
Dokumente që sigurohen nga nëpunësit e 
administratës 

Dokumente që ngarkohen nga aplikanti 

    

Kërkesë për fitim të shtetësisë me origjinë Kërkesë për fitim të shtetësisë me origjinë 

    

1. Certifikate elektronike e gjendjes gjyqësore 
të lëshuar nga organet kompetente në 
Republikën e Shqipërisë. 

1. Kërkesë e shtetasit të huaj drejtuar Presidentit të 
Republikës (Kërkesa të përmbaje identitetin e plotë 
të kërkuesit (emër mbiemër, datëlindje, vendlindje, 
shtetësinë), adresën e saktë të vendbanimit të tij të 
përhershëm dhe adresën ku pret informim për 
ecurinë e aplikimit të tij, arsyet e kërkesës për 
fitimin e shtetësisë shqiptare. Kërkesa nënshkruhet 
me emër mbiemër e firmë nga kërkuesi). 

    

  

2. Dëshmi e gjendjes gjyqësore e marrë në vendin e 
origjinës dhe në vendin ku kërkuesi ka pasur 
qëndrim legal për gjashtë muajt e fundit (vetëm në 
origjinal) dhe sipas rregullave për njohjen e 
dokumenteve të shteteve të huaja nëse është 
lëshuar nga një shtet tjetër. 

    

  
3. Çertifikata e lindjes(vetëm në origjinal) dhe sipas 
rregullave për njohjen e dokumenteve të shteteve 
të huaja nëse është lëshuar nga një shtet tjetër. 

    

  

4. Çertifikata familjare (vetëm në origjinal) dhe 
sipas rregullave për njohjen e dokumenteve të 
shteteve të huaja nëse është lëshuar nga një shtet 
tjetër. 

    

  

5. Certifikata apo çdo dokument tjetër mbi bazën e 
të cilit vërtetohet origjina shqiptare e kërkuesit, në 
vije të drejte, deri në tri shkallë, qoftë edhe nga 
njëri prind. 

    

  
6. Fotografi e aplikantit (4 copë e përmasave  4*6 
cm). Në rast se ka fëmijë nën 14 vjeç, fotografi për 
secilin prej tyre. 

    

Kërkesë për fitim të shtetësisë me natyralizëm 
nga i huaji mbi 18 vjeç me qëndrim të rregullt 
në Republikën e Shqipërisë 

Kërkesë për fitim të shtetësisë me natyralizëm nga 
i huaji mbi 18 vjeç me qëndrim të rregullt në 
Republikën e Shqipërisë 

    



1. Vërtetimin nga DVKM përkatëse që vërteton 
pajisjen me leje qëndrimi  për një periudhë të 
vazhdueshme për jo më pak se 7 (shtatë) vjet 
në territorin e Republikës së Shqipërisë. 

1. Kopje të dokumentit të identifikimit (Të ketë 
mbushur moshën 18 vjeç në ditën e bërjes së 
kërkesës). 

    

2. Certifikatë elektronike e gjendjes gjyqësore e 
Rupublikës së Shqipërisë. 

2. Të ketë mbushur moshën 18 vjeç në ditën e 
bërjes së kërkesës (Kërkesa të përmbaje identitetin 
e plotë të kërkuesit (emër mbiemër, datëlindje, 
vendlindje, shtetësinë), adresën e saktë të 
vendbanimit të tij të përhershëm dhe adresën ku 
pret informim për ecurinë e aplikimit të tij, arsyet e 
kërkesës për fitimin e shtetësisë shqiptare. Kërkesa 
nënshkruhet me emër mbiemër e firmë nga 
kërkuesi). 

    

3. Çertifikata e martesës (vetëm nëse është 
martuar me shtetas shqiptar). 

3. Dokumentet për nivelin A2 të njohurive të 
gjuhës shqipe (lëshuar nga institucioni përkatës 
arsimor) dhe të ketë kaluar testin e njohurive bazë 
të historisë së Republikës së Shqipërisë. 

