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TË JETOSH
NË ITALI

UDHËZUESE PËR QYTETARËT EHUAJ 

HYRJA DHE QËNDRIMI 
FAMILJA

PUNA
SHËNDETI 

ARSIMI
SHTËPIA

NËNSHTETËSIA

Kjo udhëzuese ka fituar “Çmimin e Kualitetit” në COM.PA të Bolonjës 
“Salloni kombëtar i komunikimit publik dhe i shërbimeve të qytetarit”,

me 19 shtator të 2002, me qëdhimin që ndjek në hyrje: 
“për karakterin e veçantë të përparuar të këtij strumenti komunikues”. 

KRAHINA E VENETOS





“Të jetosh në Itali” është një udhëzuese që informon mbi normat që 
disiplinojnë kushtet e të huajit, u drejtohet kryesisht qytetarëve imigrant 
që kanë vendosur të jetojnë në Vendin tonë. Ka mbërritur tashmë në 
botimin e katërt të azhornuar me reformat e shumta legjislative që kanë 
ndryshuar në vitet e fundit.
Azhornimi i kësaj udhëzuese, është realizuar edhe mbi bazën e kërke-
save të kryera nga shoqatat e qytetarave të huaj që jetojnë në territorin 
e provincës së Trevizos, për të cilët ky stument i përkthyer në tetë gjuhë 
(në atë shqipe, arabe, kineze, franceze, angleze, portoghese braziliane, 
spanjolle dhe ruse) është shumë i nevojsham, mjaft i përhapur dhe i 
përdorshëm. Udhëzuesja është e nevojshme si në momentin e hyrjes 
së parë, ashtu edhe më pas gjatë ndërfutjes së mëtejshme të qytetarit 
të huaj në tesutin socjal, sepse kashtu thjeshtëzon njohjen e mekaniz-
mave të sistemit administrativ dhe të normave që e regullojnë duke 
favorizuar procese pozitive të integrimit.
Ky publikim, vendoset brënda inicjativave që provinca e Trevizos po 
realizon për të konsoliduar rrjetin institucjonal, e nxitur tashmë prej shu-
më vitesh, nga administratat që kanë kompetenca në mjediset e imi-
gracionit. Kujtojmë që ky udhëzues ka fituar në të kaluarën çmime të 
rëndësishme si projekt pilot në Itali.
Broshura prej letre është e njëjta me atë “në linjë” prezent në sitin e 
Entit që ka si qëdhim të njoftojë mbi të gjitha normativat në mjedisin e 
imigracionit.
Një falenderim, atëherë, u bëhet të gjithë punonjësve, institucjoneve 
dhe shoqatave vullnetare që veprojnë në këtë sektor. Shpresoj që ky 
udhëzues të mund tu vijë në ndihmë atyre që kanë zgjedhur të jetojnë 
në Vendin tonë dhe që kanë vërtetë dëshirë të integrohen. 

Presidente della Provincia di Treviso
Leonardo Muraro
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Është me kënaqësi që ju prezantojmë një botim të ri të udhëzuestit 
informativ shumëgjuhësh, që don të jetë:
− instrument i destinuar jo vetëm për të huajtë, por edhe për italianët, që 
gjithmonë e më të shumtë, duke ardhur në kontakt me imigrantët, kanë 
nevojë të orjentohen lidhur me normativën e komplikuar, që rregullon 
këtë mjedis.
− broshurë e gatshme për punonjësit e enteve dhe të shoqatave që 
punojnë në kontakt me të huajt, në konsolidimin e rrjetit institucjonal 
prej vitesh e nxitur nga Provinca e Trevizos
− orjentimi i parë pa teknicizma të mëtejshëm, duke prekur kështu 
problematikat më të parhapura në jetën e përditshme të një imigranti, 
duke u munduar tu përgjigjet kërkesave të tyre më frekuente në temën 
e hyrjes dhe të qëndrimit, familjes, punës, shëndetit, arsimit, shtëpisë 
dhe nënshtetësisë.
− adresat e selive institucjonale në provincën e Trevizos, të qendrave të 
pranimit të parë, të shërbimeve informuese, të shkollave dhe të qendrave 
të formimit, të distrekteve social-shëndetësere, të ambasadave dhe të 
konsullatave, dhe së fundi të shoqatave të të huajve prezent në territor.
Publikimi i nxitur nga Provinca e Trevizos, në mjedisin e imigracionit, 
është realizuar nga Zyra e Politikave Socjale e projektuar dhe e 
azhornuar nga Zyra e të Huajve, të cilëve u shkon edhe falenderimi ynë.
Një urim i përzemërt: që ky udhëzues të ndihmojë më tej procesin e 
integrimit dhe të qytetarëve aktiv, në një reciprkësi që, vetëm, mund të 
sjedhë situata përmirësimi dhe rritjeje të komunitetit tonë.

Këshilltari për Politikat Sociale
Barbara Trentin
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Hyrja dhe Qëndrimi

1. HYRJA DHE QËNDRIMI

Disiplina e imigracionit e përmbajur kryesisht në brendi të Tekstit Unik 
(Dekreti Legjislativ i 25 qershor-it 1998 n.286 e më pas i modifikuar 1) 
e në Regullat e Zbatimit të tij (D.P.R. 31 gusht 1999 n. 394), aplikohet 
për të huajt jashtëkomunitar, 2d.m.th. qytetarëve të Shteteve që nuk i 
përkasin Bashkimit Europian, dhe të personave pa shtetësi. Kjo disiplinë, 
në mënyrë parimore, nuk u kushtohet anëtarëve të Bashkimit Europian, 
vetëm atëhere kur bëhet fjalë për norma më të favorshme. Përveç këtyre 
bëhen baraz me qytetarët e Bashkimit Europian, 3 me përjashtim të çka 
është i parashikuar  në normativat e zbatimit të rregullores komunitare. 
Ndërsa kushtet juridike të qytetarëve komunitar 4 janë të disiplinuara nga 
norma të veçanta, në bazë të përvetësimit të një direktive komunitare, dhe 
i është shtrirë edhe qytetarëve të Shteteve anëtare të Hapsirë Ekonomike 
Europiane 5 dhe qytetarëve të Zvicerës dhe të Republikës së San Marinos.
Vijnë gjithashtu të barazuar me qytetarët komunitar dhe qytetarët e 
Shteteve që edhe pse nuk bëjnë pjesë në Bashkimin Europian, kanë 
aderuar në Akordin e Shengen-it. Ky i fundit rregullon qarkullimin e 
të huajve në brendësi të të ashtuquajturës “hapsirë Shengen”, që 
përfshin territoret e Shteteve që kanë firmosur Konventën aplikuese 6. 
Ky akord, i bërë ekzekutiv për Italinë në vitin 1997, parashikon zbatimin 
e një politike të përbashkët të Vendeve europiane në temën e azilit e të 
imigracionit, në kontrollin e kufinjve, në disiplinimin e vizave të hyrjes, 
në bashkëpunimin gjyqësor dhe midis policive në çeshtjet penale e të 
ekstradimit.
Në bazë të këtyre dispozitave hyrja në Itali e të huajit të prejardhur nga 
jashtë hapësirës Shengen është e lejuar vetëm kur qytetari: 

1 - Teksti Unik mbi Imigracionin, i modifikuar disa herë gjatë viteve, është rinovuar në mënyrë kuptimplote nga ligji 
30 korrik 202 n.189 “Bossi-Fini”( reforma është vënë në zbatim vetëm me aprovimin e Regullores së Zbatimit 
përkatës. D.P.R me 18 korrik 2004, n. 334.) dhe kohët e fundit me ligjin 15 korrik 2009, n. 94 “që përfshin masat 
e marra për sigurimin publik”.

2 - Në kuptimin e shumtë të fjalës ky term përshtatet kur flitet për qytetar të huaj.

3 - Shtetet Anëtare të Bashkimit Europian: Austria, Belgjika, Bullgaria, Qipro, Danimarka, Estonia, Finlanda, Franca, 
Gjermania, Greqia, Anglia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luksenburgu, Malta, Hollanda, Polonia, Portugalia, 
Republika Çeke, Romania, Sllovakia, Slovania, Spagna, Suedia, Hungaria, 

4 - Kryesisht Dekreti Legjislativ 6 shkurt 2007, n. 30 dhe modifikimet e mëtejshme, “Zbatimin e direktivës 2004/38/
CE, relativisht me të drejtat e qytetarëve të Bashkimit dhe të familjarëve të tyre për të qarkulluar dhe për të jetuar 
lirista në territorin e Shteteve anëtare”.

5 - Norvegjia, Islanda, Lihtenshtajn.

6 - Vendet firmuese të Konvencjonit aplikues të Akordit të Shengen-it: Belgjika, Hollanda, Franca, Gjermania, 
Luksemburgu, Italia, Spanja, Portugalia, Greqia, Austria, Danimarka, Norvegjia, Islanda, Finlanda, Suedia, 
Estonia, Hungaria, Letonia, Lituania, Polonia, Slovenia, Slovakia, Zvicra, Republika Çeke e Malta.
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a) paraqitet në një pikë kufitare të autorizuar;
b) është i pajisur me pasaportë të vlefshme ose një tjetër dokument 

udhëtimi ekuivalent;
c) disponon dokumenta që justifikojnë qëllimin dhe kushtet e 

qëndrimit e të tregojë që ka mjete financiare të mjaftueshme 
në lidhje me natyrën dhe kohëzgjatjen e qëndrimit si edhe për 
shpenzimet e kthimit në Vendin e prejardhjes ose në tranzit në 
drejtim të një Shteti të tretë;

d) të jetë i pajisur me vizë hyrje të vlefshme, përveç rasteve të 
jashtëzakonshme shprehimisht të disiplinuara nga ligji7;

e)   të mos jetë i shënuar për shkak mospranimi;
f)   të mos jetë i konsideruar i rrezikshëm për rendin publik e 

sigurinë e Shtetit e të mos ketë qenë i dënuar, edhe me sentencë 
jo përfundimatare (përfshire edhe ajo me marrëveshje) për një 
nga krimet e parashikuara nga neni n.380, paragrafi 1 e 2 të kodit 
të ndjekjes penale ose më qartë për krimet që kanë të bëjnë me 
lëndë narkotike, me lirinë seksuale, me favorizimin e imigracionit 
klandestin në drejtim të Italisë dhe me imigracionin klandestin nga 
Italia drejt Shteteve të tjera ose për krime direkte të rekrutimit të 
personave për nisjen e tyre drejt prostitucionit ose shfrytëzimit të të 
miturve në aktivitete jashtëligjore. Ndalon hyrjen e të huajit në Itali 
edhe dënimi me sentencë të pakthyeshme për krime që kane të 
bëjnë me fallsifikime e ruajtje të markave si dhe të drejtat e autorit.

Prania e një kushti negativ ose mungesa e një kushti pozitiv të kërkuar 
sjell kthimin mbrapsht të të huajit në kufi edhe pse zotëron një vizë 

7 - Vendet që nuk kanë detyrimin e vizës së hyrjes per qëndrim me një kohëzgjatje maksimale perj 90 ditësh, për 
turizëm, misjone, biznes, ftesa për gara sportive:
Andorra, Argjentina, Australia, Shqiperia, Bosnja-Hercegovina, Bosnja-Hercegovina, Brazili, Brunei, Kanadaja, 
Koreja e Jugut, Kosta Rica, El Salvador, Estonia, Japonia, Guatemala, Honduras, Hong Kong, Israeli, Lituania, 
Makao, Malaysia, Marian,  Mali i Zi,  Maqedonia, Meksika, Monako, Nikaragua, Zelanda e Re, Panama, Paraguai, 
Serbia,  Shqipëria, Singapore, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Uruguai, Venezuela.

Vendet që kanë detyrimin e vizës së hyrjes: Afganistani, Algjeria, Angola, Antigua e Barbuda, Arabia Saudite, 
Armenia, Azerbaxhani, Bahamas, Bahrein, Bangladeshi, Barbados, Belize, Benin, Bhutan, Bjellorusia, Botsvana, 
Burkina Faso, Burundi, Kamboxhia, Kameruni, Kepi i Blertë, Ciadi, Kina, Kolumbia Komore, Kongo, Kongo 
(Republika Demokratike), Korea e Veriut, Bregu i Fildishtë, Kuba, Dominica, Domenikana (Republikë), Ekuadori, 
Egjypti, Emiratet e Bashkuara Arabe, Eritrea, Etiopia, , Fiji, Filipinet, Gabon, Gambia, Gjeorgjia, Gana, Xhamajka, 
Xhibuti, Jordania, Grenada, Guinea, Guinea Bisau, Guinea Ekuadoriale, Guajana, Haiti, India, Indonezia, Irani, 
Iraku, Kazakistani, Kenia, Kirxhikistani, Kiribati, Kuvajti, Laos, Lesoto, Libani, Liberia, Libia, Madagaskari, 
Malawi, Maldive, Mali, Maroku, Marshall, Mauritania, Mauritius, Micronezia, Moldova, Mongolia, Mozambiku, 
Namibia, Nauru, Nepali, Niger, Nigeria, Omani, Pakistani, Palau, Papua e Re Guinea, Peru, Katar, , Ruanda, 
Rusia, Saint Kitts e Nevis, Saint Lucia, Saint Vencent e Grenadine, Salomone, Samoa Perëndimore, Sao Tomé e 
Principe, Senegal, Sejshele, Sierra Leone, Siria, Somalia, Sri Lanka, Afrika e Jugut, Sudani, Suriname, Swaziland, 
Taxhikistan, Taivan (qënie territoriale jo e njohur), Tanzania, Tailanda, Togo, Tonga, Trinidad e Tobago, Tunizia, 
Turqia, Turkmenistan, Tuvalu, Ukraina, Uganda, Uzbekistan, Vanuatu, Vietnami, Jemeni, Zambia, Zimbabve. 
Entitete territoriale jo ta njohura: Taiwan e Palestineze Autoritetet.
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hyrjeje të rregullt. Në kufirin italian i huaji i nënshtrohet kontrolleve 
doganore, relative me mallrat dhe me paratë e transportuara. Mbas 
kalimit pozitiv të kontrolleve, autoritetet e kufirit vulosin pasaportën me 
datën e vendin e kalimit.

Vula mbi pasaportë konsiderohet një akt i detyrueshëm që, në rast 
se nuk vihet nga autoritetet e kufirit, duhet të kërkohet në mënyrë 
të shprehshme nga vetë qytetari i huaj, sepse provon datën e hyrjes 
së tij në territorin e Shtetit.

Në rastet, kur i huaji është kthyer mbrapsht e ka hyrë me mjete të të 
tjerëve, drejtuesi i mjetit të transportit të përdorur për të kaluar kufirin 
është i detyruar të rikthejë të huajin në Shtetin e prejardhjes ose në atë 
ku është lëshuar bileta e udhëtimit.

Në rast se i huaji kalon kufirin me mjete transporti të të tjerëve, 
përgjegjësit e mjetit kanë për detyrë të verifikojnë që personat e 
transportuar janë në zotërim të dokumentave të nevojshme për 
hyrjen në Itali dhe në qoftë e nevojshme duhet të njoftojnë policinë 
e kufirit për praninë në bord të të huajve në kushte të parregullta. 
Për mosrespektimin e këtyre detyrimeve është e parashikuar masa 
ndëshkimore administrative me pagimin e një shume nga 3.500 deri 
5.500 euro për çdo të huaj të transportuar.

Demostrimi i mjeteve të përshtatshme, mbi bazën e parametrave të 
caktuara nga disa masa paraprake të Ministrisë,8 duhet të tregohen 
jo vetëm në hyrje (në fazën e lëshimit të vizës dhe në kalimin e kufirit) 
por edhe gjatë qëndrimit në territorin e Shtetit, si dënim refuzimin ose 
revokimin e titullit të qëndrimit.

Nuk mund të kthehet mbrapsht edhe pse pa dokumenta ose pa 
kushtet e kërkuara për hyrje, kush kërkon azil politik, kush ka status-in 
e refugjatit dhe kush përfiton nga masat e mbrojtjes së përkohëshme 
për motive humanitare.

8 - Kfr. Direktiva e Ministrisë së Brëndshme 1 mars të 2000-it “Që ka të bëjë me përcaktimin e mjeteve të mbijetesës 
për hyrjen dhe qëndrimin e të huajve në territorin e Shtetit” , Dekretin Ndërministerial në çështjen e vizave 
të hyrjes 12 korrik 2000-it www.trevisolavora.org/guidastranieri (seleksjonuar n. 19, e burimeve normative) e 
Rregullorja (KE) n.810/2009 e Parlamentit Europian dhe e Këshillit të 13 korrikut 2009 e cila ka krijuar një kod 
komunitar për vizat.
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1.1. VIZA E HYRJES

Viza është një autorizim administrativ për hyrjen në territorin e 
Shtetit, lëshohet nga Përfaqësia diplomatike e konsullore italiane e 
pranishme në Vendin e origjinës ose të rezidencës së përhershme të të 
huajit, brenda 90 ditëve nga data e kërkesës.
Në rast me domosdoshmëri absolute Policia e Kufirit mund të jetë e 
autorizuar të lëshojë:
• viza për hyrjeje jo më shumë se 10 ditë
• viza për kalim jo më shumë se 5 ditëshe
Bashkë me vizën e hyrjes Përfaqësia diplomatike ose konsullore 
i lëshon të huajit një dokument të shkruar në gjuhë të kuptueshme 
nga ai, që ka të bëjë me të drejtat e detyrimet në lidhje me hyrjen e 
qëndrimin në Itali.

