Dokumente që sigurohen nga nëpunësit e
administratës

Dokumente që ngarkohen nga aplikanti

Ish shtetasi shqiptar, që nuk ka fituar shtetësi
tjetër

Ish shtetasi shqiptar, që nuk ka fituar shtetësi
tjetër

1. Certifikata personale

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

2. Certifikata familjare

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. Deklarata noteriale nga çdo aplikant mbi moshën
14 vjeç, për faktin e aplikimit, ose jo për të fitimit
të një shtetësie tjetër, si dhe aktualisht është
person pa shtetësi.
4. Vërtetimi i marrë nga njësia administrative ku
është banor (nga çdo aplikant mbi moshën 14 vjeç).
5. Certifikat lindje, ose vdekje e prindërve të
aplikantit.
6. Fotografi e aplikantit (4 copë e përmasave 4*6
cm). Në rast se ka fëmijë nën 14 vjeç, fotografi për
secilin prej tyre.

Ish shtetasi shqiptar, që ka fituar shtetësi
tjetër

Ish shtetasi shqiptar, që ka fituar shtetësi tjetër

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

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

2. Certifikatë lindje

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. Certifikatë familjare

3. 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.
4. Dokument i cili vërteton heqjen dorë nga
shtetësia shqiptare.
5. Certifikat lindje, ose vdekje e prindërve të
aplikantit.
6. 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 origjinës, 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.