    

  
4. Kopje e lejes së përhershme e qëndrimit, 
(fotokopje e noterizuar) 

    

  
5. Akti i pronësisë së banesës ose kontrata e zënies 
me qera të banesës (fotokopje e noterizuar). 

    

  
6. Kontratë pune për të punësuarit ose vërtetim 
nga Zyra e tatimeve për të vetë punësuarit ose 
investitorët (fotokopje e noterizuar). 

    

  

7. Dokumente që vërtetojnë disponimin e mjeteve 
financiare të mjaftueshme për jetesë, si garanci 
bankare, librezë kursimi, vërtetime zyrtare të 
ardhurash. 

    

  

8. Dëshmi e gjendjes gjyqësore e marrë në vendin e 
origjinës dhe në vendin ku kërkuesi ka pasur 
qëndrim legal për gjashtë muajt e fundit (vetëm në 
origjinal) dhe sipas rregullave për njohjen e 
dokumenteve të shteteve të huaja nëse është 
lëshuar nga një shtet tjetër. 

    

  
9. Certifikatë elektronike e gjendjes gjyqësore e 
Rupublikës së Shqipërisë. 

    



  

10. Çertifikata familjare (vetëm në origjinal) dhe 
sipas rregullave për njohjen e dokumenteve të 
shteteve të huaja nëse është lëshuar nga një shtet 
tjetër. 

    

  
11. Fotografi e aplikantit(4 copë e përmasave  4*6 
cm). Në rast se ka fëmijë nën 14 vjeç, fotografi për 
secilin prej tyre. 

    

Kërkesë për fitim të shtetësisë me natyralizëm 
nga persona pa shtetësi 

Kërkesë për fitim të shtetësisë me natyralizëm nga 
persona pa shtetësi 

    

1. Vërtetimin nga DVKM përkatëse që vërteton 
pajisjen me leje qëndrimi  për një periudhë të 
vazhdueshme për jo më pak se 7 (shtatë) vjet 
në territorin e Republikës së Shqipërisë. 

1. Kopje të dokumentit të identifikimit (Të ketë 
mbushur moshën 18 vjeç në ditën e bërjes së 
kërkesës). 

    

2. Certifikate elektronike e gjendjes gjyqësore e 
Rupublikës së Shqipërisë. 

2. Kërkesë e shtetasit të huaj drejtuar Presidentit të 
Republikës (Kërkesa të përmbaje identitetin e plotë 
të kërkuesit (emër mbiemër, datëlindje, vendlindje, 
shtetësinë), adresën e saktë të vendbanimit të tij të 
përhershëm dhe adresën ku pret informim për 
ecurinë e aplikimit të tij, arsyet e kërkesës për 
fitimin e shtetësisë shqiptare. Kërkesa nënshkruhet 
me emër mbiemër e firmë nga kërkuesi). 

    

3. Çertifikata e martesës (vetëm nëse është 
martuar me shtetas shqiptar). 

3. Kopje e lejes së përhershme e qëndrimit, 
(fotokopje e noterizuar). 

    

  

4. Dëshmi e gjendjes gjyqësore e marrë në vendin e 
origjinës dhe në vendin ku kërkuesi ka pasur 
qëndrim legal për gjashtë muajt e fundit (vetëm në 
origjinal) dhe sipas rregullave për njohjen e 
dokumenteve të shteteve të huaja nëse është 
lëshuar nga një shtet tjetër. 

    

  
5. Çertifikata e lindjes(vetëm në origjinal) dhe sipas 
rregullave për njohjen e dokumenteve të shteteve 
të huaja nëse është lëshuar nga një shtet tjetër. 

    

  

6. Çertifikata familjare (vetëm në origjinal) dhe 
sipas rregullave për njohjen e dokumenteve të 
shteteve të huaja nëse është lëshuar nga një shtet 
tjetër. 

    



  
7. Fotografi e aplikantit(4 copë e përmasave  4*6 
cm), Në rast se ka fëmijë nën 14 vjeç, fotografi për 
secilin prej tyre. 

