
 

Celebrimi në Konsullatën e Përgjithshme të RSH-së në Selanik: 

Për të bërë celebrimin në Konsullatë është e nevojshme të njoftohet më parë  shpallja për lidhje 
martese në Shqipëri. Kërkesa për lidhje martese bëhet nga bashkëshortët e ardhshëm ose nga 
personi i caktuar nga ata me prokurë të posaçme në Zyrën e Gjendjes Civile të vendbanimit të 
nuses dhe dhëndrit në Shqipëri. 

Prokurë për shpalljen e martesës 

Në rastet kur shtetasit shqiptare nuk kanë mundësi të paraqiten në Gjendjen e tyre Civile në 
Shqipëri, për të kryer veprimet e nevojshme për shpalljen e martesës dhe tërheqjen e 
certifikatave. 

Për tu celebruar pranë  Zyrës  Konsullore duhet  që njëri prej bashkëshortëve të ardhshëm të 
ketë kryer paraprakisht aplikimin online elektronik në  e-albania. 

Për më tepër informacion, lutemi klikoni linkun si më poshtë: 

https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UserService.aspx?service_code=9776 

Dokumentacioni i nevojshëm për secilin nga bashkëshortët e ardhshëm: 

-Certifikate Lindje, modeli ndërkombëtar, e tre mujorit të fundit  

- Certifikatë për lidhje martese modeli ndërkombëtar, e tre mujorit të fundit  

-Pasaporte biometrike ose Letërnjoftimi ID (Kartë identiteti) 

-Dy dëshmitarë me pasaportat ose Letërnjoftimet ID (Kartë identiteti) 

*Dëshmitarët duhet të jenë shtetas shqiptarë dhe NUK duhet të jenë pjesëtarë të familjes 
ekzistuese të bashkëshortëve të ardhshëm. 
 
Me numrin e aplikimit të nxjerrë nga e-albania bashkëshortët e ardhshëm duhet të paraqiten në 
përfaqësi për të kryer Aktin e Martesës. 
 
Tarifa e shërbimit 
  
Tarifa konsullore për lidhje martese është 30 euro. 
Pagesa bëhet në çdo  banke Ethniki në nr. llogarisë 745/480005-25 ose me e-banking : 
Name of Bank: National Bank of Greece/ ETHNIKI BANK 
IBAN: GR 22 0110 7450 0000 7454 8000 525 
Account Number: 745/ 48 0005-25 
SWIFT: BANK BIC ETHNGRAA 
Beneficiary: General Consulate of the Republic of Albania. 
 
-Mandat pagesa 30 euro për lëshimin e certifikatës së martesës nga konsullata (kjo me dëshirë) 
 
 
 
Periudha e vlefshmëria: 



Kohëzgjatja e regjistrimit në Zyrën e Gjendjes Civile në Shqipëri mund të zgjasë deri 
në tre (3) muaj. 