Viza nuk i lëshohet të huajve të cilët kanë qënë më parë të përjashtuar 
nga Shteti italian o në njërin nga Vendet e hapësirës Shengen ose 
që janë të konsideruar të rrezikshëm për rendin publik dhe sigurinë 
e Italisë e të Shteteve të tjera të Bashkimit Europian në bazë të 
akordeve ose të marrëveshjeve në nivel ndërkombëtar.

Refuzimi i mundshëm i vizës së hyrjes të interesuarit i komunikohet 
në italisht ose në një gjuhë tjetër të njohur prej tij dhe në kufizim të 
parimeve të përgjithshme duhet të jetë i motivuar vetëm në disa raste.9

Paraqitja e dokumentave fallso o të ndryshuara, ose të dëshmive fallso 
sjell përgjegjësi penale relative dhe papranueshmerinë e kërkesës.

Për të kërkuar vizën e hyrjes duhen treguar:
• të dhënat personale dhe mundësisht edhe ato të familjarëve që e 

ndjekin;
• të dhënat e pashaportës ose të një dokumenti të barazvlershëm;
• vendi i mbërritjes;
• motivi dhe kohëzgjatja e qëndrimit.

I duhen bashkëngjitur kërkesës për vizë:
• dokumentat e nevojshme sipas tipit të vizës së kërkuar; 10

• pashaporta  ose një dokument i barazvlershëm;
• dokumentimet relative mbi  qëllimin e udhëtimit;

9 - kërkesa e parqitur në bazë të neneve. 22, 24, 26, 27, 28, 29, 36, dhe 39 dhe mod. e mëtej. të T.U. të Imigracionit.

10 - Llojet e vizave: adoptim, biznes, kura mjeksore, tërheqja e një familjari, gara sportive, hyrja në tregun e punës, 
ftesë, punë e pavarur, punë e varur, mision, motive fetare, rihyrje, zgjedhje e rezidencës, bashkim familjar, studim, 
tranzit aeroportual, tranzit, turizëm, transport, pushime pune.
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• dokumentimet që vërtetojnë mjetet e transportit të përdorura;
• dokumentimet relative mbi mundësinë e mjeteve të jetesës, të 

nevojshme për udhëtimin, qëndrimin dhe, me përjashtim të qëndrimit 
për motiv pune, kthimi në atdhe për vete si dhe për familjarët e 
mundshëm në ngarkim;

• dokumentimet relative me kushtet e udhëtimit;

Për lëshimin e vizës së lidhur me familjarët e qytetarëve të huaj, duhet 
të paraqiten:
• dokumentat si në pikat e lartëpërmendura;
• çertifikatat që vertetojnë lidhjen familjare, martesore, të moshës së 

mitur ose të paaftësisë për punë të lëshuara nga autoritetet kompetente 
në Vendin e prejardhjes ose nga vendi i qëndrimit të përhershëm të 
përkthyera e të legalizuara nga Përfaqësia diplomatike ose konsullore 
italiane (ose të pajisur me një Dokument të bashkëngjitur për Vendet 
që kanë marrë pjesë në Konventën e Aja-s të 5/10/196111);;

• leja nga Prefektura – Sporteli i Vetëm i Imigracionit që vërteton 
mundësinë e një strehimi të përshtatshëm dhe të mjeteve të jetesës12.

1.2. IMIGRACIONI KLANDESTIN 

Nëse fakti nuk përbën një krim më të madh i huaji që hyn ose qëndron 
në territorin e Shtetit në kundërshtim  me normat e parashikuara nga 
Teksti i Vetem mbi Imigracionin kryen krimin e imigracionit klandestin 
i cili është i dënueshëm me gjobë nga 5.000 në 10.000 euro. Ky 
dispozicion nuk aplikohet për të huajt të cilët i kthejnë mbrapsht në kufi.

N.q.se i huaji hyn në territor në kundërshtim me normat e parashikuara 
nga Teksti i Vetëm por kërkon mbrojtje internacionale proçedura 
penale ndërpritet.
N.q.se i njihet e drejta e mbrojtjes internacionale ose i lëshohet 
një leje qëndrimi për motive humanitare gjygjtari bën të ditur se 
proçedura penale  nuk ka arësye të vazhdojë.

Kushdo publikon, drejton, organizon, financion ose kryen transportin, 
duke favorizuar  hyrjen e paligjshme të një të huaji në Itali ose në një 
Shtet tjetër në të cilin personi nuk është qytetar italian ose nuk ka titujt e 
qëndrimit të përhershëm vjen i ndëshkuar me dënimin me mbyllje nga 

11 - Cfr. seksjoni 7. NËNSHTETËSIA, shënimi n. 72.

12 - Leja e hyrjes nga Prefektura nuk nevojitet për të fituar vizën e hyrjes për familjarët e huaj të qytetarëve italian, ose 
komunitarë.
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një deri në pesë vjet e me gjobë prej 15.000 euro për çdo person 
që ka futur në Vend në mënyrë klandestine.  Ndëshkimi është rritur më 
tej me mbyllje nga pesë në pesëmbëdhjetë vjet si dhe me gjobë prej 
15.ooo euro për çdo person nëse hyrja dhe qëndrimi i jashtëligjshëm 
është i lidhur me pesë ose më shumë persona, ose në rastin kur personi 
për ti marrë, i është nështruar rreziqeve për jetën dhe mirëqënjen e tij, 
ose i është nënshtruar trajtimit çnjerëzor dhe të degraduar, ose është 
kryer nga tre o më shumë persona në bashkëpunim midis tyre ose 
duke përdorur shërbime të transportit ndërkombëtar ose dokumenta 
të fallsifikuar o të ndryshuara ose sidoqoftë të marra në mënyrë ilegale, 
ose n.q.se autorët e faktit kanë në dispozicion armë ose materiale 
eksploziveNë rast shfrytëzimi të prostitucionit ose përzierjes së 
të miturve me punësim në aktivitete të paligjshme, dënimi me 
burgim është shtuar nga një e treta deri në gjysmën e dënimit dhe 
aplikohet një gjobë prej 25.000 euro për çdo person të futur në 
mënyrë të parregullt. 
Në këto raste është i detyrueshëm arrestimi në mënyrë flagrante ei 
konfiskohet mjeti i transportit të përdorur për kryerjen e krimit. 
Dënohet me burgim deri në katër vjet dhe me një gjobë prej 30 mijonë 
liretash (baraz me 15493.70 euro) edhe ai që favorizon qëndrimin në 
Itali të të huajve të parregullt për aktivitet të paligjshëm ose për të 
nxjerrë përfitim të padrejtë.

Çdo qytetar, që për të nxjerrë një fitim të padrejtë, i jep strehim me 
pagesë një qytetari të huaj i pa pajisur me titullin e qëndrimit, në një 
banesë që të jetë në dispozicjonin e tij, ose më qart ja jep atij, edhe 
me qera, vjen i dënuar me heqje lirie nga gjashtë muaj deri në tre 
vjet. Dënimi edhe pse është lejuar pezullimi i kushtëzuar i dënimit, 
shkakton konfiskimin e banesës, me përjashtim të rastit kur është 
pronë e ndonjë personi që ska lidhje me krimin.

1.3. LEJA E QËNDRIMIT

Leja e qëndrimit është një leje administrative e lëshuar qytetarit të huaj 
për të qëndruar në territorin e Shtetit dhe kërkohet në rrugë parimore 
për të njëjtat motive për të cilët lëshohet viza e hyrjes.
I huaji, një herë që hyn në Itali, ka kohë tetë ditë pune për ti kërkuar 
lejen e qëndrimit autoriteteve kompetente, në të kundërt si dënim 
përjashtimin administrativ. Prefekti vendos përjashtimin kur qytetari 
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qëndron në territor pa pas kërkuar lejen branda afatit, me përjashtim 
të rastit kur vonesa i detyrohet ndonjë shkaku të jashtëzakonsham 
(fatkeqësi natyrore, kushte të rënda shëndeti…).
Si edhe, kushdo jep vendbanim ose më qartë strehon një të huaj 
(edhe pse i afërt ose i ngjashëm) është i detyruar ti japi komunikim 
të shkruajtur brënda 48 orëve autoriteteve të Sigurimit Publik, d.m.th. 
në Kuesturë ose në Bashkinë e rezidencës. Në rastin e mungesës së 
kominikimit është i parashikuar një dënim administrativ nga 160 deri 
në 1.100 euro.

Leja e qëndrimit me afat të shkurtër, i ashtu quajturi për turizëm, 
është hequr13 dhe është zëvendësuar nga deklarata e prezencës 
që duhet të lëshohet nga qytetari i huaj respektivisht:
• pranë autoriteteve kufitare në momentin e mbërritjes në se hyrjea 

bëhet me avion të drejt për drejt ndërmjet Vendit jashtëkomunitar 
dhe Italisë (dhe vjen e çertifikuar nga vula e hyrjes);

ose:
• Kuestorit të provincës në të cilën i huaji ndodhet, brënda 8 ditë 

pune, në se hyrja bëhet me një ndalesë të ndërmjetme në një Vend 
të hapësirës Shengen. Deklarata e prezencës vërtetohet nga kopja 
që i lëshohet qytetarit të huaj dhe që duhet të konservohet për të 
demostruar qëndrimin e rregullt në territorin e Shtetit14.

Kompetenca për lëshimin e lejes së qëndrimit është “e Kuestorit 
të provincës në të cilin i huaji ndodhet” ose më mirë e Kuestorit të 
provincës në të cilën i huaji është i interesuar  të qëndrojë, si për 
shembull, në rastin e hyrjes për bashim familjar  dhe për punë të varur, 
të Sportelit të Vetëm për Imigracionin të Prefekurës së vendit ku banon.

Kur qytetari i huaj kërkon leje qëndrimin njëkohësisht duhet të 
firmosë një marrëveshje për integrim e cila është e përbërë 
nga disa pikë, duke u angazhuar se do të nënshkruajë objektiva 
specifike për integrim (frekuentimin e kurseve në gjuhën italiane 
dhe edukimin civil, regjistrimin e fëmijëve në shkollë nëse janë në 
moshën e shkollës së detyrueshme, aktivitete vullnetare...) që do të 
kryhen në periudhën kur leja e qëndrimit është e vlefshme. Në bazë 

13 - Kfr. ligji 28 maj 2007, n. 68 “Disiplina e qëndrimit me afat të shkurtër për të huajt për viza biznesi, turizmi e studimi.”

14 - Zakonisht, në provincën e Trevizos, deklarata e prezencës lëshohet nga Komisariati i Policisë në Conegliano 
(Rruga Maggiore Piovesana n. 13 – tel. 0438/377811 – fax. 0438/377825, orari nga e hëna deri të premten 09.00-
13.00.
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të kësaj marrëveshje qytetarët e huaj do të fitojnë pikë pak nga pak 
derisa të arrijnë objektivat e fiksuara, por në të njëjtën kohë do ti 
humbin ato deri në zero ose do të humbin të drejtën e leje qëndrimit 
çdo herë që do të demostrojnë një integrim jo të mirë. Marrëveshjen 
e integrimit nuk duhet ta nënshkruajnë ata që kanë leje qëndrimi për 
asil politik, kërkuesit e leje qëndrimit për asil politik dhe kërkuesit 
e leje qëndrimit për ndihmë ekonomike, ata që kanë leje qëndrimi 
për motive humanitare e motive familjare, si dhe ata që kanë leje 
qëndrimi KE  qëndrim për një kohë të gjatë e kartë qëndrimi për 
familjar të huaj të një qytetari BE.

Kërkesa për një lëshim të ri, rinovim, shndërrim ose azhornim të 
tipollogjive kryesore të titujve të qëndrimit, nga dhjetori 2006, i 
prezantohet Kuesturës kompetente, jo më në mënyrë të drejt për 
drejtë por nëpërmjet Zyrave Postale të aftësuara, të cilat janë të 
dalluara nga shenja “Sportello Amico”, duke përdorur një paketë-
postale.15 Megjithatë për disa kategori të kufizuara titujsh qëndrimi, 
kërkesa duhet të prezantohet akoma direkt nga i interesuari pranë 
Kuesturës kompetente, o tek Komisariatet. Diferenca ndërmjet këtyre 
dy mënyrave të prezantimit të kërkesave ka një shtjedhim praktik me 
rëndësi jo të paktë, faktikisht nëpërmjet procedurës së re të paketës-
postale qytetari i huaj do të marrë një leje qëndrimi në format elektronik, 
ndërsa me prezantimin e kërkesës direkt në zyrat e Kuesturës do të 
merrini një titull tradicional të qëndrimit në format letre.

Kjo mënyrë e re e prezantimit të kërkesës nëpërmjet paketës-postale 
për të fituar një leje qëndrimi elektronike është parashikuar në veçanti 
për tipollogjitë e titujve të qëndrimit që ndjekin:

• pritje për punësim
• asil politik i njohur (rinovim)
• leje qëndrimi KE për qëndruesit në periudha të gjata (ish karta 

e qëndrimit)
• shndërrimi i lejes së qëndrimit (nga motivi familjar në atë për 

punë; nga ajo për punë në atë për familje; nga ajo për studim, mbas 
marrjes së dipllomës së universitare të specializuar, në atë për punë;)

• duplikimin e lejes së qëndrimit për periudha të gjata-KE (ish 
karta e qëndrimit)

15 - Telegram urgjent i Ministrisë së Brëndshme 7 dhjetor 2006, www.trevisolavora.org/guidastranieri (seksjoni n.19, 
i burimeve normative).



19

Hyrja dhe Qëndrimi

• duplikimi i lejes së qëndrimit
• familje
• familje e mitur nga 14-18 vjeç
• punë e pavarur
• punë e varur
• punë në raste të veçanta ish neni 27 D.L.gj.v n. 286/98 dhe 

modifikimet e mëtejshme T.U.
• punë e varur stinore
• misjone (për më shumë se 90 ditë)
• motive fetare
• vendbanim të zgjedhur
• kërkime shkencore
• statusin e pa shtetësisë (rinovimin)
• studim (për më shumë se 90 ditë)
• stazh
• në pritje të nënshtetësisë16

• formim profesjonal
• Azhornimi i lejes së qëndrimit KE (CE)  për banuesit në periudha 

të gjata, ish karta e qëndrimit (ndërrimi i vendbanimit ose i gjendjes 
civile, regjistrimi i fëmijëve, ndërrimi i pashaportës, azhornimi i 
fotografisë)

• Azhornimi i lejes së qëndrimit (ndërrimi i vedbanimit ose i gjendjes 
civile, regjistrimi i fëmijëve, ndërrimi i pashaportës).

Kërkesa duhet të prezantohet nga kërkuesi, identifikimi i të cilit 
kryhet në momentin e pranimit të kërkesës17 të cilit i lëshohet një 
riçevutë e siguruar postale e pajisur me elementë sigurimi (e a.q. 
banda manjetike). Shpenzimi për prezantimin e karkesës është prej 
27,50 euro nëpërmjet boletinit të llogarisë rrjedhëse postale, prej 
14,62 euro për pullën e monopolit, dhe 30,00 euro i duhen derdhur 
punonjësit të Zyrës Postale në momentin e dorëzimit të kërkesës. 
Kërkesa për lëshimin, rinovimin e shndërrimin e leje qëndrimit 
është subjekt i derdhjes së një kontributi, i cili është fiksuar nga 
një minimum prej 80 euro në një maksimum prej 200 euro. Janë të 
përjashtuar nga ky kontribut lejet e qëndrimit për asil politik (edhe 
kërkuesit), ndihmë ekonomike e motive humanitare.

16 - Zakonisht Kuestura e Trevizos lëshon lejen e qëndrimit në pritje të nështetësisë në format karte.

17 - Sh.m.v. e nevojshme për identifikimin pasaporta akoma e vlefshme e, na rast rinovimi, edhe leja e qëndrimt në 
skadencë.
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Riçevuta e siguruar  postale çertifikon prezantimin  efektiv të kërkesës 
dhe fiton të njëjtën vlerë të deftesës tradicjonale duke i lejuar të huajit 
të gëzojë, në vonesat administrative,  të drejta të njëjta të njohura edhe 
titullarëve të lejeve të qëndrimit që janë akoma të vlefshme18.

Qytetari i huaj që ka prezantuar kërkesë për leje qëndrimi elektronike 
nëpërmjet procedurës së paketës postale do të vijë më pas i thirrur 
nga Zyra e Imigracjonit, nëpërmjet letrës, ose me mjete të tjera 
komunikuese (www.portaleimmigrazione.it, s.m.s., telefono...) për të 
kryer marrjet fotodaktiloskopike.
Ditën e prezantimit, i huaji duhet të sjellë me vete:19

• pashaportën ose një dokument të barazvlefshëm, që dëshmon 
nënshtetësinë, vendin dhe datën e lindjes, mbi të cilën të ndodhet 
edhe viza e hyrjes20; 

• 4 fotografi në format tesere mbi një sfond të bardhë;
• dokumentimet dëshmuese të disponibilitetit të mjeteve të mbijetesës;
• dokumentimet dëshmuese të banesës ose të vendbanimit të 

ardhshëm;
• dokumentat në origjinale, të bashkëngjitura në momentin e nisjes 

së paketës postale dhe, në se kushtet e tij juridike kanë ndryshuar 
duhet të prodhojë gjitahshtu të gjitha dokumentat e azhornuara që 
çertifikojnë statusin e ri. 

