KARTELË INFORMATIVE
AL039004
1. Emri i shërbimit

Vërtetim për periudhën e burgut

2. Cili është qëllimi i
shërbimit?

Marrja e dokumentit që vërteton periudhën e dënimit të kryer si në rastet e të dënuarve politik dhe jo politikë, që për pasojë
të përfitojnë shpërblimin (për të dënuarit politik), pension, regjistrim në shkollë (për familjarët) si dhe arsye të tjera.

3. Çfarë ofron ky shërbim? Pajisjen me vërtetim për kohën e dënimit të kryer
4. A jam përfitues?

1. Ish të dënuarit politik
2. Çdo person që ka qenë i dënuar
Nr

Lloji

Kartë identiteti ose pasaportë
e personit që ka kryer dënimin Zyrat e Gjendjes Civile
për tu regjistruar në portal

Jo

2

* Në rastin kur aplikimi për
vërtetimin e periudhës së
burgut nuk bëhet nga vetë
shtetasi i cili ka kryer dënimin,
atëherë ngarkohet një
Zyrat e Gjendjes Civile
dokument që vërteton lidhjen
familjare me shtetasin për të
cilin kërkohet ky vërtetim, psh
certifikatë familjare

Po

Qyteti

Adresa

Orari

Kudo në vend,
Në çdo sportel të Postës
Shqiptare

Online në portalin eAlbania.al
Sportelet e Postës
Shqiptare
Zyrat e Drejtorisë së
Përgjithshme të Burgjeve

Online: 24 orë
Sportelet e Postës
Shqiptare - E hënë - e
premte, ora 08:00 - 20:00 /
E shtunë, ora 08:00 - 14:00
Zyrat e Drejtorisë së
Përgjithshme të Burgjeve - E
hënë - e premte, ora 08:00 16:30

Niveli 2
Ofrohet informacion dhe
mundësi shkarkimi i formularit
të aplikimit

Niveli 3
Ofrohet informacion dhe
mundësi për dorëzimin e
aplikimit online

Niveli 4

Tarifa shtesë
Nuk ka

Tarifa Online

Mënyra e pagesës

Zyrat pritëse

Online në portalin e-Albania
Sportelet e Postës Shqiptare
Zyrat e Drejtorisë së
Përgjithshme të Burgjeve

Niveli 1
7. A është ky shërbim
online?

Ofrohet informacion mbi
shërbimin

8. Sa është tarifa për
marrjen e shërbimit?
9. Sa kohë nevojitet për të
marrë shërbimin?
10. Çfarë përfitoj?

Tarifa bazë
Shërbim pa pagesë

11. Ç'afat vlefshmërie ka?

Pa afat

12. Ku e marr?

Në sportele

13. Cili është institucioni
përgjegjës?

Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve (DPB)

14. Ku mund të gjej
informacion për këtë
shërbim?

Kontakto në:
E- albania: e-albania.al
ADISA web: www.adisa.gov.al
ADISA email: Informacion@adisa.gov.al
DPB web: http://www.dpbsh.gov.al/newweb/
Qendra e Informimit mbi Shërbimet Publike: 0800 0118

Shërbimi ofrohet tërësisht
online

Deri në 3 ditë pas dorëzimit të dokumenteve
Vërtetim për periudhën e burgut

Në sportele
15. Nëse kam ankesë, si të
veproj?

Dorëzohet në sportel nga
aplikanti?

1

5. Çfarë dokumentesh
duhen për aplikim?

6. Ku mund të aplikoj?

Dokumenti lëshohet nga:

Me postë

Me postë

E-albania

Me e-mail

Orari
Qendra e Informimit mbi Shërbimet Publike:
E hënë - e premte, ora 08:00 - 19:00

Web-i i Institucionit

Me e-mail

Në platformën "Shqipëria që duam"
Link: www.shqiperiaqeduam.al

16. Cila është baza ligjore e •Ligj Nr. 9831, datë 12.11.2007, “Për dëmshpërblimin e ish të dënuarve politikë të regjimit komunist”, i ndryshuar
Ligj Nr. 8328, datë 16.04.1998, "Për të drejtat dhe trajtimin e të dënuarve me burgim dhe të paraburgosurve"
këtij shërbimi?

