
Duke filluar nga Janari 2020, për dokumentacionin shoqërues të shërbimit do të aplikohet ndarja si më 

poshtë: 

 

1. Aplikim për fitim shtetësie për fëmijet e lindur ne RSH nga dy prindër me qëndrim të ligjshëm 

në RSH 

 

Dokumente që sigurohen nga nëpunësit e 
administratës 

Dokumente që ngarkohen nga aplikanti 

    

1. Lejeqëndrimi në Republikën e Shqipërisë 
1. Akti i pronësisë së banesës ose kontrata e zënies 
me qira të banesës; 

2. Vërtetim i Gjendjes Gjyqësore shqiptare 
2. Kontratë pune për të punësuarit ose vërtetim nga 
zyra e tatimeve për të vetëpunësuarit ose investitorët 
(fotokopje e noterizuar); 

  

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

  

4. Dëshmi e gjendjes gjyqësore e marrë në vendin e 
origjinës dhe në vendin ku kërkuesi ka patur 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. Kërkesa e shtetasit të huaj drejtuar Presidentit të 
Republikës.  

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

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

  

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

    

 

 

 

 

 

 

 



2. Aplikim për fitim shtetësie për të huajt me një shtetësi tjetër 

 

Dokumente që sigurohen nga nëpunësit e 
administratës 

Dokumente që ngarkohen nga aplikanti 

    

1. Lejeqëndrimi në Republikën e Shqipërisë 
1. Certifikatë apo Dokumentet që vërteton se është 
me origjinë shqiptare deri në dy shkallë, qoftë edhe 
nga njëri prind. 

2. Vërtetim i Gjendjes Gjyqësore shqiptare 
2. Akti i pronësisë së banesës ose kontrata e zënies 
me qira të banesës. 

  
3. Kontratë pune për të punësuarit ose vërtetim nga 
zyra e tatimeve për të vetëpunësuarit ose investitorët 
(fotokopje e noterizuar). 

  

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

  

5. Dëshmi e gjendjes gjyqësore e marrë në vendin e 
origjinës dhe në vendin ku kërkuesi ka patur 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. 

  
6. Kërkesa e shtetasit të huaj drejtuar Presidentit të 
Republikës.  

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

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

  

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

  
10. Fotografi e aplikantit  (Në rast se ka femije nën 14 
vjeç, fotografi për secilin prej tyre). 
 

 

 

 

 

 

 

 



3. Aplikim për fitim shtetësie për të huajt të martuar me një shtetas shqiptar 

 

Dokumente që sigurohen nga nëpunësit e 
administratës 

Dokumente që ngarkohen nga aplikanti 

    

1. Lejeqëndrimi në Republikën e Shqipërisë 
1. Kopja e dokumentit te identifikimit te 
bashkeshortit/es 

2. Vërtetim i Gjendjes Gjyqësore shqiptare 
2. Akti i pronësisë së banesës ose kontrata e zënies 
me qira të banesës. 

  
3. Kontratë pune për të punësuarit ose vërtetim nga 
zyra e tatimeve për të vetëpunësuarit ose investitorët 
(fotokopje e noterizuar). 

  

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

  

5. Dëshmi e gjendjes gjyqësore e marrë në vendin e 
origjinës dhe në vendin ku kërkuesi ka patur 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. 

  
6. Kërkesa e shtetasit të huaj drejtuar Presidentit të 
Republikës.  

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

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

  

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

  
10. Fotografi e aplikantit  (Në rast se ka femije nën 14 
vjeç, fotografi për secilin prej tyre). 
 

 