    

Kërkesë për fitim të shtetësisë me natyralizëm 
nga të huajt e martuar me shtetas shqiptar 

Kërkesë për fitim të shtetësisë me natyralizëm nga 
të huajt e martuar me shtetas shqiptar 

    

1. Certifikatë elektronike e gjendjes gjyqësore e 
Rupublikës së Shqipërisë. 

1. Kopje të dokumentit të identifikimit (Të ketë 
mbushur moshën 18 vjeç në ditën e bërjes së 
kërkesës). 

    

  

2. Kërkesë e shtetasit të huaj drejtuar Presidentit të 
Republikës (Kërkesa të përmbaje identitetin e plotë 
të kërkuesit (emër mbiemër, datëlindje, vendlindje, 
shtetësinë), adresën e saktë të vendbanimit të tij të 
përhershëm dhe adresën ku pret informim për 
ecurinë e aplikimit të tij, arsyet e kërkesës për 
fitimin e shtetësisë shqiptare. Kërkesa nënshkruhet 
me emër mbiemër e firmë nga kërkuesi). 

    

  
3. Kopje e lejes së qëndrimit, (fotokopje e 
noterizuar). 

    

  
4. Akti i pronësisë së banesës ose kontrata e zënies 
me qera të banesës (fotokopje e noterizuar). 

    

  
5. Kontratë pune për të punësuarit ose vërtetim 
nga Zyra e tatimeve për të vetë punësuarit ose 
investitorët (fotokopje e noterizuar). 

    

  

6. Dokumente që vërtetojnë disponimin e mjeteve 
financiare të mjaftueshme për jetesë, si garanci 
bankare, librezë kursimi, vërtetime zyrtare të 
ardhurash. 

    

  

7. Dëshmi e gjendjes gjyqësore e marrë në vendin e 
origjinës dhe në vendin ku kërkuesi ka pasur 
qëndrim legal për gjashtë muajt e fundit (vetëm në 
origjinal) dhe sipas rregullave për njohjen e 
dokumenteve të shteteve të huaja nëse është 
lëshuar nga një shtet tjetër. 

    

  
8. Çertifikata e lindjes (vetëm në origjinal) dhe sipas 
rregullave për njohjen e dokumenteve të shteteve 
të huaja nëse është lëshuar nga një shtet tjetër. 

    



  

9. Çertifikata familjare (vetëm në origjinal) dhe 
sipas rregullave për njohjen e dokumenteve të 
shteteve të huaja nëse është lëshuar nga një shtet 
tjetër. 

    

  

10. Çertifikata e martesës (vetëm në origjinal) dhe 
sipas rregullave për njohjen e dokumenteve të 
shteteve të huaja nëse është lëshuar nga një shtet 
tjetër. 

    

  
11. Fotografi e aplikantit (4 copë e përmasave  4*6 
cm). Në rast se ka fëmijë nën 14 vjeç, fotografi për 
secilin prej tyre. 

    

 Kërkesë për fitim të shtetësisë me natyralizëm 
nga i huaji, fëmija i mitur i të cilit ka shtetësinë 
shqiptare 

 Kërkesë për fitim të shtetësisë me natyralizëm 
nga i huaji, fëmija i mitur i të cilit ka shtetësinë 
shqiptare 

    

1. Vërtetimin nga DVKM përkatëse që vërteton 
pajisjen me leje qëndrimi  për një periudhë të 
vazhdueshme për jo më pak se 3 (tre) vjet në 
territorin e Republikës së Shqipërisë. 

1. Kërkesë e shtetasit të huaj drejtuar Presidentit të 
Republikës (Kërkesa të përmbaje identitetin e plotë 
të kërkuesit (emër mbiemër, datëlindje, vendlindje, 
shtetësinë), adresën e saktë të vendbanimit të tij të 
përhershëm dhe adresën ku pret informim për 
ecurinë e aplikimit të tij, arsyet e kërkesës për 
fitimin e shtetësisë shqiptare. Kërkesa nënshkruhet 
me emër mbiemër e firmë nga kërkuesi). 

