
Rregjistrim vdekje 
 
Baza Ligjore: Neni 51, 52, 53, 54 i Ligjit Nr.10129, datë 11.05.2009 “Për Gjendjen Civile” 
 
Kur shtetasi vdes brenda vendit, deklarimi i vdekjes duhet bërë në zyrën e gjendjes civile ku 
ka vendbanimin personi i vdekur, brenda 10 ditëve nga ndodhja ose gjetja e kufomës. 
Deklarimi i vdekjes bëhet nga çdo pjestar madhor i familjes ose personat më të afërt. Në 
mungesë të tyre apo për personat pa njeri, nga i ngarkuari i posaçëm i njësisë së qeverisjes 
vendore, drejtuesit e institucioneve ku ndodh vdekja, përfaqësues të funeralit.Akti i vdekjes 
mbahet në zyrën e gjendjes civile ku shtetasi ka vendbanimin/ vendqëndrimin, ose aty ku 
ndodh vdekja. 

Dokumentet që duhen paraqitur për ç’ regjistrimin e personit: 
-Raporti mjekësor ku të jenë saktësuar identiteti i personit, fakti, koha dhe shkaku i 
vdekjes 
-Letërnjoftimi i të ndjerit. 
-Letërnjoftimi i deklaruesit. 
-Në rastin kur në raportin mjeksor shkaqet e vdekjes klasifikohen në shkaqe 
aksidentale ose kriminale, në zyrën e gjendjes civile duhet paraqitur dhe shkresa e 
prokurorisë, që autorizon veprimin. 
-Në rastet, kur shtetasit nuk i disponojnë dokumentet e sipërcituara vdekja vërtetohet 
me vendim gjykate.  

 
Kur deklarimi i vdekjes nuk bëhet brenda 10 ditëve , akti i vdekjes mbahet shoqëruar me 
fletëpagesën e gjobës në masën 3000(tremijë) lekë.Gjoba e vendosur nga nëpunësi i gjendjes 
civile mund të ankimohet brenda 10 ditëve te prefekti i qarkut, i cili duhet të shprehet brenda 
10 ditëve nga data e regjistrimit të ankesës. 
Përmbajtjen e akt vdekjes e plotësohet në skedë nga mjeku i cili shënon shkakun e vdekjes. 
Aktvdekja mbahet  nga nëpunësi i Zyrës së Gjëndjes Civile dhe jepen dy çertifikata vdekjeje, 
një për shpenzime varrimi dhe një për pagese varrimi si dhe leja e varrimit. 
* Ç’rregjistrimi në Zyrën e Gjëndjes Civile bëhet nga një pjesëtar i familjes ose një i afërm. 
* Përsa i përket vdekjeve aksidentale plotësohet një skedë nga mjeku ligjor. 
* Në rast se kalon afati i mbajtjes së aktit të vdekjes, ajo bëhet me vendim gjykate. 
 
Për informacione të mëtejshme drejtohuni pranë Zyrës së Gjendjes Civile ose pranë Sportelit 
të Informacionit. 
 