Qytetari që kërkon lejen e qëndrimit, ditën e konvokimit, vjen i fotografuar 
dhe i bëhet marrja e shenjave digjitale (e a. q. Fotosenjalim).

Për plotësimin e dokumentave të paketas postale i huaji mund të 
kërkojë ndihmën e Patronatëve, ose në Bashkitë e aktivuara për 
këtë procedurë, në bazë të marrëveshjeve të posaçme të lidhura me 
Ministrinë e Brëndëshme21.

I interesuari, ndryshe, duhet ti drejtohet personalisht Kuesturës 
kompetente të territorit (ose Komisariatëve të saj periferik), për të 
prezantuar kërkesat relative me lëshimin, rinovimin dhe shndërrimin 

18 - Cfr. Direktivat e Ministrisë së Brëndëshme mbi ta drejtat e ta huajit në vonesat e rinovimit të lejes së qëndrimit të 
5  Gushtit 2006 e  të 23 Shkurtit 2007 dhe qarkorja e Kuesturës së Trevizos të 13 shkurtit 2008.

19 - Janë të përjashtuara rastet e kërkimit të azilit, të lejes për motiv mbrojtje socjale dhe par motive humanitare.

20 - Bëhet përjashtim për qytetarët të ardhur nga Shtete që janë të përjashtuar nga viza për turizëm mbi bazën e 
akordeve ose marrëveshjeve.

21 - Duke këshilluar sitin www.portaleimmigrazione.it ëshë e mundur të merren adresat dhe numrat telefonik të 
shërbimeve të ndryshme të sindikatave ose ato komunale që kryejnë këtë aktivitet në të gjithë territorin kombëtar.
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e disa tipollogjive të kufizuara të lejeve të qëndrimit që do të 
stampohen sërisht në format karte22. Në momentin e prezantimit të 
kërkesës, i interesuari vjen i identifikuar dhe merr një takim me datën 
dhe orën e thirrjes për të prezantuar kërkesën e pajisur me të gjitha 
dokumentat e nevojshme.
Ditën e thirrjes qytetarit të huaj i lëshohet një deftesë me fotografi 
dhe vulë me datë të Kuesturës ose Komisariatit të Policisë. Deftesa 
i lejon qytetarit të huaj të gëzojë të njëjtat të drejta që i njihen titullarit 
të një leje qëndrimi akoma e vlefshme në rast se do të jetë akoma në 
zotërim të kërkesave të parashikuara.23

Lejet e qëndrimit në format elektronik të stampuara deri në muajin 
tetor të 2008-ës nuk sjedhin ndër elementët grafik të shënuar mbi 
kartën e veçantë motivin, për këtë arësye në momentin e dorëzimit, 
simbas kërkesës së qytetarit të huaj, lëshohet një dëshmim i veçantë 
në gjendje që të vërtetojë motivin e qëndrimit. Ky dëshmim është i 
nevojshëm për të lidhur një kontratë pune ose për rregjistrimin si i 
papunë pranë Qendrës  për Punësimit kompetente, dhe për të kryer 
çfardo lloj aktiviteti pune si punëtor autonom (i pavarur).

Qytetari i huaj duhet të tregojë lejen e qëndrimit çdo herë që i 
kërkohet nga zyrtarët ose nga agjentët e sigurisë publike. Në qoftë 
se kundërshton pa një justifikim të vlefshëm, dënohet me arrestim 
deri në një vit  e me një gjobë deri në 2.000 euro.

1.3.1. KOHËZGJATJA E LEJES SË QËNDRIMIT

Kohëzgjatja e lejes së qëndrimit, përveç lëshimit për motiv pune është 
e njëjtë me atë të parashikuar në vizën e hyrjes.
Nuk mund të kalojë:
• 6 muaj, e rinovueshme për një vit, për motive të mbrojtjes sociale; 
• 1 vit, në lidhje me frekuentimin e një kursi për studim ose për formim 

siç duhet çertifikuar dhe në rastet e kurseve shumëvjeçare leja e 
qëndrimit është e rinovueshme nga viti në vit;

22 - Cfr. Për pratikat në përdorim në provincën e Trevizos www.trevisolavora.org/guidastranieri (seksjoni n. 18, 
paragrafi n.2, qëndrimi i qytetarit të huaj).

23 - Të gjitha tërheqjet e lejeve të qëndrimit, si në formë karte ashtu edhe në formatë elektronike, kryhen vetëm pranë 
Zyrës së Imigracionit të Kuesturës së Trevizos, dhe në veçanti: lejet në formë karte vijnë të lëshuara të martën 
dhe të enjten nga ora 9.00 deri në orën 11.00, ndërsa lejet elektronike të shtunën nga ora 9.00 deri në orën 11.00 
(cfr. http://questure.poliziadistato.itTreviso/articolo-6-643-1121-1.htm).
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• nga një minimum prej 20 ditësh deri në një maksimum prej 9 muajsh 
për punë stinore në sektorë që kërkojnë një kohëzgjatje të tillë;

• 2 vjet, për bashkim familjar;
• 2 vjet, për punë të pavarur;
• kohëzgjatja e kontratës së qëndrimit për motive pune, e në çdo rast 

nuk mund të kalojë 1 vit n.q.s. është me kohë të caktuar e 2 vjet 
n.q.s. është me kohë të pacaktuar;

• një kohë e caktuar në bazë të nevojave të dokumentuara, në raste 
të tjera të lejuara nga ligji.

1.3.2. KONTRATA E QËNDRIMIT  

Istitucjoni i kontratës së qëndrimit është futur nga parimi i riformës së 
sjellë në Teskstin Unik mbi Imigrazjonin dhe mbi Regulloren e Zbatimit24. 

Është  kërkesë për lëshimin ose rinovimin e lejes së qëndrimit për 
punë të varur dhe si e tillë ndikon në konditat juridike administrative 
të qytetarit të huaj.

Kontrata e qëndrimit nuk përbën një titull të vlefshëm për lëshimin 
o rinovimin e lejes së qëndrimit për punë të varur  në qoftë se nuk 
përmban:
• garancinë nga ana e punëdhënësit të një mundësie banimi që hyn 

në parametrat minimale të ndërtimit rezidencial publik;
• angazhimi nga ana e punëdhënësit për të paguar shpenzimet e 

udhëtimit, për kthimin e punëtorit në Vendin e prejardhjes, në rast 
se do të nevojitet një shoqërim i detyruar në kufi.

Por duhet të dallohet supozita e hyrjes së parë e punëtorit të huaj nga 
ajo në të cilën punëtori është vërtetë prezent në territorin e Shtetit.

Në rastin e hyrjes së parë, leja e qëndrimit për punë të varuar 
lëshohet vetëm mbasi është firmosur kontrata e qëndrimit ndërmjet 
punëdhënësit italian, ose të huajit që ndodhet në mënyrë të rregullt 
në Itali dhe punëtorit të huaj. Firmosja e kontratës duhet të kryhet 
brënda tetë ditëve nga hyrja e të huajit, pranë Sportelit të Vetëm 

24 - Cfr. Ligji 30 korrik 2002, n.189 (e a. q. Bossi-Fini) e D.P.R. 18 tetor 2004, n. 334 dhe në veçanti neni 5 bis d.lgjv 
n. 286/98 dhe modifikimet e mëtejshme Teksti i Vetëm i Imigracjonit dhe neni 8 bis e 13, paragrafi 2 bis, D.P.R. 
n.394 i 1999 dhe modifikimet e mëtejshme, Regulloria e Zbatimit.
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për Imigracionin të Prefekturës së provicës në të cilën jeton ose ku 
ka selinë juridike pronari i punës ose aty ku do të kryhet prezantimi i 
punës.
Kontrata e qëndrimit prezanton gjithashtu edhe premisën për rinovimin 
e lejes së qëndrimit për punë të varur, o për shndërrimin e disa titujve  
në qëndrim 25 për punë të varur, dhe duhet të firmoset nga pronari i 
punës që ka si qëllim të punësojë një punëtor të huaj titullar i tipollogjive 
të ndryshme  të lejeve të qëndrimit. Një kontratë e tillë duhet të vijë e 
komunikuar brënda pesë ditëve nga punëdhënësi në Prefekturë – në 
Sportelin e Vetëm për Imigracionin nëpërmjet rakomandesë A.R., dhe 
si dënim gjobitjen administratve nga 500 deri në 2.500 euro. Në këto 
raste dy palët përfundojnë kontratën e qëndrimit menjëherë dhe në 
mënyrë autonome mbi bazën e modularëve të posaçam.

Kontrata e qëndrimit nuk duhet të nënshkruhet kur punësohet në 
ngarkim të tij një punëtor i huaj titullor i lejes së qëndrimit KE (ish 
karta e qëndrimit) ose të një titulli për qëndrim i vlefshëm për të 
punuar por i lëshuar për një motiv të ndryshëm nga “puna e varur” 
(p.sh. leje qëndrimi për motiv familjar, studime, humanitare, azil, 
mbrojtje socjale...)26.
Kjo lloj kontrate duhet të firmoset vetëm në momentin e shndërrimit 
të titullit në zotërim në leje qëndrimi për punë të varur.

1.3.3. RINOVIMI I LEJES SË QËNDRIMIT

Rinovimi i lejes së qëndrimit duhet t’i kërkohet Kuestorit të Provincës 
ku banohet të paktën gjashtëdhjetë ditë para skadimit dhe duhet ti 
nënshtroheni verifikimit të kushteve të nevojshme.
Leja e qëndrimit lëshohet vetëm n.q.s ekzistojnë kushtet e kërkuara. 
Në bazë të procedurave të hyra nëpërmjet lejes elektronike (p.s.e.) 
kërkesa e rinovimit ose e azhornimit të tipollogjive kryesore të titullarëve 
në qëndrim, nga dhjetori 2006, i prezantohet Kuesturës kompetente, 
jo më drejt për drejt por nëpërmjet Zyrës Postale të posaçme, duke 
përdorur sitemin e përshkruar parësisht k.d të paketës-postale.27

25 - Sh. Leje qëndrimi për studime, stazh, punë stinore, për të mitur, besim, motive humanitare, familjare, mbrojtje 
socjale...

26 - Shënim i Ministrisë së Brëndëshme n. 2768/2.2 i 25/10/2005, www.trevisolavora.org/guidastranieri (seksjoni n.5 
hyrja për punë ta mvarur, paragrafi e burimet normative).

27 - Cfr. Kapitulli 1.3 Leja e qëndrimit. 
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Ndërsa për rinovimin e lejeve prej karte në Kuesturës vazhdojnë të 
lëshojnë një takim në të cilin tregohet dita e paraqitjes së kërkesës për 
rinovim ose shndërrim. 

Fleta mbi të cilën është formalizuar takimi zëvendëson përkohësisht 
lejen e qëndrimit për periudhën që duhet, nga skadimi i kësaj të fundit 
deri në ditën që i huaji do të paraqitet në Kuesturë për të dorëzuar 
kërkesën. Takimi, i plotësuar nga leja e qëndrimit të skaduar, lejon 
hyrjen në punë, lëshimin ose rinovimin e librezës shëndetësore, 
lëshimin e kodit fiskal.28

Për rinovim është e nevojshme të paraqiten :
• mjetet ekonomike të jetesës të ndryshueshme në lidhje me motivin 

për të cilin rinovohet leja e qëndrimit (deklarata e punëdhënësit ose 
deklarata e mbajtjes, dorëzani bankare ose policë dorëzanie, lista e 
lëvizjeve të llogarisë rrjedhëse, bursa e studimit...);

• rezidenca ose banimi (çertifikata e rezidencës ose deklarata e banimit 
të perhershëm nga ana e atij që bën strehimin).

Në rastin e lejes së qëndrimit elektronike kërkesa e rinovimit duhet 
të prezantohet nga vetë kërkuesi Kuesturës kompetente nëpërmjet 
Zyrave Postale të posaçme që lëshojnë një riçevutë të siguruar postale 
e pajisur me elementët e siguresës (a.q. banda manjetike).

Riçevuta e siguruar postale vërteton prezantimin e vërtetë të kërkesës 
dhe fiton të njëjtën vlerë të deftesës duke i lejuar të huajit të fitojë, në 
vonesat e procedimeve administrative, të njëjtat të drejta që i njihen 
titullarit të lejes së qëndrimit akoma të vlefshme.29 

Ndërsa në rastet e lejeve të qëndrimit prej karte në momentin e 
prezantimit të kërkesës lëshohet një deftesë e pajisur me fotografi dhe 
e vulosur me datë nga Zyra e Imigracionit e me firmën e nënpunësit që 
e merrkërkesan, si dëftesë për kërkuesin. 

Leja e qëndrimit nuk mund të jetë e rinovueshme ose e zgjatur, kur 
rezulton që i huaji ka ndërprerë qëndrimin në Itali për një periudhë 

28 - Cfr. Qarkullore e Kuesturës së Trevizos e 13 shkurtit 2008, relativ me lëshimin e rinovimin e lejes së qëndrimit, 
www.trevisolavora.org/guidastranieri seksjoni n.19, seksjoni n. 19, burimet normative, paragrafi d, Qarkulloret).

29 - Cfr. Direktivat e Ministrisë së Brëndëshme mbi të drejtat e të huajit në vonesat e rinovimit të lejes së qëndrimit të 5 
gushtit 2006 e të 23 shkurtit 2007 dhe Qarkullorja e Kuesturës së Trevizos të 13 shkurtit 2008, www.trevisolavora.
org/guidastranieri seksjoni n.19, seksjoni n. 19, burimet normative, paragrafi d, Qarkulloret).
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në vazhdimësi më shumë se 6 muaj. Ndërsa për lejet e qëndrimit 
me kohëzgjatje dyvjeçare periudha në vazhdim nuk duhet të jetë 
më shumë se gjysma e kohës së vlefshme e vetë lejes së qëndrimit, 
përveç rastit kur kjo ndërprejrje ka qënë e varur nga nevoja e 
kryerjes së shërbimit ushtarak ose nga motive të tjera të rënda ose 
të vërtetuara.

Kalimi i 60 ditëve nga skadimi i lejes së qëndrimit, kur i huaji nuk 
ka kërkuar rinovimin e saj mund të caktohet nga Prefekti përjashtimi 
administrativ.  

Humbja e vendit të punës nuk rrezikon rinovimin e lejes së qëndrimit: 
punonjësi i huaj që humb vëndin e punës, edhe nëse firmos vetëpushimin 
nga puna, mund të shkruhet në listën e të papunëve pranë Qendrës së 
Punës përkatese30 dhe të pajiset me një leje qëndrimi në pritje për 
punë për një periudhë jo më pak se gjashtë muaj.

1.3.4. SHNDËRRIMI I LEJES SË QËNDRIMIT

Shndërrimi i lejes së qëndrimit është një procedim administrativ 
nëpërmjet së cilit qytetari i huaj, që është i autorizuar të qëndrojë në 
territorin italian, kërkon një titull qëndrimi për një motiv të ri, ndryshe 
nga ai origjinal, gjithmonë kur të ekzistojnë (kushtet) premisat e 
parashikuara nga ligji. 
Leja për punë stinore mund të shndërrohet  për punë të varur, 
vetëm në përfundim të vitit të dytë të aktivitetit, nëse është në vijim 
një raport pune e në se përmbahen në kuotat maksimale të hyrjes.

Leja për studim lejon të punohet për një maksimum prej 20 orësh 
në javë,  të mbledhura në 52 javë, duke qëndruar në kufizimin vjetor 
prej 1040 orësh. Mund të shndërrohen para skadimit e pasi të jetë 
firmosur kontrata e qëndrimit për punë ose pasi të ekzistojnë kushtet 
për ushtrimin e një pune të pavarur në leje qëndrimi për motive pune 
të varur ose të pavarur në respektim të kuotave të parashikuara. 
Kuota për shnërrimin e lejes për studim nuk kërkohet në rastin kur i 
huaji dorëzon dipllomën e universitetit ose dipllomën e specjalizimit në 
përfundim të studimit në Itali.

30 - Cfr. Per Komunat e provinces se Trevizos Shtojca 2..
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Leja për motive të mbrojtjes sociale mund të shndërrohet në leje për 
studim dhe për punë të varur, nëse në momentin e rinovimit është në 
vazhdim një raport pune.

Leja e qëndrimit për familje lejon zhvillimin e aktivitetit për punë e 
mund të shndërrohet në leje për punë.

Leja e qëndrimit për punë të varur lejon ushtrimin e punës autonome, 
mbasi është marrë autorizimi ose të plotësojë kushtet e parashikuara 
nga ligji, pa pasur nevë ta shndërrojë deri sa të jetë akoma e vlefshme.

Leja e qëndrimit për punë autonome lejon ushtrimin e punës së 
varur, për periudhën e vlefshmërisë së saj, pasi të jetë regjistruar në 
listat e emrave të punëtorave në dispozicjonin e Qendrës për Punësim.