    

2. Certifikate elektronike  e gjendjes gjyqësore 
e Rupublikës së Shqipërisë. 

2. Dokumentet për nivelin A2 të njohurive të 
gjuhës shqipe (lëshuar nga institucioni përkatës 
arsimor) dhe të ketë kaluar testin e njohurive bazë 
të historisë së Republikës së Shqipërisë. 

    

  
3. Kopje e lejes së qëndrimit, (fotokopje e 
noterizuar). 

    

  
4. Akti i pronësisë së banesës ose kontrata e zënies 
me qera të banesës (fotokopje e noterizuar). 

    

  
5. Kontratë pune për të punësuarit ose vërtetim 
nga Zyra e tatimeve për të vetë punësuarit ose 
investitorët (fotokopje e noterizuar). 

    

  

6.  Dokumente që vërtetojnë disponimin e mjeteve 
financiare të mjaftueshme për jetesë, si garanci 
bankare, librezë kursimi, vërtetime zyrtare të 
ardhurash. 



    

  

7. Dëshmi e gjendjes gjyqësore e marrë në vendin e 
origjinës dhe në vendin ku kërkuesi ka pasur 
qëndrim legal për gjashtë muajt e fundit (vetëm në 
origjinal) dhe sipas rregullave për njohjen e 
dokumenteve të shteteve të huaja nëse është 
lëshuar nga një shtet tjetër. 

    

  
8. Çertifikata e lindjes (vetëm në origjinal) dhe sipas 
rregullave për njohjen e dokumenteve të shteteve 
të huaja nëse është lëshuar nga një shtet tjetër. 

    

  

9. Çertifikata familjare (vetëm në origjinal) dhe 
sipas rregullave për njohjen e dokumenteve të 
shteteve të huaja nëse është lëshuar nga një shtet 
tjetër. 

    

  

10. Çertifikata e lindjes së fëmijës me shtetësi 
shqiptare (vetëm në origjinal) dhe sipas rregullave 
për njohjen e dokumenteve të shteteve të huaja 
nëse është lëshuar nga një shtet tjetër. 

    

  
11. Fotografi e aplikantit(4 copë e përmasave  4*6 
cm). Në rast se ka fëmijë nën 14 vjeç, fotografi për 
secilin prej tyre. 

    

Kërkesë për fitim të shtetësisë i fëmijës së dy 
prindërve që kanë fituar shtetësinë shqiptare 
me natyralizëm 

Kërkesë për fitim të shtetësisë i fëmijës së dy 
prindërve që kanë fituar shtetësinë shqiptare me 
natyralizëm 

    

1. Certifikate elektronike  e gjendjes gjyqësore 
e Rupublikës së Shqipërisë (Vetëm për fëmijët 
nga 14-18 vjeç). 

1. Kërkesë nga të dy prindërit ( nëse fëmija është 
nga 14-18 vjec meret edhe pëlqimi i fëmijës)  
drejtuar Presidentit të Republikës (Kërkesa të 
përmbaje identitetin e plotë të kërkuesit (emër 
mbiemër, datëlindje, vendlindje, shtetësinë), 
adresën e saktë të vendbanimit të tij të 
përhershëm dhe adresën ku pret informim për 
ecurinë e aplikimit të tij, arsyet e kërkesës për 
fitimin e shtetësisë shqiptare. Kërkesa nënshkruhet 
me emër mbiemër e firmë nga kërkuesi). 

    

2. Çertifikata familjare e Prindërve marrë në 
Republikën e Shqipërisë. 

2. Dokumentet për nivelin A2 të njohurive të 
gjuhës shqipe (lëshuar nga institucioni përkatës 
arsimor) dhe të ketë kaluar testin e njohurive bazë 
të historisë së Republikës së Shqipërisë (Vetëm për 
fëmijët nga 14-18 vjeç). 

    



  
3. Kopje e lejes së qëndrimit, (fotokopje e 
noterizuar). 

    

  

4. Dëshmi e gjendjes gjyqësore e marrë në vendin e 
origjinës dhe në vendin ku kërkuesi ka pasur 
qëndrim legal për gjashtë muajt e fundit (vetëm në 
origjinal) dhe sipas rregullave për njohjen e 
dokumenteve të shteteve të huaja nëse është 
lëshuar nga një shtet tjetër (Vetëm për fëmijët nga 
14-18 vjeç). 

