
 Ndarje familjare dhe bashkim familjar 
 
Bashkim familjar 

Baza Ligjore: 

- Ligji Nr.10129, datë 11.05.2009 “Për Gjendjen Civile” 

 

Dokumentet qe duhen paraqitur në zyrën e gjendjes civile: 

• Kërkesë me shkrim (Formular i gatshëm që plotësohet në zyrën e informacionit dhe 
protokollohet) Kërkesa plotësohet nga kryefamiljarët e dy familjeve që bashkohen; këtë 
formular e nënshkruajnë të gjithë anëtarët madhorë të familjeve. 
• çertifikatë familjare të familjeve që do të bashkohen 
• fotokopje të letërnjoftimit për çdo anëtar të familjeve që ka mbushur moshën 16 vjeç dhe 
janë dakord të bashkohen 
• Dokument që vërteton vendbanimin si: 

- Dokument pronësie të banesës (hipotekë) 
- Kontratë qiramarrje/ huadhënie/ përdorimi 
- Çdo dokument të ligjshëm sipas legjislacionit në fuqi që i jep shtetasit të drejtën e 
përdorimit të banesës. (vetëdeklarim legalizimi) 
Dokumentet që dorëzohen duhet të jenë origjinalë ose fotokopje të noterizuara. 

Taksa për proçedurën bashkim familjar është 1000 lekë.Kjo taksë paguhet në zyrën e gjendjes 
civile. 

Për informacione të mëtejshme drejtohuni pranë Zyrës së Gjendjes Civile ose pranë Sportelit 
të Informacionit. 
 

Ndarje familjare 

Baza Ligjore: 
- Ligji Nr.10129, datë 11.05.2009 “Për Gjendjen Civile” 
- pika 2 V.K.M. Nr.1243 datë 11.12.2009”, Për përcaktimin e dokumenteve që duhet të 
paraqesin shtetasit e proçedurat që duhet të kryejnë Z.GJ.C.për ndryshimin e vendbanimit” 
Shtetasi duhet të paraqesë këto dokumente: 
- Kërkesë me shkrim (Formular i gatshëm që plotësohet në zyrën e informacionit dhe 
protokollohet). Kërkesën për veçim e plotëson personi që kërkon ndarjen nga familja, ose për 
pjesëtarët e një familjeje ka të drejtë ta bëjë kryefamiljari dhe në pamundësi të tij, çdo person 
madhor i familjes. 
- çertifikatë familjare të familjes nga do të ndahet personi 
- fotokopje të letërnjoftimit për çdo anëtar të familjes që ka mbushur moshën 16 vjeç dhe 
është dakord të ndahet. 
Në zyrën e gjendjes civile paraqiten për të firmosur proçesverbalin të gjithë personat madhorë 
që kërkojnë veçimin nga familja. 
Taksa për proçedurën veçim nga familja është 1000 lekë.Kjo taksë paguhet në zyrën e 
gjendjes civile. 
Për informacione të mëtejshme drejtohuni pranë Zyrës së Gjendjes Civile ose pranë Sportelit 
të Informacionit. 
 
 


