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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?

1
Dokumenti që do të 

legalizohet
Aplikanti Po

2 Kartë Identiteti Zyra e Gjendjes Civile Po

Zyrat pritëse Qyteti Adresa Orari

Zyrat e agjentëve postarë, të 

kontraktuar nga Ministria e 

Punëve të Jashtme; Posta 

Shqiptare, TNT,  ADEX dhe AC

Në të gjitha qytete që kanë 

zyra postare të kontraktuar 

nga Ministria e Punëve të 

Jashtme; Posta Shqiptare, 

TNT, ADEX dhe AC

Adreasa e zyrave postaretë 

kontraktuar nga Ministria e 

Punëve të Jashtme; Posta 

Shqiptare, TNT, ADEX dhe 

AC

Orari i zyrave postare

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

200 lekë/dokument për shtetasit 

shqiptarë
Nuk ka

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?

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

Në bazë të VKM  nr.134, dt.07.03.2003, Konventa e Hagës për  Apostille, Konventa e Vjenës për Marrëdhëniet  Konsullore, 

Ligji për Noterinë, Ligji për Gjendjen Civile dhe Ligji për të Huajt

Në bazë të Konventes se Hages, dokumentet pajisen me një vulë Apostille nga autoriteti kompetent i vendit ku janë lëshuar 

dhe më pas mund të përdoren direkt në institucionin përkatës (Gjendje civile, gjykatë, institucion arsimor, etj.) të vendit 

pritës.

Apostilimi i lëshuar  nga MEPJ ka vlefshmëri të njëjtë me dokumentin e legalizuar ( afati i përdorimit të çertifikatës 6 muaj 

dhe legalizimi i vlefshëm për 6 muaj,vërtetimi i vlefshëm 3 muaj , legalizimi  i vlefshëm 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

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?

2-4 ditë pune

KARTELË INFORMATIVE

Apostilimi i dokumenteve

Çertifikimi i dokumenteve të lëshuara nga institucionet shtetërore shqiptare dhe shoqërite private dhe që janë për përdorim 

jashtë vendit, konform Konventës së Hagës për heqjen e detyrimit të legalizimit të dokumenteve, tetor 1961

Apostilimi i dokumenteve, me qëllim përdorimin e tyre  jashtë vendit

Qytetar