    

  
5. Çertifikata e lindjes(vetëm në origjinal) dhe sipas 
rregullave për njohjen e dokumenteve të shteteve 
të huaja nëse është lëshuar nga një shtet tjetër. 

    

  

6. Çertifikata familjare (vetëm në origjinal) dhe 
sipas rregullave për njohjen e dokumenteve të 
shteteve të huaja nëse është lëshuar nga një shtet 
tjetër. 

    

  
7. Fotografi e aplikantit (3 copë e përmasave  4*6 
cm).  

    

 Kërkesë për fitim të shtetësisë i fëmijës së një 
prindi që ka fituar shtetësinë shqiptare me 
natyralizëm 

 Kërkesë për fitim të shtetësisë i fëmijës së një 
prindi që ka fituar shtetësinë shqiptare me 
natyralizëm 

    

1. Certifikatë elektronike  e gjendjes gjyqësore 
e Rupublikës së Shqipërisë (Vetëm për fëmijët 
nga 14-18 vjeç). 

1. Kërkesë nga të dy prindërit ( nëse fëmija është 
nga 14-18 vjec meret edhe pëlqimi i fëmijës)  
drejtuar Presidentit të Republikës (Kërkesa të 
përmbaje identitetin e plotë të kërkuesit (emër 
mbiemër, datëlindje, vendlindje, shtetësinë), 
adresën e saktë të vendbanimit të tij të 
përhershëm dhe adresën ku pret informim për 
ecurinë e aplikimit të tij, arsyet e kërkesës për 
fitimin e shtetësisë shqiptare. Kërkesa nënshkruhet 
me emër mbiemër e firmë nga kërkuesi). 

    

2. Çertifikata familjare e njërit prind marrë në 
Republikën e Shqipërisë. 

2. Dokumentet për nivelin A2 të njohurive të 
gjuhës shqipe (lëshuar nga institucioni përkatës 
arsimor) dhe të ketë kaluar testin e njohurive bazë 
të historisë së Republikës së Shqipërisë (Vetëm për 
fëmijët nga 14-18 vjeç). 

    

  
3. Kopje e lejes së qëndrimit, (fotokopje e 
noterizuar). 

    



  

4. Dëshmi e gjendjes gjyqësore e marrë në vendin e 
origjinës dhe në vendin ku kërkuesi ka pasur 
qëndrim legal për gjashtë muajt e fundit (vetëm në 
origjinal) dhe sipas rregullave për njohjen e 
dokumenteve të shteteve të huaja nëse është 
lëshuar nga një shtet tjetër (Vetëm për fëmijët nga 
14-18 vjeç). 

    

  
5. Çertifikata e lindjes(vetëm në origjinal) dhe sipas 
rregullave për njohjen e dokumenteve të shteteve 
të huaja nëse është lëshuar nga një shtet tjetër. 

    

  

6. Çertifikata familjare (vetëm në origjinal) dhe 
sipas rregullave për njohjen e dokumenteve të 
shteteve të huaja nëse është lëshuar nga një shtet 
tjetër. 

    

  
7. Fotografi e aplikantit (3 copë e përmasave  4*6 
cm).  

    

Kërkesë për fitim të shtetësisë me birësim Kërkesë për fitim të shtetësisë me birësim 

    

  

1. Kërkesë nga të dy bashkëshortët drejtuar 
Presidentit të Republikës (Kërkesa të përmbaje 
identitetin e plotë të kërkuesit (emër mbiemër, 
datëlindje, vendlindje, shtetësinë), adresën e saktë 
të vendbanimit të tij të përhershëm dhe adresën ku 
pret informim për ecurinë e aplikimit të tij, arsyet e 
kërkesës për fitimin e shtetësisë shqiptare. Kërkesa 
nënshkruhet me emër mbiemër e firmë nga 
kërkuesi). 