1.3.5. REFUZIMI, HEQJA DHE ANULLIMI I LEJES SË QËNDRIMIT 

Kur leja e qëndrimit mund të vijë e refuzuar kur kërkohet lëshimi i parë 
ose rinovimi, ose mund të hiqet, gjatë periudhës së saj të vlefshme, 
atëherë kur nuk ekzistojnë ose mungojnë konditat e kërkuara nga 
ligji për hyrjen dhe qëndrimin në territorin e Shtetit, ose “mbi bazën e 
marrëveshjeve ose të mirëkuptimeve ndërkombëtare të bëra ekzekutive 
në Itali i huaji të mos plotësojë kushtet për jetesën në njërin nga shtetet 
e kontratës”31.
Leja e qëndrimit mund të jetë gjithashtu edhe e anullueshme kur, në 
një moment të mëpasshëm nga momenti i lëshimit, të shqyrtohet që 
ajo i është dhënë në mënyrë të paligjishme për shkak të mungesës 
origjinale të konditave të kërkuara për hyrjen dhe qëndrimin në territorin 
e Shtetit.

Gjatë miratimit të masës së refuzimit të lëshimit të leje qëndrimit, të 
heqjes ose të mohimit të rinovimit të leje qëndrimit të të huajit që ka 
ushtruar të drejtën e bashkimit familjar, ose të familjarit të ribashkuar, 
merret parasysh edhe natyra e efektiviteti i kufizimeve familjare të 
të interesuarit si dhe ekzistenza e lidhjeve familjare e sociale me 
Vëndin e origjinës, dhe për të huajin që është prezent në territorin 
nacional, merret parasysh edhe kohëzgjatja e leje qëndrimit në këtë 
territor nacional.

31 - Cfr. Neni 5, paragrafi 5 e 6 d.lgjv n. 286/98 dhe mod. e mëtejsh. Teksti i Vetëm i Imigracionit.
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Kur leja e qëndrimit i refuzohet, i hiqet, ose anullohet, Kuestori lajmëron 
të huajin dhe e fton të paraqitet në zyrën e Policisë së Kufirit të caktuar, 
brenda një maksimumi prej 15 ditësh pune e të lërë territorin italian, si 
dënim përjashtimi administrativ.
Në rast refuzimi ose heqjejes së lejes së qëndrimit i huaji mund 
t’i drejtohet T.A.R. (Gjykata Administrative e Rajonit) territorialisht 
kompetente, d.m.th. në atë të rajonit në të cilën ka selinë Kuestura, e 
cila ka refuzuar, hequr ose anulluar lejen e qëndrimit.
Kërkesa duhet të jetë propozuar brenda 60 ditëve nga data e njoftimit 
të masës.

1.4. MUNDËSI DHE DETYRIME NË LIDHJE ME QËNDRIMIN

Leja e qëndrimit e lëshuar për motive pune të varur, pune të pavarur 
ose motive familjare mund të përdoret edhe për aktivitete të tjera të 
lejueshme, si p.sh aktivitete formacioni, sportive e rikrijuese.
Dokumentat që demostrojnë rregullsinë e qëndrimit duhet të 
paraqiten në zyrat e administratës publike me qëllim lëshimi 
liçence, autorizime, regjistrime dhe masa të tjera në interes të të huajit 
gjithashtu të përcaktuara. Bëjnë përjashtim masat që kanë të bëjnë 
me aktivitete sportive e rikrijuese me karakter të përkohshëm, ato 
që i përkasin hyrjes në shërbimet sanitare e në fund ato që përfshijnë 
shërbimet shkollore të detyrueshme: në këto raste nuk është e 
nevojshme paraqitja e leje qëndrimit.

Qytetari i huaj i cili në vijim të kërkesës së bërë nga zyrtarë e 
agjentë të sigurimit publik, nuk është dakort, pa asnjë motiv të 
justifikueshëm, me urdhërin për të paraqitur pashaportën ose një 
dokument tjetër identifikimi si dhe leje qëndrimin, ose një tjetër 
dokument që deklaron praninë në mënyrë të rregullt në territorin e 
Shtetit, dënohet me arrestim deri në një vit dhe me gjobë deri në 
2.000 euro
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1.5. LEJA E QËNDRIMIT (KE-CE) PËR ATA QË QËNDROJNË
       NË PERIUDHA TË GJATA (ISH KARTA E QËNDRIMIT) 

Leja e qëndrimit KE është titull që i lejon të huajt të qëndrojnë me 
periudha të gjata, që një herë quhej karta e qëndrimit, është titulli që 
i lejon qytetarëve të huaj të qëndrojnë në kohë të pacaktuar në Itali.

Qytetari i huaj mund të kërkojë këtë titull për vete, bashkëshortin-en 
dhe për fëmijët e mitur që bashkëjetojnë, në qoftë se plotëson kushtet 
e mëposhtme:
• titullor prej të paktën pesë vjetësh i një leje qëndrimi; 
• vendbanimi në një Komunë në momentin e prezantimit të kërkesës;

Për të llogaritur periudhën pesëvjeçare të zotërimit të titullit nuk 
konsiderohen qëndrimet e a.q. me kohëzgjatje të shkurtër (turizëm, 
biznes, studime...) dhe ato relative me misjonet e veçanta me natyra 
diplomatike. Mungesat e qytetarit të huaj nga territori italian, nuk 
ndërpresin kohazgjatjen e periudhës kur janë më të pakta se gjashtë 
muaj të rrjedhshme dhe nuk tejkalojnë të gjitha së bashku dhjetë 
muaj në pesë vjet, me përjashtim të faktit kur ndërprerja të mos jetë e 
varur nga motive të rënda e të dokumentueshme (detyrim ushtarak, 
probleme shëndeti...).

• të ardhura vjetore nga burime të ligjshme jo më pak se shuma 
vjetore e të ardhurave sociale;

Këto të ardhura duhet të shtohen për të paktën gjysmën e shifrës 
që rezulton për çdo familjar që duhet të bashkohet. Në se kërkohet 
bashkimi me dy ose më shumë fëmijë me moshë më të ulët se 14 vjeç 
është e nevojshme, në çdo rast, të demostrohen të ardhura minimale 
jo më të ulta se dyfishi i shumës vjetore të të ardhurave sociale.

• titullar i një kontrate banimi ose të një pronësie të patundëshme 
që hyn në parametrat minimal të parashikuara nga ligji rajonal për 
strehimet në ndërtesa rezidenciale publike;

• kalimin e një provimi të njohjes së gjuhës italiane;
• të mos jetë i konsideruar shoqërisht i rrezishëm;
• të mos i jetë nënshtruar proçeseve penale ose dënuar për krime 

veçanërisht të rënda.32

32 - Ato të disiplinuara nga nenet 380 k.p.p. (sh. vjedhje e rënduar, fshehje, shpërndarje të substancave narkotike...) 
e 381 k.p.p. (sh. dëmtime personale, vjedhje e thjeshtë, dëmtime...).
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Leja e qëndrimit KE për qëndruesit me periudha të gjata mund të 
kërkohet edhe nga i huaji bashkëshort, fëmijë i mitur ose prind, 
që bashkëjetojnë me një qytetar italian. Në këtë rast, kushtet për 
lëshimin, janë ato të sapo parë, pa kufizim të qëndrimit, prej të 
paktën pesë vjetësh.

Nuk mund të kërkojnë lejen e qëndrimit KE titullarat e një leje qëndrimi 
për motiv:
• studimi ose formimi profesjonal;
• mbrojtje të përkohëshme ose për motive humanitare;
• kërkimin e azilit politik;
• për qëndrime me kohëzgjatje të shkurtër;
• ose që gëzojnë një status të parashikuar nga Marrëveshja e Vjenës 

e 1961-1963-1969-1975 lidhur me marrëdhënjet diplomatike.

Kërkesa duhet të paraqitet në Kuesturën e vendit të qëndrimit ndërmjet 
Zyrave Postale ta abilituara
duke plotësuar formularët e përkatës-postale.
Kërkesa mund të niset edhe nga bashkëshorti, nga fëmija minoren mbi 
katërmbëdhjet vjeç, nga fëmija mazhoren, nga prindi në ngarkim, nga 
titullari i lejes së qëndrimit KE ose që të ketë sido qoftë bërë kërkesën, 
me qëllim që të marrë një leje qëndrimi KE për motive familjare. Në këtë 
rast do të jetë sido qoftë e rëndësishme të bëhet regjistrimi i datave të 
gjendjes civile që të dëshmojë lidhjen familjare.33

Titullari i letrës së qëndrimit KE mund:
• të hyjë e të dalë nga Italia pa patur nevojë për vizë
• të kryej çfarëdo aktiviteti të ligjshëm jo shprehimisht të ndaluar për 

të huajin ose rezervuar qytetarëve italianë
• të hyjë në shërbimet dhe aktivitetet e administratës publike
• të marrë pjesë në jetën publike lokale e të ushtrojë elektoratin aktiv 

e pasiv kur parashikohet nga rregullorja.

Leja e qëndrimit KE për qëndruesit me periudha të gjata vjen e revokuar:
• në rast se është marrë me mashtrim;
• në rastet kur janë marrë masa për përjashtim nga shteti;
• në se është në vazhdim një procedim penal ose është shprehur 

33 - Në se ky dokument vjen i lëshuar nga një Shtet i huaj duhet të përkthehet dhe legalizohet nga Përfaqësuesit 
dipllomatik italian në atë Vend, ose i pajisur me Apostila, në se është Shtet që kanënshkruar Marrëveshjen  e 
Aja-s, duke përjashtuar heqjet e parashikuara nga mirëkuptimet e veçanta ndërkombëtare (cfr. Shënimi n. 72).
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vendimi i dënimit, edhe pse jo përfundimtar, për shkak të krimeve 
të rënda;

• kur mungojnë ose bëhen të pamjaftueshme kushtet për lëshimin;
• në rastin kur largohet nga territori i Bashkimit Europian për një 

periudhë prej dymbëdhjet muajsh në vazhdim;
• Në rastin e lëshimit të lejes së qëndrimit për periudha të gjata nga 

ana e një Shteti tjetër i Bashkimit Europian, nëpërmjet komunikimit 
nga ana e këtij të fundit, e sido qoftë në rast mungese nga territori 
i Shtetit për një periudhë më të gjartë se gjashtë muaj.

Në rast mos lëshimi të kartës së qëndrimit ose të heqjes së saj, i huaji 
mund të bëjë kërkesë në Gjykatën Administrative Rajonale kompetente 
(T.A.R.) brenda 60 ditëve.

1.6. QËNDRIMI I QYTETARËVE TË BASHKIMIT EUROPIAN

Sipas Traktatit themelor të Komunitetit europian, kështu siç është 
integruar nga Traktati i Amstërdamit, “është qytetar i Bashkimit 
europian cilido ka shtetësinë e një Shteti anëtar.”34 

Liria e qarkullimit dhe e qëndrimit të personave në mjediset e 
Bashkimit Europian35 është një nga të drejtat themelore të garantuara 
nga shtetësia europiane.

Për qëndrimet në territorin e Shtetit, me një kohë më të lartë se 
tre muaj, qytetarët komunitarë janë gjithashtu të detyruar të kërkojnë 
regjistrimin në listat e gjendjes civile të Komunës, në të cilën banojnë, 
që lëshon një dëshmi qëndrimi në bazë të demostrimit të konditave 
ekonomike të mjaftueshme dhe të një sigurimi.
Kërkesa për lëshimin e kartës së qëndrimit me dëshmimin e regjistrimit 
në listat e të gjithë qytetarëve të një Shteti anëtare duhet të paraqitet 
në Komunën në të cilën jeton.

34 - Janë Vende anëtare të Bashkimit Europian: Austria, Belgjika, Qipro, Danimarka, Estonia, Finlanda, Franca, 
Gjermania, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luksenburgu, Malta, Hollanda, Plonia, Portogalia, Anglia, Republika 
Çeke, Romania, Slovakia, Slovania, Spanja, Suedia e Hungeria.

35 - Teksti legjislativ që i referohet kushteve juridike të qytetarit të Bashkimit Europian është d. Lgjv. 6 shkurtit 2007, 
n.30 e mod. e mëtej. “Zbatimi i direktivës 2004/38/KE relativ me të drejtat e qytetarëve të Bashkimit dhe e 
familjarëve të tyre për të qarkudhuar e e qëndruar lirisht në territorin e Shteteve anëtare” aktualiht në fazën e 
reformës (për azhornime cfr. www.trevisolavora.org/guidastranieri seksjoni n. 19, konditat e qytetarit komunitar).
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E drejta e qëndrimit është gjithashtu e njohur, cilado qoftë 
nënshtetësia e familjarëve të qytetarëve komunitar. 

Në bazë të dispozitave në fuqi36 konsiderohet familjar i qytetarit 
komunitar:
1. Bashkëshorti;
2. Partneri që të ketë takuar me qytetarin e Bashkimit, një lidhje të 

regjistruar mbi bazat e legjislacjonit të njërit nga Shtetet anëtare (në 
se legjislacjoni i Shtetit anëtar strehues krahasohet me bashkimin e 
regjistruar si martesë dhe në respekt të konditave të parashikuara 
nga Shteti strehues);

3. Pasardhësit e drejt për drejtë me moshë më të vogël se 21 vjeç, në 
ngarkim dhe ato të 

4. bashkëshortit ose të partnerit. 

Duhet treguar raporti i lidhjes familjare, nëpërmjet dokumentacionit 
përkatës, të përkthyera e të  legalizuara nga Përfaqësia diplomatike 
ose konsullore italiane në Vendin e origjinës të qytetarit komunitar.

Kanë të drejtë qëndrimi në territorin e Republikës, për një periudhë jo 
më të lartë se tre muaj, pa pasur nevojë për formalitete:
• punëtorët që ushtrojnë një aktivitet të varur ose autonom, me 

një kohëzgjatje jo më të lartë se tre muaj; dokumenti me të cilin të 
interesuarit kanë hyrë në territor (letërnjoftimi ose pasaporta), të 
pajisur me një deklaratë nga punëdhënësi, ose nga porositësi, që 
tregon periudhën e parashikuar për punë, përbën titull të vlefshëm 
për rregullimin e qëndrimit; 

• studentët që kryejnë një periudhë formimi në Itali;
• turistët.

Qytetarit komunitar nuk i aplikohet norma e kthimit mbrapsht dhe e 
përjashtimit, të cilat janë në T.U. mbi Imigracionin. Largimi mund të 
vendoset vetëm për motive të siguresës së Shtetit, rendit publik ose 
sigurisë publike.
Në rast se qytetari i Bashkimit europian, ose familjari i tij i larguar 
vijnë të parë në territor mbas skadimit të afatit të fiksuar, dënohen me 
arrestim nga një muaj deri në gjashtë muaj dhe me gjobitjen prej e €. 
200 deri në €. 2.000.

36 - Cfr. Neni 2 d. Legjv. 6 shkurt 2007, n. 30.
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Prezenca e vetme e dënimeve penale nuk mund të justifikojë masa 
të lidhura me largimin që, sidoqoftë, mund të adoptohet si masë 
sigurimi në se gjykatësi mendon se qytetari komunitar është person i 
rrezikshëm për shoqërinë.

Letërnjoftimi është titull i vlefshëm për emigrim edhe për motive 
pune në Shtetet anëtare të Bashkimit Europian e në ato me të cilat ka 
megjithatë, akorde të veçanta ndërkombëtare.

Qytetari komunitar mund të paraqesë në Komunë kërkesën për 
regjistrimin në listat elektorale, shtesë dhe të ushtrojë të drejtën e 
votës në zgjedhjet komunale, si edhe mund të zgjidhet për të mbuluar 
detyrën e këshilltarit (por jo atë të kryetarit të bashkisë).

Qytetari i huaj me qëndrim të rregullt në një Shtet anëtar të Bashkimit 
Europian mund të qarkullojë lirisht në hapsirën Shengen e të qëndrojë 
si turist, maksimumi për tre muaj. Ka megjithatë për detyrë të deklarojë 
praninë e tij autoriteteve të Sigurisë Publike, sipas mënyrës e brënda 
afateve të vendosura nga legjislacioni kombëtar i Shtetit në të cilin 
ndodhet. Në rast se i huaji është titullar i një leje qëndrimi KE për 
qëndruesit në periudha të gjata (ish karta e qëndrimit) e lëshuar nga 
një tjetër Shtet anëtar i Bashkimit europian, mund ti kërkojë Kuesturës 
kompetente të qëndrojë në territorin kombëtar për të ushtruar një 
aktivit ekonomik me cilësinë e punëtorit të varur ose të pavarur, 
ose për të frekuentuar kurse studimesh o formim profesional, ose 
akoma për ndonjë qëllim tjetër të ligjshëm. Por duhet të demostrojë 
që është në zotërim të mjeteve të mjaftueshme për mbijetesën, prej 
një shume më të lartë se dyfishi i shumës së parashikuar nga ligji 
për mospagimin e shpenzimeve shëndetësore dhe të një sigurimi 
shëndetësor për periudhën e qëndrimit.

1.7. QËNDRIMI I QYTETARËVE NEOKOMUNITAR

Janë qytetar të ashtëquajtur neo-komunitar ata të ardhur nga Shtetet 
që kanë hyrë në Bashkimin Europian nga një janari 2007: Bullgaria 
e Romania, mbas nënshkrimit, me 25 prillit 2005, në Traktatin e 
Luksenburgut. Në disa disa mjedise hyrja e Shteteve të reja në sistemin 
e sanksjonimit të Traktatit është graduale, që shkakton kufizime në 
gëzimin e të drejtave dhe të lirive themelore të sanksjonuara nga 
normativa komunitare.
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Këto kufizime janë provizore dhe i përkasin pjesëmarrjes në sistemin 
Shengen me gëzimin e lirisë së qarkullimit dhe të stabilizimit në territorin 
e Bashkimit Europian.

