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Juridisk text 

 

Ankimi i çështjeve civile 
 

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. 

 

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

parë, është 15 ditë, kurse afati për të bërë rekurs në Gjykatën e Lartë kundër vendimeve të 

Gjykatës së Apelit është 30 ditë.  Afati i ankimeve dhe rekurseve të veçanta është 5 ditë. 

 

Këto afate janë të prera dhe fillojnë nga dita e nesërme e shpalljes së vendimit përfundimtar. Kur 

çështja është gjykuar dhe nga Gjykata e Rrethit dhe nga Gjykata e Apelit në mungesë të njërës 

palë, ky akt fillon nga dita e njoftimit të vendimit. 

 

Ankimi në gjykatën e apelit dhe rekursi në Gjykatën e Lartë nuk mund të bëhen pasi ka kaluar 

një vit nga shpallja e vendimit. Kjo dispozitë nuk zbatohet kur pala në mungesë vërteton se nuk 

ka qenë në dijeni të procesit gjyqësor për shkak të pavlefshmërisë së njoftimeve. 

 

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. Ankimi që i drejtohet gjykatës së 

apelit duhet të nënshkruhet nga vetë pala, avokati ose përfaqësuesi i pajisur me prokurë dhe 

duhet të përmbajë: 

 

a) Palët ndërgjyqëse; 

b) Vendimi kundër të cilit bëhet ankimi; 

c) Shkaqet për të cilat bëhet ankimi; 

ç) Çfarë kërkohet me ankimin. 

 

Bashkë me ankimin duhet të paraqiten, kopje të ankimit dhe të dokumenteve të tjera, aq sa janë 

personat që marrin pjesë në çështje si palë, 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 Kodit të Procedurës Civile, gjykata njofton palën që të ndreqë të metat brenda 5 

ditëve, në të kundërt ankimi kthehet. 

 

Gjykata që ka dhënë vendimin nuk pranon ankimin kur: 

 

- Është paraqitur jashtë afatit të parashikuar në ligj, 

- Nuk ndreqen të metat brenda afatit të caktuar, 

- Është bërë kundër një vendimi ndaj të cilit nuk lejohet ankim, 

- Është hequr dorë nga ankimi 

Pala që nuk ka bërë ankim apo pala kundër së cilës është bërë ankimi, mund ta kundërshtojë atë 

me kundër ankim brenda 5 ditëve nga dita që ka marrë njoftim për ankimin e palës tjetër. 

Ankimi kundërshtues duhet t’u njoftohet palëve të tjera në gjykim, sipas rregullave për njoftimin 

e ankimit.  
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