    

  

2. Akti i lindjes së fëmijës/ certifikate nga akti i 
lindjes(vetëm në origjinal) dhe sipas rregullave për 
njohjen e dokumenteve të shteteve të huaja nëse 
është lëshuar nga një shtet tjetër. 

    

  
3. Dokumenti, akti administrativ, mbi bazën e të 
cilit është vendosur për birësimin e fëmijës. 

    

  4. Deklaratë noteriale e prindërve. 

    

  
5. Fotografi e aplikantit (3 copë e përmasave  4*6 
cm).  

    



Kërkesë për fitim të shtetësisë nga refugjatet, 
apo persona me mbrojtje plotësuese 

Kërkesë për fitim të shtetësisë nga refugjatet, apo 
persona me mbrojtje plotësuese 

    

1. Vërtetimin nga DVKM përkatëse që vërteton 
pajisjen me leje qëndrimi  për një periudhë të 
vazhdueshme për jo më pak se 7 (shtatë) vjet 
në territorin e Republikës së Shqipërisë. 

1. Kopje të dokumentit të identifikimit (Të ketë 
mbushur moshën 18 vjeç në ditën e bërjes së 
kërkesës). 

    

2. Certifikata elektronike e gjendjes gjyqësore e 
Rupublikës së Shqipërisë. 

2. Kërkesë e shtetasit të huaj drejtuar Presidentit të 
Republikës (Kërkesa të përmbaje identitetin e plotë 
të kërkuesit (emër mbiemër, datëlindje, vendlindje, 
shtetësinë), adresën e saktë të vendbanimit të tij të 
përhershëm dhe adresën ku pret informim për 
ecurinë e aplikimit të tij, arsyet e kërkesës për 
fitimin e shtetësisë shqiptare. Kërkesa nënshkruhet 
me emër mbiemër e firmë nga kërkuesi). 

    

  

3. Dokumentet për nivelin A2 të njohurive të 
gjuhës shqipe (lëshuar nga institucioni përkatës 
arsimor) dhe të ketë kaluar testin e njohurive bazë 
të historisë së Republikës së Shqipërisë. 

    

  
4. Kopje e lejes së përhershme e qëndrimit, 
(fotokopje e noterizuar). 

    

  
5. Akti i pronësisë së banesës ose kontrata e zënies 
me qera të banesës (fotokopje e noterizuar). 

    

  
6. Kontratë pune për të punësuarit ose vërtetim 
nga Zyra e tatimeve për të vetë punësuarit ose 
investitorët (fotokopje e noterizuar). 

    

  

7. Dokumente që vërtetojnë disponimin e mjeteve 
financiare të mjaftueshme për jetesë, si garanci 
bankare, librezë kursimi, vërtetime zyrtare të 
ardhurash. 

    

  

8. Dëshmi e gjendjes gjyqësore e marrë në vendin e 
origjinës dhe në vendin ku kërkuesi ka pasur 
qëndrim legal për gjashtë muajt e fundit (vetëm në 
origjinal) dhe sipas rregullave për njohjen e 
dokumenteve të shteteve të huaja nëse është 
lëshuar nga një shtet tjetër. 

    

  
9. Vendim për fitimin e statusit (fotokopje e 
noterizuar). 



    

  

10. Çertifikata e lindjes(vetëm në origjinal) dhe 
sipas rregullave për njohjen e dokumenteve të 
shteteve të huaja nëse është lëshuar nga një shtet 
tjetër. 

    

  

11. Çertifikata familjare (vetëm në origjinal) dhe 
sipas rregullave për njohjen e dokumenteve të 
shteteve të huaja nëse është lëshuar nga një shtet 
tjetër. 

    

  
12. Fotografi e aplikantit(4 copë e përmasave  4*6 
cm). Në rast se ka fëmijë nën 14 vjeç, fotografi për 
secilin prej tyre. 

    

 

Shënim: Për çdo dokument i cili nuk lëshohet nga vendi i orgjinës, shtetasi në mungesë të tij duhet të 

paraqes “Vërtetim” për të provuar  mungesën  e këtij  dokumenti të lëshuar nga Përfaqësia Diplomatike 

e vendit të origjinës. 