Për Italinë kufizimet e ushtrimit të të drejtave dhe të lirive themelore i 
përkasin vetëm hyrjes së parë në tregun e punës së varur në disa 
sektorë pune jo të liberalizuar, duke i lejuar kështu qytetarit liri të 
plotë në hyrjen dhe stabilizimin për motive studimi, punë autonome 
e rezidencë elektorale.

Kjo sjell që qytetarët neo-komunitar gëzojnë kushte juridike të veçanta.
Si të gjithë qytetarët europian:
• nuk kanë nevojë për vizë hyrje;
• kanë të drejtë të qarkullojnë lirisht në territorin e Shtetit;
• kushdo u jep atyre strehim nuk është i detyruar të bëjë komunikimin 

autoriteteve të Sigurimit Publik;
• Për qëndrime më të ulta se tre muaj të detyruar ti deklarojnë 

autoriteteve të Siguresës Publike e kështu të kërkojnë regjistrimin 
në gjendjen civile të Komunës.

Por në këtë fazë kalimi qytetarët neo-komunitar që kanë ndër mend të 
stabilizohen dhe të punojnë 
në Itali për një periudhë më të lartë se tre muaj janë persona që i 
përkasin një regjimi kalimtar, që përfshin ekskluzivisht hyrjen e parë 
në disa sektorë të tregut të punës dhe vetëm për marrëdhënjet e 
punës së mvarur. Ky regjim faktikisht para shikon një hyrje të lirë vetëm 
për sektorët e punësimit që ndjekin:
• punë stinore
• bujqësore e turistike e hoteleve
• shtëpiake dhe e asistencës së personave
• ndërtimore
• metalmekanike
• drejtuese dhe me kualifikim të lartë.

Për të gjithë sektorët e tjerë të punësimit, është e nevojshme që, në 
rast rastin e hyrjes së parë në tregun e punës të qytetarit rumen ose 
bulgar, që punëdhënësi të prezantojë një kërkesë për leje pune pranë 
Sportelit të Vetëm për Imigracionin  – UTG të Prefekturës kompetente 
për territor dhe punësim që mund të kryhet rregullisht vetëm mbas 
lëshimit të saj.
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1.8. PËRJASHTIMI ADMINISTRATIV

Qytetari i huaj mund të vijë i larguar nga Italia me një masë shtyrëse 
në kufi ose me një masë përjashtimi, e adoptuar nga autoritete të 
ndryshme administrative. Shtyrja dhe përjashtimi hyjnë në kategoritë e 
rregullores së policisë, akte me të cilat siguresa publike i urdhëron ose 
i ndalon personit të caktuar një sjedhje të veçantë.

Përjashtimi administrativ vendoset nga Ministria e Brendshme në rast 
rreziku për rendin publik e sigurinë e Shtetit.
Vendoset nga Prefekti, ndërsa kur i huaji:
• ka hyrë në territorin e Shtetit duke ju shmangur kontrollit të kufirit;
• ka qëndruar në territorin e Shtetit, në mungesë të komunikimeve të 

parashikuara37, ose pa kërkuar leje qëndrimi në mbarimin e afatit 
të caktuar (përveç rasteve kur vonesa ka qënë e varur nga forca 
më të mëdhaja), ose së fundi kur leja e qëndrimit i është hequr ose 
anulluar, ose ka skaduar nga më shumë se 60 ditë dhe nuk është 
kërkuar rinovimi;

• zhvillon aktivitete kriminale.

Gjatë miratimit të masës të përjashtimit të qytetarit të huaj që ka ushtruar 
të drejtën e bashkimit familjar, ose të familjarit të ribashkuar, merren  
parasysh dhe  në konsideratë  kufizimet  familjare të të interesuarit e 
kohëzgjatja e leje qëndrimit në territorin nacional si dhe ekzistenza e 
lidhjeve familjare, kulturale e sociale me Vëndin e origjinës.

Përjashtimi bëhet gjithmonë nga Kuestori, me shoqërim në kufi, 
përveç rastit kur leja ka skaduar nga më shumë se 60 ditë e nuk është 
kërkuar rinovimi (në këtë supozitë i urdhërohet të huajit të lëshojë 
territorin e Shtetit brënda 15 ditëve) e gjithnjë, në të njëjtën hipotezë, 
Prefekti nuk vë në dukje rrezikun konkret që i huaji t’i shpëtojë masës.

Përjashtimi vendoset me dekret të motivuar, menjëherë ekzekutiv, edhe 
pse i nënshtrohet apelit ose kundërshtimit nga ana e të interesuarit, 
që duhet të miratohet brënda 48 orëve nga autoritetet Juridike, si 
dënim humbja e efikasës të masës.

Kundër dekretit të përjashtimit mund ti prezantohet kundërshtim 
gjykatësit të paqes të vendit në të cilin ndodhet selia e autoritetit që ka 
vendosur përjashtimin brënda 60 ditëve nga data e masës paraprake.

37 - Cfr. Neni 27. Paragrafi 1 bis, d.legjv. n. 286/98 dhe modif. e mëtej.
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Qytetari i përjashtuar nuk mund të hyjë në territorin e Shtetit, pa një 
autorizim të veçantë nga ana e Minitrisë së Brëndëshme, për një afat 
prej dhjetë vjetësh që mund të shkurtohet në një periudhë shumë 
më të shkurtër por sido qoftë jo më të shkurtër se pesë vjet. 

Në rast mosrespektimi të ndalesës i huaji vjen i dënuar me heqje lirie 
nga nji deri në katër vjet dhe vjen sërisht i përjashtuar i shoqëruar 
menjëherë në kufi.

1.9. REGJISTRIMI NË GJENDJEN CIVILE / REZIDENCA

Të huajt duhet të regjistrohen në gjendjen civile të Komunës në të 
cilën vendosin rezidencën e tyre.

Për t’u rregjistruar duhet të tregojnë pashaportën dhe titullin e qëndrimit 
skadimi i të cilës duhet shënuar nga zyra në skedën personale përkatëse 
të gjendjes civile.

I huaji duhet të drejtohet në Zyrën e Gjendjes Civile të Komunës së 
vendbanimit e të plotësojë formularin e përgatitur për regjistrimin 
në gjendjen civile, duke treguar të dhënat e tija personale, vendin e 
prejardhjes (Komunën italiane ose të huaj), adresën e vendbanimit të 
zakonshëm në Komunë.
Duhet gjithashtu të deklarojë tipin e patentës italiane në rast se e zotëron. 
Regjistrimi i rezidencës kryhet pasi të jëtë bërë kontrolli i vendbanimit 
të zakonshëm nga ana e Komandës së Policisë Bashkiake. Një herë 
që vijnë të regjistruar, të huajt kanë për detyrë të rinovojnë në zyrën 
e gjendjes civile, deklaratën e vendbanimit të zakonshëm në komunë 
brenda 60 ditëve nga rinovimi i lejes së qëndrimit, duke paraqitur titullin 
e qëndrimit. 

Vendbanimi i të huajit konsiderohet i zakonshëm edhe në rastin kur 
bëhet një strehim i dokumentuar nga më shumë se tre muaj pranë një 
qëndre pritjeje.

Kur i huaji kërkon regjistrimin ose ndryshimin e vendbanimit në 
gjendjen civile, zyrtarët përkatës të komunës mund të verifikojnë 
kushtet higjeno-sanitare të apartamentit ku banon.
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Zyrat e gjendjes civile duhet t’i komunikojnë Kuesturës kompetente të 
territorit, regjistrimet, ndryshimet dhe fshirjen nga gjendja civile brenda 
15 ditëve.

Në rast ndryshimi, rezidenca e re duhet të jetë e regjistruar mbi patentë 
dhe mbi lejen e qarkullimit italiane.

Heqja nga listat e gjendjes civile kryhet përveç të njëjtave motiveve 
të parashikuara për qytetarët italianë:
• për pagjendshmëri të vërtetuar në vijim të një regjistrimi të 

përgjithshëm të popullsisë ose të kontrolleve të vazhdueshme;
• për mos rinovimin e deklaratës së venbanimit të zakonshëm pasi 

kanë kaluar gjashtë mua nga skadimi i lejes së qëndrimit ose të 
kartës së qëndrimit dhe pasi të jetë lajmëruar nga ana e zyrës 
me letër që të marrë masa brenda 30 ditëve.

Heqja nga listat e gjendjes civile i komunikohet zyrtarisht Kuesturës 
kompetente brenda 15 ditëve.
I huaji mund të paraqesë kërkesë në T.A.R., kompetente për teritorin, 
kundër masave të marra që i përkasin gjendjes civile.

1.10. LETËRNJOFTIMI

Letërnjoftimi mund t’i lëshohet qytetarëve të huaj ose qytetarëve të 
pashtetësi, rezidentë në një komunë italiane.

Eshtë një dokument dhjetë  vjeçar jo i vlefshëm për emigrim dhe 
nuk zëvendëson lejen e qëndrimit.

I duhet kërkuar Zyrës së Gjendjes Civile të Komunës së rezidencës 
duke paraqitur :
• tre fotografi format tesere;
• pasaportë të vlefshme (ose dokument të barazvlershëm) ose titullin 

e qëndrimit;
• formularin e kërkesës që  gjendet pranë zyrës së gjendjes civile.

Letërnjoftimi duhet të dorëzohet n.q.s. leja e qëndrimit nuk rinovohet 
më.
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1.11. PATENTA E DREJTIMIT TË AUTOMJETEVE

Për të drejtuar një automjet në Itali është e nevojshme të kesh një 
patentë drejtimi italiane. Për t’a marrë duhet kaluar një provim teorie 
dhe prova praktike e drejtimit.
Eshtë ndërkohë e mundshme të konvertohet patenta e lëshuar nga 
disa vende jo-komunitare të cilësuar në një listë të posaçme që gjendet 
pranë zyrës së Motorizimit Civil38.
Për konvertimin duhet t’i drejtohen Përfaqësisë së  tyre diplomatike o 
konsullore ose zyrave të Motorizimit Civil në provincën e rezidencës.

Në rast se qytetari i huaj zotëron një patentë të jashtme jo të 
shndërrueshme mund ti japë makinës në Itali vetëm për një vit nga 
marrja e rezidencës në Itali. Brënda këtij viti është e nevojshme që të 
marrë patentan italiane, për ndryshe, në përundim të kësaj periudhe, 
rezikon  krimin e drejtimit të makinave pa patentë.

38 - Vendet krysore me të cilët Italia ka firmosur marrëveshje ndërkombëtare që lejojnë shndërrimin e patentës: Al-
bania, Algjeria, Argjentina, Austria, Bullgaria, Belgjika, Qipro, Kroacia, Danimarka, El Salvador, Estonia, Filipine, 
Finlandia, Franca, Gjermania, Japonia, Anglia, Graqia, Irlanda, Islanda, Letonia, Libia, Liktenshtain, Lituania, 
Luksenburgu, Maqedonia, Malta, Maroku, Moldavia, Norvegjia, Hollanda, Portogalia, Principata e Monakos, Re-
publika Çeke, Republika e Koresë, Republika e Slovakisë,, Romania, San Marino, Slovenia, Spanja, Sri Lanka, 
Suedia, Zvicera, Taivan, Tunizia, Turqia, Hungaria, Uruguai . Patentave  të lëshuara në Izlandë, Liktenishtain e 
Norvegji duhet ti aplikohet direktiva 91/439 KEE e për këtë arësye mund të shndërrohen, të njihen dhe të du-
plkihohen, në Itali mbi bazan e procedurave të parashikuara për patentat komunitare.
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2. FAMILJA

2.1. BASHKIMI FAMILJAR DHE LEJA E QËNDRIMIT PËR
       MOTIVE FAMILJARE

Rregullorja italiane i njeh të huajit të drejtën për të bashkuar 
familjen e tij. Qytetari i huaji mund të kërkojë bashkimin për familjarët 
e mëposhtëm:
• gruan jo më të vogël se tetëmbëdhjet vjeçe dhe jo e ndarë legalisht;
• fëmijët e mitur39, fëmijët e bashkëshortit/es, ose fëmijët e lindur 

jashtë martesës, të prindërve jo të martuar ose të ndarë legalisht 
me kushtin që bashkëshorti/ja tjetër n.q.s. ekziston, të ketë dhënë 
pëlqimin e tij/saj;

• fëmijët e rritur në ngarkim të cilët për motive objektive nuk mund të 
kujdesen për mbajtjen e vetë vetes për shkak të gjendjes shëndetësore 
që sjell invaliditet të plotë;

• prindërit në ngarkim kur nuk kanë fëmijë të tjerë në Vendin e origjinës 
ose të prejardhjes ose prindër mbi gjashtëdhjet e pesë vjeç, kur 
fëmijët e tjerë janë në pamundësi të mbajtjes së tyre për motive të 
rënda shëndeti të dokumentuara;

Nuk pranohet bashkimi familjar me bashkëshorten/tin ose me prindërit, 
kur familjari për të cilin kërkohet bashkimi familjar është  i/e martuar me 
një qytetar të huaj që ndodhet në territorin nacional me leje qëndrimi me 
një tjetër bashkëshort. Kjo normë është krijuar për të evituar bashkimin 
familjar në rastet e martesave poligame.

Në se lidhja me të afërmit, ose kushtet e tjera të spjeguara më lart, 
nuk mund të jenë të dokumentuara në mënyrë të qartë, nëpërmjet 
çertifikatave ose dëshmive të lëshuara nga autoritetet kompetente të 
huaja, për shkak të mungesës së një autoriteti të njohur, ose sido qoftë 
kur ekzistojnë dyshime të thella mbi autenticitetin e dokumentave të 
përmendura, Përfaqësitë diplomatike ose konsullare parashikojnë 
lëshimin e çertifikatave mbi bazën e analizave të DNA-s të kryera në 
ngarkim të të interesuarve.

I huaji që kërkon bashkimin duhet të paraqesë:
• titullin e një leje qëndrimi KE për qëndruesit në periudha të gjata 
39 - Konsiderohen të mitur fëmijët më të vegjël se 18 vjeç, dhe atyre u barazohen të miturit e adoptuar ose të besuar 

të nënshtruar tutelës, dhe kushte të tilla duhet të ekzistjnë në momentin e prezantimit të kërkesës.
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(ish karta e qëndrimit), ose të një leje qëndrimi akoma të vlefshme, 
me kohëzgjatje jo më të ulët se një vit, e lëshuar për motiv pune të 
varur o për punë autonome, ose për motive familjare, azil, misjon, 
studime ose motive fetare;

• disponibiliteti i një vendstrehimi adekuat e të përshtatshëm nga 
ana higjeno-sanitare  sipas parametrave të ligjit; te dyja këto çertifikata 
duhet të lëshohen nga zyrat kompetente të komunës. Vetëm në 
rastin kur pas hyrjes në territor të një prindi, bashkë me të është 
një i mitur 14 vjecar, do të jetë e mjaftueshme pëlqimi i titullarit të 
apartamentit në të cilin do të shkojë të banojë i mituri.

Konformiteti i vëndstrehimit duhet të aprovohet nga punonjësit 
e zyrës së komunës (art.29, neni 3, let.a), T.U. e art. 6, neni 1, 
let.b), Rreg.At.) sipas modalitetit qe indikon Aplikimi i Ministrisë së 
Brëndëshme i 18 nëntorit 2009, i cili parashikon të merret parasysh 
Dekreti Ministerial 5 korrik 1975 i Ministrisë së Shëndetësisë që 
vendos kushtet higjeno-sanitare kryesore të lokaleve që përdoren 
si vendbanime e saktëson edhe kërkesat minimale të sipërfaqeve 
të vendbanimeve sipas personave që banojnë në të. Praktika lokale 
konsideron se çertifikata e përshtatshmërisë së venbanimit, e 
lëshuar nga zyrat kompetente të komunës, në bazë të natyrës së 
saj teknike, nuk ka një vlefshmëri në kohë dhe mund të paraqitet me 
kerkesën e bashkimit familjar edhe se kanë kaluar gjashtë muaj nga 
data e lëshimit të saj. Në këtë rast kërkesa duhet të integrohet me 
një çertifikatë familjare me datën e kohëve të fundit, e cila cilëson 
numrin aktual të personave që banojnë në atë banesë.

• të qënit titullar i të ardhurave vitore jo më të ulta se shuma vitore 
e ndihmës socjale, i shtuar sa gjysma e shifrës për çdo familjar që 
do të bashkohet me familjen. Për bashkimin me dy ose më shumë 
fëmijë me moshë më të ulët se 14 vjeç kërkohen, në çdo rast, të 
ardhura vitore jo më të ulta se dyfishi i shumës vitore të ndihmës 
socjale. Lejohet bashkimi familjar i prindit natyral të një fëmije të 
mitur, i/e cili/a  ka leje qëndrimi në Itali me prindin tjetër, mjafton të 
ketë kushtet e vendbanimit e të të ardhurave: në këtë rast , merret 
parasysh se këto kushte duhet ti plotësoje prindi tjetër që ndodhet 
në Itali me leje qëndrimi.

