe të dhënat e ID do të përpunohen në përputhje me ligjin nr. 9887, 

datë 10/03/2008 “Për Mbrojtjen e të Dhënave Personale”.     

  

  

-Adresa dhe kontaktet mund të gjenden nëpërmjet konsultimit pa pagesë të informacionit në 

mjediset e autoritetit publik, nëpërmjet portalit www.gjykata.gov.al. 

-Drejtoni kërkesën tuaj, Koordinatorit për të drejtën e informimit/personit pergjegjes per 

komunikimin me publikun, të institucionit që mban informacionin e kërkuar. Kontaktet e tij, janë 

të publikuara në faqen zyrtare të institucionit. 

-Kur ju mendoni se ju kanë mohuar ndonjë prej të drejtave tuaja në bazë ligjit, keni të drejtë të 

ankoheni tek Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale. 

-Koordinatori për të drejtën e informimit i Gjykatës Administrative te Shkalles se Pare Vlore : 

TAVIOLA  MYFTARI 

Email: taviola.myftari@gjykata.gov.al 

Email: administrative.vlore@gjykata.gova.al 

Tel: 00355408046; 

Adresa :    Rruga “Hajrro Cakerri“, Lagjia “Sulejman Delvina“ ; 

Faqe web zyrtare http://www.gjykata.gov.al/gjykata-administrative-vlor%C3%AB/gjykata-

administrative-vlor%C3%AB/ 

Orari: E Hënë -E Premte 08:00 – 16:00 
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