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1. Emri i shërbimit

2. Cili është qëllimi i 

shërbimit?

3. Çfarë ofron ky shërbim?

4. A jam përfitues?

Nr Lloji Dokumenti lëshohet nga:
Dorëzohet në sportel nga 

aplikanti?

Dokumentat për shtetasin 

shqiptar/e

1

Dokument identiteti, 

pasaportë e vlefshme 

udhëtimi ose letërnjoftimi

Zyra e Gjendjes Civile Po

2

 Leje qëndrimi ose konfermë 

e qëndrimit të ligjshëm në 

vendin pritës për shtetasin 

shqiptar

Institucionet e huaja Po

3

Certifikatë lindje, jo më e 

vjetër se 3 muaj, për 

shtetasin shqiptar, lëshuar 

për lidhje martese

Zyra e Gjendjes Civile Po

4

Certifikatë për lidhje 

martese, jo më e vjetër se 3 

muaj për shtetasin shqiptar, 

lëshuar për lidhje martese

Zyra e Gjendjes Civile Po

5
Dokument i vlefshëm 

identiteti për dëshmitarët
Zyra e Gjendjes Civile Po

6 Mandat pagese Banka Po

Dokumentat për shtetasin e 

huaj

1
Leja e martesës nga vendi i 

origjinës
Institucionet e huaja Po

2

Vërtetim për leje martese 

nga Ambasada e vendit të 

origjinës, e akredituar në 

vendin pritës (ose nga 

Ambasada respektive që e 

mbulon shtetin ku kryhet 

martesa, në rastin kur nuk 

ka Ambasadë të akredituar), 

i cili konfirmon gjendjen 

civile të tij

Aplikanti Po

3 Çertifikatë lindje Institucionet e huaja Po

4 Fotokopje e pasaportës Aplikanti Po

Zyrat pritëse Qyteti Adresa Orari

Online në portalin e-Albania Online në portalin e-Albania                                    Online në portalin e-Albania                       24 orë                                 

Niveli 1 Niveli 2 Niveli 3 Niveli 4

Ofrohet informacion mbi 

shërbimin

Ofrohet informacion dhe 

mundësi shkarkimi i 

formularit të aplikimit

Ofrohet informacion dhe 

mundësi për dorëzimin e 

aplikimit online

Shërbimi ofrohet tërësisht 

online

Tarifa bazë Tarifa shtesë Tarifa Online Mënyra e pagesës

30 euro ose tarifa ekuivalente në 

monedhën vendase
Nuk ka

KARTELË INFORMATIVE

Lidhje martese me shtetas të huaj 

Lidhja e martesës në përfaqësi, kur njëri nga bashkëshortët e ardhshëm është i huaj

Lidhjen e martesës në përfaqësi, kur njëri nga bashkëshortët e ardhshëm është i huaj

Qytetarët shqiptarë, rezidentë jashtë kufijve të Republikës së Shqipërisë

5. Çfarë dokumentesh 

duhen për aplikim?

6. Ku mund të aplikoj?

7. A është ky shërbim 

online?

8. Sa është tarifa për 

marrjen e shërbimit?

Dokumentacioni duhet të jetë i legalizuar sipas VKM nr. 134, datë 7 mars 2003

dokumentacioni duhet të jetë i përkthyer në gjuhën shqipe dhe i legalizuara nga autoritetet kompetente të vendit 

pritës



9. Sa kohë nevojitet për të 

marrë shërbimin?

10. Çfarë përfitoj?

11. Ç'afat vlefshmërie ka?

12. Ku e marr?

13. Cili është institucioni 

përgjegjës?

16. Cila është baza ligjore e 

këtij shërbimi?

Njoftimi paraprak për lidhjen e martesës (brenda 5 ditëve nga data e aplikimit)

Lidhja e martesës, menjëherë në ditën e paraqitjes

Lidhjen e martesës në përfaqësi, kur njëri nga bashkëshortët e ardhshëm është i huaj.

Regjistrimi deri në 3 muaj

Në sportele                                  Me postë                             E-albania                             Me e-mail

Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme

14. Ku mund të gjej 

informacion për këtë 

shërbim?

Kontakto në: Orari

E- albania:e-albania.al

ADISA web: www.adisa.gov.al

ADISA email: Informacion@adisa.gov.al

Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme DK@mfa.gov.al

Qendra e Informimit mbi Shërbimet Publike: 0800 0118

E- albania:24 orë

ADISA: E Hënë- E premte, ora 08:00-15:00

Qendra e Informimit mbi Shërbimet Publike:                E 

Hënë-E Premte, ora 08:00-19:00

15. Nëse kam ankesë, si të 

veproj?

Në sportele                                  Me postë                            Web-i i Institucionit                 Me e-mail

Në platformën "Shqipëria që duam" 

Link: www.shqiperiaqeduam.al

VKM nr. 134, datë 7 mars 2003.                                                                                                                                 Konsulli 

mund ti lëshojë të interesuarit dublikatë të aktit të martesës ose vërtetim çertifikatë martese

Lidhja martesore kryhet nëse ligji i vendit pritës nuk e ndalon.

Lidhja martesore kryhet nëse nuk është në kundërshtim me marrëveshjen dypalëshe nëse ekziston midis dy vendeve.