Në rastin e bashkimit me prindër mbi gjashtëdhjet e pesë vjeç 
është parashikuar detyrimi i lidhjes së një sigurimi shëndetësor 
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(ose i ndonjë titulli tjetër të përshtatshëm në gjendje të mbulojë të 
gjitha rreziqet në territorin kombëtar në favor të prindit) ose në rast të 
kundërt regjistrimi në Shërbinim Shëndetësor Kombëtar.

2.1.1. BASHKIMI FAMILJAR 

Për të bërë bashkimin familjar duhet të kërkohet leja në Sportelin 
të Vetëm për Imigracionin – UTG, pranë Prefekturës - U.T.G. -  
kompetente për vendin e qëndrimit të të huajit nëpërmjet procedurës 
së re telematike40. 
Leja duhet t’i dërgohet nga i huaji familjarit, i cili duhet t’i kërkojë 
përfaqësisë diplomatike ose konsullore të vendit të origjinës, lëshimin 
e vizës së hyrjes për bashkim familjar, duke paraqitur për këtë qëllim: 
• lejen;
• pashaportën;
• dokumentat që vërtetojnë lidhjen familjare, bashkëshortësinë, 

moshën e mitur ose paaftësinë për punë të përkthyera e të 
legalizuara nga i njëjti autoritet konsullor italian.

2.1.2. HYRJA E FAMILJARIT MË PAS

Hyrja e një familjari më pas bëhet nëpërmjet lëshimit të vizës që 
mund të kërkohet nga:
1. Familjari i huaj (bashkëshorti, paraardhësi e pasardhësi, edhe 

i bashkëshortit, jashtëkomunitar) i një qytetari italian ose i një 
qytetari të njërit nga Vendet e Bashkimit Europian me rezidencë 
në Itali: pa pasur nevojë për lejen;

2. Familjari i një qytetari të huaj, titullar i lejes së qëndrimit KE ose 
të një vize hyrjeje për punë të varur të lidhur me një kontratë jo 
më të ulët se një vit, (për punë të pavarur jo të rastit, për studim 
ose për motive fetare): nëpërmjet lëshimit të lejes nga ana e Sportelit 
të Vetëm për Imigracionin të Prefekturës.

Në raste të tilla duhet të tregohet disponueshmëria  e të ardhurave 
dhe e strehimit të kërkuara me qëllim bashkimi.
40 - Procedura e re parashikon detyrimin e rregjistrimit në sitin e Ministrisë së Brendëshme (www.interno.it) , para-

plotsimi i modularëve në dispozicjon në seksjonin “Bashkimet familjare”, që mund të vijnë të importuara dhe të 
kompletuara në komjuter nëpërmjet software dhe së fundi nisja në linjë e kërkesës. Protokollet e maraveshjes 
të lidhura me Patronatët dhe Shoqatat e punëdhënësve parashikojnë asistencën edhe për prezantimin e këtyre 
kërkesave.
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Një herë që është fituar viza dhe është bërë një hyrje e rregullt në Itali, 
familjari i huaj duhet të prezantohet, brënda 8 ditë pune, në Sportelin 
e Vetëm për Imigracionin të Prefekturës në vendin e banimit, për të 
kërkuar lejen e qëndrimit për familje. Punonjësi i Sportelit të Vetëm 
vepron për të plotësuar kërkesën për lejen e qëndrimit, i a.q. modeli 
209, dhe i lëshon një kopje të interesuarit që duhet t’a nisë nëpërmjet 
paketës në zyrën postale të abilitaur. Riçevuta e siguruar postale 
çertifikon nisjen efektive të kërkesës dhe i lejon të huajit të gëzojë, 
në vonesat e procedimit administrativ, të njëjtat të drejta që i njihen 
titullarit të lejes së qëndrimit akoma të vlefshme.

Leja e qëndrimit për motive familjare ka të njëjtën kohëzgjatje me 
titullin e qëndrimit që zotëron familjari të cilit i huaji i bashkohet.

Titullari i lejes së qëndrimit për motive familjare mund:
• të hyjë në Shërbimin Shëndetësor Kombëtar;
• të regjistrohet në kurse studimi ose formimi profesional;
• të regjistrohet në listën e gjendjes civile të punëtorëve të gatshëm;
• të zhvillojë një aktivitet pune, si në formë të varur ashtu edhe të pavarur 

duke  i qëndruar kushteve minimale të moshës të parashikuara nga ligji.

Prindit të huaj, edhe natyral, të të miturit italian rezident në Itali mund 
t’i lëshohet një leje qëndrimi për motive familjare edhe pa marrë 
parasysh që është në zotërim të një titulli të vlefshëm qëndrimi me 
kusht që, prindit kërkues nuk i është hequr e drejta si prind sipas 
ligjit italian.

I huaji që bën bashkimin familjar me një qytetar italian ose të një Shteti 
anëtar të Bashkimit Europian ose me një të huaj në zotërim të kartës së 
qëndrimit mund të kërkojë lëshimin e kartës së qëndrimit.

Në rast refuzimi të lejes për bashkim familjar e të lejes së qëndrimit 
për motive familjare dhe kundër masave të tjera relative me të 
drejtën e bashkimit të familjes, i huaji mund bëjë kërkesë në Gjykatën 
monokratike të vendit të rezidencës. Në qoftë se kërkesa pranohet, 
dekreti relativ mund vendosë lëshimin e vizës edhe pa leje.
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2.2. VENDIMET NË FAVOR TË TË MITURVE TË HUAJ

I mituri 14 vjeçar vendoset në lejen e qëndrimit të prindit ose të 
prindërve me qëndrim të rregullt me të cilët ai bashkëjeton. Edhe 
i mituri i besuar një të huaji me qëndrim të rregullt, vendoset në lejen 
e qëndrimit dhe ndjek kushtet e tija/saja juridike n.q.s. janë më të 
favorshme. Të miturit të vendosur në lejen e qëndrimit të prindit ose të 
personit të besuar, pasi të ketë mbushur 14 vjeç i lëshohet një leje 
qëndrimi individuale për motive familjare ose leja e qëndrimit KE 
për qëndruesit në periudhë të gjatë.

I mituri i huaj mund të kryej aktivitet pune vetëm në rast se demostron 
që ka kryer detyrimin shkollor,41 dhe në rast se ka kryer studimet në 
Vendin e tij të origjinës, duke prodhuar dokumentat e shkollës të 
përkthyera e të legalizuara nga raprezentanca konsullore italiane.

Pasi të ketë mbushur 18 vjeç, leja e qëndrimit mund të shndërrohet 
në leje për punë të varur ose të pavarur, duke mos marrë parasysh 
kufizimin e kuotave të hyrjes.

I mituri 18 vjeçar nuk mund të përjashtohet, përveç rastit në të 
cilin duhet të ndjekë prindin ose personin e besuar të përjashtuar. Një 
masë e mundshme përjashtimi për të miturit mund të bëhet vetëm nga 
Gjykata e të Miturve me kërkesë të Kuestorit.

Të miturve të huaj në gjendje bragtisje ( pa prindër ose të tjerë që të 
ushtrojnë të drejtën si prind në territorin e Shtetit) që ndodhen në Itali 
në mënyrë të parregullt, i lëshohet leja e qëndrimit për moshë të mitur, 
sepse nuk mund të përjashtohen në bazë të ndalesës së përmbajtur 
dhe të shprehur në Tekstin e Unik. Kjo leje qëndrimi :
• nuk lejon regjistrimin në listat e disponibilitetit dhe kështu ato të 

nisjes për punë;
• nuk lejon kryerjen e praktikave formuese ose të stazhit;
• lejon titullarët të frekuentojë periudha shkollore;
• në skadencë mund të rinovohet vetëm në disa kondita42

41 - Cfr. Ligji 28 marsit 2003 n.53, siç është riformuar nga ligji 27 dhjetorit 2006 n. 296, që detyron të miturin të
a) të frekuentojë të paktën dhjetë vjet shkollë;
b) të formohet për të paktën dymbëdhjet vjet nëpërmjet njërit nga tre periudhat e studimit: 1) gjimnazi, 2) qendrat 

e formimit profesjonal, 3) aktivitet pune me kontratë si nxënës.

42 - Cfr. Neni 32, d. lgjv. N. 286/98 dhe mod. e mëtej. , Teksti Unik për Imigracionin.
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3. PUNA

Hyrja për motive pune të varur, stinore e të pavarur bëhet në limitet 
e kuotave vjetore të vendosura me një ose më shumë dekrete të 
Presidentit të Këshillit të Ministrave. 

Punëtorët e huaj në zotërim të një leje qëndrimi për punë kanë të 
drejtën të kryejnë çfardo lloj ativiteti pune, si të pavarur ashtu edhe të 
varur dhe kanë të drjetën e trajtimit të barabartë në pagesë, sigurimet 
dhe shërbimet shoqërore të parashikuara nga kontratat kolektive 
kombëtare për punëtorët  italian.

3.1. PUNË E VARUR

3.1.1. LËSHIMI I LEJES SË QËNDRIMIT PËR PUNË TË VARUR PËR
          NJË QYTETAR TË HUAJ REZIDENT JASHTË SHTETIT  

Punëdhënësi italian ose i huaj me qëndrim të rregullt në Itali, që do të 
krijojë një raport pune të varur me një qytetar të huaj rezident jashtë 
shtetit, një herë që aprovohet dekreti qeveritar që cakton numrin e 
kuotave (i a.q. dekreti i hyrjeve) duhet të paraqesë kërkesën e lejes së 
punës në Sportelin Vetëm për Imigracionin, i ngritur pranë Prefekturës 
– U.T.G. – të provincës së rezidencës, ose të asaj në të cilën ka selinë 
legale ndërrmarja ose në të cilën do të ndodhet vendi i punës.
Kërkesa e lejes së punës, për marrjen në punë të punëtorëve të huaj 
duhet të niset nëpërmjet procedurës telematike e mund të interesojë si 
për një raport pune me kohë të caktuar ashtu edhe një raport pune me 
kohë të pacaktuar. 
Kërkesa e lejes duhet të përmbajë:
• dokumentacion e lidhur me  sistemimin e strehimit të punëtorit;
• projekti i kontratës së qëndrimit i cili përfshin detyrimin e pagesës, 

të shpenzimeve për kthimin e të huajit në vendin e prejardhjes;
• deklaratën e angazhimit që të komunikojë çdo ndryshim të raportit 

të punës;

Sporteli i Vetëm, vërtetuar pamundësinë e punëtorëve të tjerë italian 
ose komunitarë nga ana e Qëndrës për Punësim kompetente në territor 
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dhe me aprovimin e Kuestorit, mbas shqyrtimit të kuotave për hyrje,  
lëshon lejen e punës të nevojshme për lëshimin e vizës së hyrjes. Më 
pas, me kërkesë të punëdhënësit, dokumentat i transmetohen zyrave 
konsullore të cilat parashikojnë lëshimin e vizës së hyrjes për punë të 
varur, duke prezantuar dhe kodin fiskal.

Brenda 8 ditëve nga hyrja në Itali qytetari i huaj duhet :
• të paraqitet pranë Sportelit të Vetëm për Imigracionin të Prefekturës 

– U.T.G. – që ka lëshuar lejen për punë, për të firmosur kontratën 
e qëndrimit

• të kërkojë lëshimin e lejes së qëndrimit, nëpërmjet plotësimit dhe 
nisjes së paketës-postale, në rast të kundërt si dënim, përjashtimi 
nga territori i Shtetit.

Punëdhënësi duhet të komunikojë në Sportelin e Vetëm për Imigracionin, 
brënda pesë ditëve, datën e fillimit dhe datën e përfundimit të raportit 
të punës me qytetarin e huaj, si edhe transferimin e mundshëm të 
vendit ku punëtori do të kryej aktivitentin e punës.  
Punëdhënësi që nuk komunikon në Sportelin e Vetëm të Imigracionit 
çfardolloj ndryshimi të raportit të punës me të huajin, vjen e dënueshme 
me gjobën administrative nga 500 deri në 2.500 euro.
Leja e qëndrimit për punë të varur nuk mund të hiqet, edhe pasi 
prishet raporti i punës i lidhur më parë por, në këtë rast qytetari i 
huaj duhet të regjistrohet, jo më vonë se 40 ditë nga data e ndërprerjes 
së raportit të punës, në listën e punëtorëve të gatshëm pranë Qëndrës 
për Punësim kompetente dhe të lëshojë deklaratë për disponibilitetin e 
tij për punë. Punëtori i huaj në këtë mënyrë vë në dukje gjendjen e tij të 
pa punë dhe që mund ta bëjë të vlefshme me qëllim që të vazhdojë 
qëndrimin për të gjithë periudhën e zgjatjes së lejes së qëndrimit si 
edhe më pas kur ajo të ketë skaduar e megjithatë për një periudhë jo 
më ulët se 6 muaj.

Punëdhënësi që merr në vartësi të tij punëtorë të huaj pa leje 
qëndrimi, që lejon të zhvillojnë aktivitet pune ose të cilëve leja u 
ka skaduar ose për të cilën nuk është kërkuar rinovimi, ose i është 
hequr ose anulluar, dënohet me arrestim nga gjashtë muaj deri 
në tre vjet dhe me gjobim prej 5000 euro për çdo punëtor të 
punësuar.
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Në qoftë se, punëdhënësi nuk ka njohje direkte të një të huaji, mund 
të bëjë një kërkesë numerike, kundrejt një ose disa qytetarëve të 
huaj të regjistruar në listat përkatëse të punëtorëve të huaj, që i 
përkasin atyre vendeve me të cilat Italia ka nënshkruar marrëveshje e 
akorde, ngritur pranë selive të Përfaqësive diplomatike italiane dhe të 
trasmetuara Ministrisë së Punës e Përkrahjes Sociale.
Listat e punëtorëve të huaj plotësohen dhe azhornohen çdo vit, të 
cilat janë të ndara në punëtorë me kohë të caktuar, të pacaktuar e për 
punëtorë stinorë.
Qytetarët e huaj të interesuar mund të kërkojnë regjistrimin në lista 
duke plotësuar skedën përkatëse të përgatitur nga  Ministria e Punës e 
Përkrahjes Sociale, duke futur:
• Vendin e  origjinës;
• n. rritës të paraqitjes së kërkesave;
• të dhënat personale të plota;
• llojin e kontratës që dëshiron të nënshkruajë në Itali;
• kualifikimin profesional;
• njohjen e gjuhëve të huaja;
• eksperiencat e punës.

I huaji i regjistruar ka të drejtë të kërkojë pozicionin e vet në listë.

Në bazë të ç’ka vjen e caktuar në Tekstin e Vetëm mbi Imigracionin, 
autorizimi i punës për hyrjen e qytetarëve të huaj rezident jashtë 
shtetit me kualifikim si infermier profesional, që do të punësohen 
pranë strukturave shëndetsore publike e private, mund të kërkohet 
jashtë kuotave vjetore të parashikuara nga Qeveria.

3.1.2. KODI FISKAL

Kodi fiskal është një kod alfanumerik d.m.th. i përbërë nga shkronja e 
numra, me të cilin Ministria e Financave identifikon një qytetar.

Në rastin e të huajve që hyjnë në Itali sipas një kërkese emërore nga 
ana e punëdhënësit, kodi fiskal caktohet nga Sporteli i Vetëm për 
Imigracionin të Prefekturës – U.T.G. – në momentin e lëshimit të lejes 
së punës, e dorëzohet nga Përfaqësia Italiane në Vendin e origjinës 
në momentin e lëshimit të vizës së hyrjes.
Në të gjitha rastet e tjera është e nevojshme të kërkohet pranë 
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Ministrisë së Financave – Departamenti i hyrjeve (Zyra e Tatimeve të 
Drejtëpërdrejta) ose në një zyrë të saj periferike.

Kodi fiskal është i nevojshëm për :
• regjistrimin në Shërbimin Shëndetësor Kombëtar;
• punësimin si punëtorë të varur;
• fillimin e një aktiviteti pune të pavarur;
• përfundimin e çfarëdo kontrate (p.sh. qiraje, shit-blereje etj.)
• hapjen e një llogarie bankare

Për të marrë kodin fiskal duhet të kesh dokumentat e mëposhtëm:
• vizën e hyrjes dhe pashaportën
• lejen e qëndrimit të vlefshme, ose në se e skaduar, i pajisur me 

deftesën e kërkesës për rinovim.

3.1.3. LIBREZA E PUNËS (e shfuqizuar)

Libreza e punës nuk nevojitet më për tu futur në punë: si rrjedhojë e 
një reforme normative43 Drejtoritë Provinciale të Punës nuk lëshojnë më 
këtë dokument, edhe në rastin kur ajo humbet. 
Për të filluar punë është e mjaftueshme që punëdhënësi pasi të ketë 
firmosur kontratën e qëndrimit, dhe të ketë kryer formalitetet e 
detyrueshme44 të komunikojë punësimin (Mod. UNI-LAV) 24 orë përpara 
se të prezantohet në punë në Qendrën kompetente për Punësim.

3.1.4. REGJISTRIMI NË LISTËN E GJENDJES SË PUNËTORËVE TË
          GATSHËM PËR PUNËSIM

Kanë të drejtë të regjistrohen në listën e gjendjes së punëtorëve të 
gatshëm (ish-listat e zyrës së punës) qytetarët e huaj me qëndrim të 
rregullt në Itali.
Kërkesa për regjistrim duhet të paraqitet pranë Qendrës për Punësim 
kompetente,45 duke paraqitur lejen e qëndrimit që lejon kryerjen e 

43 - D.legjv. n. 297/02 ka shfuqizuar ndër të tjera, ligjin n. 112 të 10/01/1935 mbi librezën e punës.

44 - Cfr. Seksjoni 1. HYRJA DHE QËNDRIMI (1.2.3. Kontrata e qëndrimit).

45 - Për provincën e Trevizos shih skemën e shpërndarjes territoriale të kompetencave ta bashkangjitur (bashk. n.2).
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aktivitetit të punës, ose lejen e qëndrimit KE (ish karta e qëndrimit).
Në rast të pushimit ose të largimit të punëtorit, punëdhënësi duhet 
t’i komunikojë ndryshimet e kryera brenda 5 ditëve pranë Qëndrës 
kompetente për Punësim. Punëtori i pushuar ose i larguar mund të 
kërkojë regjistrimin në listën e gjendjes së punëtorëve të gatshëm 
për të përfituar nga masa inkurajuese për futjen në tregun e punës: 
• takim për orientim në punë;
• propozim për marrjen pjesë në inicjativa që përfshijnë futjen në punë 

e formimin, si dhe rikualifikimin profesional.
Qytetari i huaj me qëndrim të rregullt, titullar i një leje qëndrimi dhe 
i deklaruar invalid, mund të regjistrohet në listat përkatëse të 
kategorive të mbrojtura duke paraqitur kërkesën pranë Qëndrës për 
Punësim kompetente e duke bashkëngjitur dokumentat që vërtetojnë 
gjendjen e inavaliditetit (çertifikatë e lëshuar nga Komisioni Mjeksor 
kompetent i shkallës së parë, Mod A/San e plotësimet e parashikuara 
nga ligji n. 68 i 1999).

3.1.5. TUTELA E NËNËSISE DHE ATËSISE NË VENDIN E PUNËS

Punëtorja nënë nuk mund të pushohet nga puna46 nga fillimi i shtatzanisë 
deri sa famija të ketë mbushur një vjeç. Për të njëjtin motiv nuk mund 
të shkarkohet nga puna. Në rastin e pushimit nga puna në periudhën 
e mbrojtur punëtorja ka të drejtë të rifitojë vendin e saj të punës, duke 
prezantuar branda 90 ditëve nga pushimi, dokumentat e nevojshme 
që të provojnë gjendjen e shtatzanisë ose të lehonisë. Kërkesa e 
mundëshme e shkëputjes nga puna në mënyrë vullnetare e prezantuar 
nga punëtorja gjatë periudhës në të cilën është bërë pushimi nga puna 
duhet të vijë e miratuar nga Drejtoria Provincjale e Punës.

Punëtorja nënë nuk mund të kryej punë të rezikshme, të vështira ose 
të pashëndetëshme dhe duhet të kryej funksjone të përshtatshme me 
gjendjen në të cilën ndodhet nga fillimi i shtatzanisë deri në përfundim 
të 7 muajve mbas lindjes.

Punëtorja e varur në gjendje shtatzënie ka për detyrë të largohet nga 
puna 2 muaj para ditës së parashikuar për lindje e për 3 muaj pas 

46 - Duke përjashtuar supozitën e padisë së drejtë, ose të mbydhjes së ndërmarrjes, ose të skadencës së kohëzgjatjes 
së raportit të punës me afat të caktuar: në rast të tillë i përket sidoqoftë kompensimi për nënësim.
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lindjes. Eshtë e mundur të punojë 1 muaj para datës së parashikuar 
për lindje atëhere kur shtatzënia të jetë e rregullt dhe kushtet e punës 
të mos jenë të rrezikshme. 

Punëtorja me leje lindjeje ka të drejtën e vjetërsisë së punës me të 
gjitha efektet (pushime, rrogën e trembëdhjetë, përparim në karrjerë...) 
e të marrë 80 % të pagës, me përjashtim të rastit kur kontrata kolektive 
e aplikuar nuk parashikon trajtime më të favorshme.

Punëtorja e pavarur, artizane, tregtare, kultivuese e drejtëpërdrejtë 
ose sipërmarrëse bujqësore mund të përfitojë nga leja një kompesim 
ditor të barabartë me 80 % të pagës normale, nga 2 muaj para lindjes 
deri në 3 pas lindjes. Kompesimi shpërndahet direkt nga INPS.

Babai punëtor i varur mund të largohet nga puna me të njëjtat të drejta 
të parashikuara si për punëtoren nënë, në rast vdekjeje ose të një 
sëmudjeje të rëndë të nënës, të braktisjes së fëmijës nga ana e nënës, 
i besohet eskluzivisht babait ose njohja nga ana e njërit prej prindërve. 

Nëna dhe babai kanë mundësinë të largohen nga puna (leje familjare) 
për një maksimum prej 6 muajsh në 8 vitet e para të jetës së fëmijës 
duke i paraqitur një  kërkesë INPS-it dhe punëdhënësit. Kanë të 
drejtën e një pagese të barabartë me 30 % të rrogës për një periudhë 
maksimale prej 6 muajsh në 3 vitet e para të jetës së fëmijës.

Prindërit adoptues ose të besueshëm gëzojnë të njëjtat të drejta dhe 
të njëjtën tutelë përsa i përket lejeve, por kufiri i moshës shtrihet deri në 
mbushjen e moshës gjashtë vjeçare të fëmijës.

Prindërit e fëmijëve me të meta kanë të drejtë që të largohen në 
periudhën e lejes familjare deri sa fëmija të mbushi 3 vjeç ose mund 
të përfitojnë çdo ditë 2 orë pushimi të paguara (dhe 1 orë n.q.s. orari i 
punës është më pak se 6 orë).

Çeku i lindjes i paguar nga INPS-i i takon nënave qytetare të 
huaja vetëm nëse janë në zotërim të lejes së qëndrimit KE për 
qëndruesit në periudha të gjata (ish karta e qëndrimit). Kërkesa 
paraqitet në Komunën e rezidencës brenda 6 muajve nga lindja, nga 
adoptimi ose besimi para adoptimit.
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3.1.6. KONTRIBUTET E PËRKRAHJES DHE ASISTENCËS
          NË RAST RIATDHESIMI

Punëtori i huaj që mendon të kthehet në atdhe pas mbarimit të aktivitetit 
të punës në Itali, ruan të drejtat e përkrahjes e të sigurisë sociale të 
plotësuara e mund të gëzojë me verifikimin e kushteve të parashikuara 
nga ligjet në fuqi, d.m.th. vetëm kur ka mbushur moshën 65 vjeçare, 
dhe në kufizimin e kushtit të kontributit minimal të parashikuar47.
Ai duhet të paraqesë kërkesën përkatëse në INPS e të dorëzojë 
lejen e qëndrimit në kufi, duke ruajtur një kopje në të cilën vërtetohet 
dorëzimi. Nëpërmjet Kuesturës, INPS-i informohet për riatdhesimin 
dhe parashikon të japë shumat e duhura duke i depozituar direkt në 
llogarinë rrjedhëse të punëtorit të huaj në një nga istitutet bankare të 
vendit të origjinës ose të rezidencës së përherëshme.

3.2. PUNË STINORE  

3.2.1. LËSHIMI I LEJES SË QËNDRIMIT PËR PUNË STINORE NJË
          QYTETARI TË HUAJ REZIDENT JASHTË SHTETIT.

Hyrja e punëtorit të huaj për punë stinore është e parashikuar vetëm 
për disa sektorë pune48 dhe i kufizohet vetëm punëtorëve të sektorit 
turistik-hotelor dhe bujqësor.
Autorizimi për punë stinore lëshohet nga Sporteli i Vetëm për 
Imigracionin të Prefekturës – U.T.G. – në rast se ekzistojnë kuotat e 
hyrjes për punë stinore mbas prezantimit të kërkesës emërore të lejes 
për punë nga ana e:
• një punëdhënësi
• shoqata kategorie për llogari të më shumë punëdhënësve si anëtarë 

të tyre

Sporteli kompetent i Vetëm që lëshon  autorizimin është ai në të cilin 
banon punëdhënësi, ose ka selinë ndërmarrja ose ku do të zhvillohet 
aktiviteti i punës.

47 - Cfr. Në nenin 1. paragrafi 20, i ligjit n.335/95.

48 - Cfr. d.P.R 7 tetor 1963,  n. 1525.
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N.q.s. punëdhënësi nuk ka njohje direkte me të huajin mund të bëjë 
një kërkesë numerike në drejtim të një o  më shumë qytetarëve të 
huaj të regjistruar në listat përkatëse që ndodhen pranë Përfaqësive 
diplomatike italiane sipas të njëjtës praktikë të parashikuar në rastin 
e kërkesës së lejes së punës për punësimin e punëtorëve të varur me 
kohë të caktuar ose të pacaktuar.

Leja e qëndrimit për motive pune stinore është e vlefshme nga një 
minimum prej 20 ditësh deri në një maksimum prej 6 ose 9 muajsh, në 
korrispondencë me kohëzgjatjen e punës në sektorin që kërkon këtë 
shtrirje.

Punëtori stinor që është kthyer në shtetin e prejardhjes në skadim 
të lejes së qëndrimit ka të drejtën e përparësisë për të rihyrë në 
Itali për arësye pune stinore në vitin e ardhshëm në krahasim me 
qytetarët e vendit të tij që nuk kanë bërë asnjëherë hyrje të rregullt 
në Itali për motive pune. Me skadimin e lejes së dytë për punë stinore 
kjo e fundit mund të shndërrohet në leje qëndrimi për punë të varur 
me kohë të caktuar ose të pacaktuar, atëherë kur ekzistojnë kuotat 
për punë të varur.

3.3. PUNË E PAVARUR

Qytetari i huaj mund të zhvillojë në Itali aktivitet pune të pavarur jo 
të rastit, të krijojë shoqëri kapitali ose personash, të marrë pjesë 
në detyrat e shoqërisë e të krijojë shoqëri kooperative në rastet në të 
cilat aktivitete të tilla nuk janë të rezervuara vetëm për qytetarët italianë 
ose për qytetarë të një shteti anëtar të Bashkimit Europian.
Qytetari i huaj që mendon të zhvillojë aktivitet pune të pavarur për të 
marrë lejen e qëndrimit duhet të kërkojë një vizë për punë të pavarur 
që supozon lejen e përkohëshme të Kuesturës së provincës në të cilën 
dëshiron të ushtrojë aktivitetin, duke paraqitur:
• zotërimin e një deklarate të autoriteteve administrative kompetente 

të cilat deklarojnë që nuk ekzistojnë motive që pengojnë lëshimin 
e autorizimit ose të liçensës së parashikuar për atë aktivitet ;

• zotërimin e kushteve të parashikuara nga ligji italian për atë 
aktivitet (në pjesën më të madhe të rasteve është e nevojshme të 
jetë i regjistruar në një regjistër);
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• çertifikatat dëshmuese të kushteve të parashikuara, të përkthyera 
e të legalizuara nga Përfaqësia diplomatike ose konsullore e Vendit 
të origjinës;

• të ketë burime të përshtatshme për tipin e aktivitetit që dëshiron 
të ushtrojë e që i përgjigjen parametrave ekonomik të treguar nga 
Dhoma e Tregtisë, Industrisë, Artizanatit dhe e Bujqësisë ose të 
Urdhërit Profesional kompetent ;

• të ketë një strehim të përshtatshëm dhe të ardhura vjetore që 
të jenë mbi nivelin minimal të parashikuar, për përjashtimin e 
pjesmarrjes në shpenzimet shëndetësore.

Viza e hyrjes për punë të pavarur lëshohet nga Përfaqësia diplomatike 
italiane në Vendin e origjinës së të huajit nga paraqitja e çertifikatave 
të lartëpërmendura vetëm pas marrjes së lejes nga Kuestura rast se 
do të ekzistojnë kuota hyrje për punë të pavarur e të përcaktuara nga 
dekretët qeveritar.

3.3.1. SHNDËRRIMI I LEJES SË QËNDRIMIT PËR MOTIVE PUNE
          TË PAVARUR

Qytetari i huaj në zotërim të një leje qëndrimi të rregullt, për motiv 
studimi ose formimi profesjonal e ndryshme nga ajo që lejon ushtrimin 
e aktivitetit të punës, mund të kërkojë shndërrimin në leje  qëndrimi 
elektronike për motive pune të pavarur nëpërmjet një procedure të 
posaçme telematike duke nisur kërkesën, në rrugë paraprake, pranë 
Sportelit të Vetëm për Imigracionin të Prefekturës – UTG.49  Për këtë 
qëllim më pas duhet të paraqesë kërkesën e posaçme nëpërmjet 
paketës-postale duke bashkëngjitur:
• deklaratën e autoriteteve administrative kompetente të cilat vërtetojnë 

që nuk ekzistojnë pengesa në lëshimin e autorizimit ose liçensës së 
parashikuar për atë aktivitet;

• dëshminë nga Dhoma e Tregtisë, Industrisë, Artizanatit dhe e 
Bujqësisë ose të Urdhërit Profesional kompetent në lidhje me 
parametrat ekonomik të kërkuara për ushtrimin e aktivitetit;

• dëshmi e Sportelit të Vetëm për Imigracionin të Prefekturës – U.T.G. 
– që ekzistojnë kuotat në dispozicjon për hyrjen për punë të pavarur 
dhe çertifikimin e kushteve. 

49 - Cfr. www.trevisolavora.org/guidastranieri (seksjoni n.2: Qëndrimi i i qytetarit të huaj, paragrafi b): shndërrimi i 
lejes së qëndrimit
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3.4. HYRJA NËPËRMJET TITUJVE ME TË DREJTË PREFERENCE
      (neni 23T.U.)

Teksti Unik mbi Imigracione disiplinon50 mundësinë e hyrjes së 
privilegjuar në territorin e Shtetit të qytetarëve të huaj që kanë zhvilluar 
aktitvitete të pregatitjes dhe formimit profesjonal në Vendet e 
origjinës, që kthehen në tituj të drejtash preference dhe japin të 
drejtën e preçedencës në kërkesën e visës së hyrjes. 
Paramendimet e fiksuara në normativë janë që në aktivitetin e formimit 
të jenë:
• të zhvillohen në mjediset e programeve të aprovuara, edhe me 

propozimin e Krahinave e të Provincave autonome, nga Ministria 
e Punës dhe e politikave socjale si dhe nga Ministria e Arsimit e 
universitetit dhe e kërkimeve;

• të realizuara edhe në bashkëpunim me Krahinat, provincat autonome 
dhe ente të tjera lokale, organizata kombëtare të bisnezmenëve e 
punëdhanësve dhe e punëtorëve, si edhe organizata ndërkombëtare 
të finalizuara me trasferimin e punëtorëve të huaj në Itali dhe për 
hyrjen e tyre në sektorët prodhues të Vendit, Ente dhe Shoqata 
aktive në sektorin e imigracionit nga të paktën tre vjet;

• të finalizuara në ndërfutjen punuese të miruar në sektorët e prodhimit 
italian që veprojnë në vrend si të Shtetit, ose në futjen e miruar në 
sektorët e punës prodhuese italiane që kryejnë aktivitetin në brendësi 
të Vendeve të origjinës ose së fundi në zhvillimin e aktitviteteve 
prodhuese ose biznezmene të pavarura në Vendete e origjinës;

• të programuara me dekret të Ministrisë së Punës dhe të Politikave 
Socjale, në bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit, të universitetit 
e të kërkimeve, në marrëveshje me Konferencën Shtet-Krahin, që 
caktojnë mënyrat e parapregatitjes e të zhvillimit të programit të 
formimit dhe të shkollimit që duhen kryer në Vendin e origjinës dhe të 
përcaktojnë kriterët për vlerësimin e tyre.51 Programet i prezantohen 
Ministrisë së Punës dhe të Politikave Socjale, në bashkëpunim me 
Ministrinë e Arsimit, të universitetit e të kërkimeve, që paramendojnë 
vlerësimit relativ dhe aprovimit të mundshëm, duke i dhënë paraprirje 

50 - Cfr. Neni 23 d.lgjv. n.286/98 e mod. e mëtej. Teksti Unik mbi Imigracionin e neni 34 d.P.R. n.394/99 e mod. e 
mëtej. Regullorja e Zbatimit.

51 - Cfr. Neni 23 d.lgjv. n.286/98 e mod. e mëtej. e D.M. 22 mars 2006, Ministria Punës dhe e Politikave Socjale 
“Normativa kombëtare dhe krahinore në mjediset e pregatitjes prodhuese e formuese dhe të orjentimit par 
qytetarët që nuk bëjnë pjesa në Bashkimin Europian” (www.trevisolavora.org/guidastranieri (seksjoni n.6 hyrja 
napërmjet titujve formues, paragrafi c): normativa).
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programeve të vlerësuara nga Krahinat dhe që të jenë koherent me 
nevojat e formuluara prej tyre.52

Të huajt që kanë marrë pjesë në këto aktivitete formuese në vendin 
e origjinës vijnë të preferuar, në sektorët e punësimit të cilëve i 
referohen aktivitetet, si qëllim i hyrjes për punë të varur ose të 
pavarur, në bazë të kuotave të programimit të fiksuara çdo vit 
nga të a. q. dekrete pa hyrje të aprovuara nga qeveria.

3.5. INGRESSO PER LAVORO IN CASI PARTICOLARI 
       (neni 27 T.U.)

Është përcaktuar një disiplinë e veçantë për hyrjen dhe qëndrimin e 
kategorive të veçanta të të huajve, që legjislatori i ka nxjerrë nga 
disiplina e rreptë e kuotave të hyrjes.

Këto kategori janë të karakterizuara nga specjalizimi i veçantë 
i punëtorëve pjesëmarrës, nga ndryshueshmëria e kryerjes së 
punës, nga kualifikimi i drejtuesve, nga bashkëpunimi me strukturat 
universitare ose bëhet fjala për punëtorë që i ushtrohen aktivitetit të 
kërkimit ose veçanërisht të lidhur me familjen e punëdhënësit. Përveç 
kësaj regjimi i kuotave nuk i aplikohet disa kategorive të punëtorëve 
për të cilët punimi është, për vetë natyrën e punës, i kufizuar në kohë, 
si punëtorët nën varësinë e organizatave ose të ndërmarrjeve që 
veprojnë në territorin italian (të pranuar përkohësisht në territor për të 
kryer funksjone ose detyrime të veçanta), nxënësit dhe punëtorët e 
varur të ndërmarrjeve të huaja që përkohësisht janë trasferuar në Itali 
për të kryer aktivitete pune në ekzekutim të kontratave sipërmarrëse të 
lidhura nga punëdhënësi i jashtëm. Këtyre figurave duhet tu shtohen 
edhe punëtorët e spektaklit dhe sportistët profesionistë.

Së fundi Teksti Unik përfshin në listë edhe infermierët profesionistë, të 
punësuar pranë strukturave shëndetësore publike,53 qytetarët e huaj 
që pjesëmarrin në programet vullnetare dhe të kërkimeve shkencore.

Kufizimi kryesor i përket disiplinës së autorizimit të punës, që 
lëshohet edhe jashtë kuotave të hyrjes, që në disa raste nuk është e 

52 - Cfr. Neni 21, paragrafi 4 ter. D. Lgjv n. 286/98 e mod. e mëtej. Teksti Unik i Imigrazionit e neni 34, paragrafi 1 d.p.r. 
n . 394/99 e mod. e mëtej. Reg. E Zbatimit Për Krahinën e Venetos vlefshmëria e programeve formuese i është 
besuar Entit Veneto Puna, që publikon në mënyrë periodike një lajmërim prezantues cfr. www.venetolavora.it).

53 - Cfr. Neni 27, 27 bis e 27 tris, d.lgjv n. 286/98 e mod. e mëtej. e neni 40 d.P.R. n. 394/99 e mod. e mëtej.
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nevojshme ose është e zëvendësuar nga ndonjë lloj tjetër detyrimi, 
ose vjen e lëshuar me mënyrat dhe afate të caktuara.
Autorizimi për punë dhe leja e qëndrimit e lëshuar në këto raste nuk 
mund të vijnë të rinovuara54 dhe, në rastin e ndërprerjes së raportit të 
punës nuk mund të vijnë të përdorura për të kryer një aktivitet tjetër.

Viza e hyrjes dhe leja e qëndrimit vijnë të lëshuara për periudhën e 
treguar në autorizimin e punës ose në rast se kjo nuk kërkohet, për 
periudhën korrisponduese me dokumentat e nevojshme ndërsa 
për raportet e punës në kohë të caktuar, autorizimi nuk mund të vijë 
i lëshuar për një periudhë më të lartë se ajo e raportit të punës në 
kohë të caktuar e sidoqoftë prej 2 vjetësh. Shtytja, në rast se do të 
jetë e parashikuar, nuk mund të tejkalojë të njëjtin afat. Vlefshmëria e 
autorizimit duhet të jetë shprehurisht i treguar në vetë masën.

3.6. AUTOÇERTIFIKATA DHE DEKLARATA ZEVENDESUESE
       NOTERILE

3.6.1. AUTOÇERTIFIKATA

Autoçertifikata është një deklaratë e nënshkruar prej tij përsa i përket 
fakteve e cilësive personale të përdorura në raport me Administratën 
Publike dhe me përfaqësues tregtarë e me përgjegjës të shërbimeve 
publike, nga të cilat mund të përfitojë edhe qytetari i huaj.

Personi nëpërmjet autoçertifikatës dëshmon nën përgjegjësinë e 
tij civile dhe penale vërtetësinë përsa ka deklaruar. Autoçertifikata 
zëvendëson çertifikatat tradicionale.

Privatët kanë të drejtën por jo detyrimin për t’i pranuar.
Mund të autoçertifikohen:
• rezidenca;
• gjendja martesore ose ajo e vjetërisë gjithmonë nëse martesa është 

bërë në Itali;
• gjendja familjare n.q.s mund të verifikohet nga autoritetet italiane;
• ekzistenca në jetë;
• lindja e fëmijës, fakti që një person është paraardhës ose pasardhës 

n.q.s. mund të verifikohet nga autoritetet italiane;

54 - Me përjashtim të rasteve ta veçanta shprehimisht të parashikuara nga neni 40, paragrafi 23, Reg. Zbat.
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• regjistrimi në regjistrat ose në listat e mbajtura nga Administrata 
Publike italiane;

• titujt e studimit të marrë në Itali;
• kualifikimi profesional, provimet e aftësimit, formimit, azhornimit të 

ndjekur në Itali;
• anëtarësia në urdhëra profesional italian;
• të ardhurat përveç kërkesës për kartë qëndrimi ose bashkimi familjar;
• shlyerja e detyrimeve bashkë me treguesin e shumës;
• kodi fiskal e partita IVA 
• çfarëdo të dhënë që ndodhet në arkivin e gjendjes së detyrimeve 

italiane;
• gjendjen e papunësisë, atë të pensionit dhe kategorinë e pensionit;
• cilësinë e studentit pranë një instituti italian;
• cilësinë e përfaqësuesit të personave fizik o juridik, si tutor ose 

kujdestar;
• regjistrimin në shoqata ose grupe sociale;
• që nuk ka pësuar, në Itali, dënime penale e të mos ketë  marrë masa 

ndëshkimore që kanë të bëjnë me zbatimin e masave të sigurisë, të 
vendimeve civile e masave administrative të regjistruara në kartotekën 
e gjykatës në bazë të ligjeve në fuqi;

• që nuk është në dijeni të proçeseve penale mbi të në Itali;
• cilësia e jetesës në ngarkim;
• të gjitha të dhënat që përmban regjistri i  gjendjes civile italiane;
• që nuk është në gjendje likuidimi ose falimentimi e që nuk ka paraqitur 

kërkesë për marrëveshje;
• dokumentat që paraqiten në motorrizimin civil.

3.6.2. DEKLARATA ZEVËNDESUESE E AKTIT NOTERIL

Të gjitha gjëndjet, cilësitë dhe çështjet personale për të cilat i interesuari 
ka njohje direkte, që nuk i nënshtrohen autoçertifikimit, mund të jenë të 
vërtetuara nëpërmjet deklaratës zëvendësuese të aktit noterial, përveç 
rasteve të parashikuara nga ligji.
Humbja e një dokumenti identifikimi ose i një dokumenti vërtetues të 
kushtet dhe cilësitë personale të të interesuarit vërtetohet nga kërkesa 
e dublikimit nëpërmjet deklaratës zëvendësuese, me përjashtim të 
rasteve në të cilat ligji parashikon denoncimin tek Autoritetet e Policisë 
Gjyqësore për fillimin e proçesit administrativ të lëshimit të dublikatave.
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4. SHËNDETI

4.1. REGJISTRIMI NË SHËRBIMIN SHËNDETESOR KOMBËTAR
      (S.S.N.)

Neni 32 i Kushtetutës italiane njeh shëndetin si një e drejtë themelore 
të personit, si edhe në interes të kolektivit dhe garanton kurime falas 
për të varfërit.

4.1.1. REGJISTRIMI I DETYRUESHËM

Të huajt për të cilët është i detyrueshëm regjistrimi në SH.SH.K. janë :
a) qytetarët  me qëndrim të rregullt që kryejnë një aktivitet të rregullt 

pune të varur ose pune të pavarur ose janë të regjistruar në listën 
e gjendjes së punëtorëve të gatshëm për punë pranë Qendrës së 
Punësimit kompetente;

b) të huajt në zotërim të një titulli qëndrimi akoma të vlefshëm, ose 
edhe pse i skaduar që kanë kërkuar rinovimin e titullit të lejes së 
qëndrimit për punë të varur, për punë të pavarur, për motive familjare, 
për strehim politik, për mbrojtje ndihmuese (ose motiv humanitar), 
për kërkesë për azil, për besim fetar, për marrjen e shtetësisë.

Asistenca shëndetësore e parashikuar për kategoritë për të cilat 
regjistrimi është i detyrueshëm shtrihet dhe për familjarët në ngarkim 
me qëndrim të rregullt, si dhe për fëmijët e mitur që nga lindja.

Për t’u regjistruar, qytetari i huaj duhet të paraqesë në U.SH.L.. në 
vendin e rezidencës ose të banimit të përhershëm:
• çertifikatën e rezidencës ose deklaratën e strehimit;
• lejen e qëndrimit të vlefshme, në rast se është në vazhdim një procedim 

administrativ për 
lëshimin ose rinovimin e lejes së qëndrimit punëtori mund të 
regjistrohet:
a) në rastin e një lëshimi të parë vetëm kur të paraqesë:
• vizën e hyrjes mbi pasaportë dhe riçevutën e rakomandesë a.r. 

me shiritin manjetik (prezantimin e kërkesës për lëshimin p.s. me 
paketën postale) ose

• deftesën me datën e afërt (me fotografi dhe vulë të Kuesturës) dhe 
pasaportën;
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b) në rastin e rinovimit vetëm në se paraqet:
• riçevutën e rakomandesë a.r. me shiritin manjetik (prezantimin e 

kërkesës së rinovimit p.s. me paketan postale) e pajisur me lejen e 
qëndrimit origjinale të skaduar; - ose një deftesë me datë të afërt 
( me fotografi e vulë të Kuesturës) dhe pasaportën

• ose takimin e fiksuar nga Kuestura të pajusur me lejen origjinale 
të skaduar (lejen për kërkimin e azilit politik, motive humanitare, 
mbrojtje socjale, drejtësi...).

N.q.s. qytetari i huaji është në pritje të punësimit duhet të paraqesë në 
U.SH.L. kompetent:
• lejen e qëndrimit të vlefshme (në se është në fazën e lëshimit ose të 

rinovimit, dokumentat e lartëpërmendura që demostrojnë që procedimi 
administrativ është në vazhdim);

• kodin fiskal;
• çertifikatën e rezidencës ose deklaratën e strehimit;
• skedën e personale të lëshuar nga Qendra për Punësim (që dëshmon 

regjistrimin në listën e gjendjes së punëtorëve të gatshëm për punësim).

4.1.2. REGJISTRIMI VULLNETAR

Të huajt në zotërim të një leje qëndrimi me kohëzgjatje më shumë se tre 
muaj, por që nuk hyjnë në kategoritë për të cilat parashikohet regjistrimi 
i detyrueshëm, mund të regjistrohen vullnetarisht në SH.SH.K. që janë:
• të huajt me qëndrim në Itali për motive studimi;
• të huajt me qëndrim të barabartë;55

• të huajt që zotërojnë një leje qëndrimi me kohëzgjatje më të lartë se 
tre muaj;56

• të huajt titullar të një leje qëndrimi për biznes (më të lartë se tre muaj);
• disa punëtor të huaj të treguar në kategoritë e nenit 27 T.U.57 që të 

mos jenë të detyruar të derdhin për aktivitein e kryer, taksat për të 
ardhurat e personave fisike.

Bëhet një përjashtim nga rregullorja e përgjithshme për studentin ose 
personin e barabartë që mund të kërkojë regjistrimin edhe pse është 

55 - Në bazë të Marrëveshjes europiane të Strasburgut, e ratifikuar dhe e ekzekutueshme me ligjin 18 maj 1973, n. 304.

56 - Cfr. Neni 46, paragrafi 6 d.p.r. 394/99 e mod. e mëtej. Regullorja e Zbatimit, (p.sh. rezidenca elektorale, persona-
le, fetare, si nxënës të ish nenit 27, shkronja f.) T.U).

57 - Cfr. Neni 27, shkronja a), i) e q) të d.lgjv n. 286/98 e mod.e mëtej. Teksti Unik Imigracionit.
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titullar i një leje qëndrimi me kohëzgjatje më pak se tre muaj, por në 
këtë rast e drejta për asistencë nuk përfshin familjarët.
I huaji është i regjistruar bashkë me familjarët në ngarkim në listat e 
U.SH.L. në territorin në të cilin ka rezidencën sipas gjendjes civile 
ose banimin e treguar në lejen e qëndrimit.
Në rastet në të cilat është i mundur regjistrimi vullnetar, U.SH.L.. në 
bazë të skedës së pregatitur nga Ministria e Brendshme me fotografin 
e kërkuesit58 e lëshuar nga Kuestura, parashikon regjistrimin e 
përkohshëm të qytetarit të huaj, pasi të ketë derdhur kontributin relativ, 
dhe i lëshon personit dokumentat që vërtetojnë regjistrimin.
Ky regjistrim ka vlerë, si qëllim i ofrimit të shërbimit shëndetësor, vetëm 
e në vazhdim të paraqitjes në U.SH.L. të lejes së qëndrimit. Regjistrimi 
provizor lejon mbulimin e shërbimeve spitalore urgjente e kryesore, të 
cilat i përfitojnë në qoftë e nevojshme gjatë kësaj periudhe.

Atëhere kur nuk është bërë as regjistrimi vullnetar parashikohet 
nënshkrimi i detyrueshëm i një police sigurimi me një institut 
italian ose të huaj kundër rrezikut të sëmundjeve, aksidenteve dhe 
shtatzanisë.

Mbaron gjithashtu në rast të heqjes, anullimit të lejes së qëndrimit 
ose të përjashtimit. Masa të tilla komunikohen nga Kuestura, U.SH.L.  
kompetent, por i huaji ka të drejtën e regjistrimit n.q.s paraqet një 
kërkesë kundër masave të mësipërme, duke dhënë për këtë prova.
Me regjistrimin në SH.SH.K. lëshohet libreza shëndetësore që ka një 
kohëzgjatje të barabartë me lejen e qëndrimit.

Regjistrimi jep të drejtën e:
• zgjedhjes së mjekut të familjes ose pediatrin;
• kontrollet tek specialisti nëpërmjet të cilit mund të shkojë me kërkesën 

e mjekut të familjes ose pediatrit, përjashtuar vizitat tek dentisti, mamia, 
gjinekologu, pediatri e okulisti. Për çdo vizitë te specialisti është e 
parashikuar pagesa e biletës;

• shtrimit falas pranë spitaleve publike ose të atyre që kanë një 
marrëveshje;

• shërbimit farmaceutik, d.m.th. në blerjen e ilaçeve. 
Janë të përjashtuar nga pagesa e vizitave tek specialisti  dhe e biletës, 
derdhin vetëm një kuotë të pjesëmarrjes në shpenzime:
• qytetarët e huaj të papunë, në pritje të një punësimi e me familjarët 

58 - Cfr. Neni 7, d.p.r. 394/99 e mod. e mëtej. Regullorja e Zbatimit.
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në ngarkim;
• fëmijët më pak se 6 vjeç;
• qytetarët e huaj që përfitojnë pension social si dhe familjarët në 

ngarkim;
• qytetarët e huaj pa të ardhura ekonomike të mjaftueshme, sipas 

kufizimit të të ardhurave të paracaktuara.

4.2. SHËRBIMI SHËNDETËSOR PËR QYTETARËT E HUAJ
       QË NUK JANË TË REGJISTRUAR NË SHËRBIMIN
       SHËNDETËSOR KOMBËTAR

Asistenca shëndetësore për qytetarët e huaj që nuk janë të rregjistruar 
në Shërbini Shëndetësor Kombëtar vjen e garantuar në mënyra të 
ndryshme në bazë të:
a)  Të huajt me qëndrim të rregullt në territorin kombëtar.
 Të huajt munden gjithashtu të përfitojnë nga shërbimet shëndetësore 

të ofruara nga Sh.Sh.K. pas pagimit të tyre, mbi bazën e tarifave të 
paracaktuara nga rajonet që e vënë në dispozicjon, përveç rastit kur 
është parashikuar nga traktate e akorde ndërkombëtare bilaterale 
ose multilaterale të nënshkruara nga Italia me Vendin e origjinës të 
qytetarit jo-komunitar. Pra sigurohen:
1. shërbimet urgjente për të cilat kryhet kundërpagesa e tarifave të 

parashikuara në momentin e daljes;
2. shërbimet shëndetësore të zgjedhura pas pagimit të tarifave 

relative;
b)  Të huajt që nuk janë në rregull me normat relative të hyrjes dhe 

të qëndrimit59

 Të huajve të cilët nuk janë me qëndrim të rregullt i janë siguruar 
në strukturat publike e private të mbështetura nga SH.SH.K., 
shërbimet shëndetësore të mëposhtme:
1. kurime ambulatore e spitalore, urgjente ose gjithashtu të 

rëndësishme edhe pse të vazhdueshme, për sëmundje e 
aksidente;

2. ndërhyrje të mjeksisë parandaluese e shërbimin mjeksor në 
bashkëlidhje me ato e më saktësisht:

• tutela e shtatzënisë dhe e amësisë;

59 - Disiplina është në fazën e reformës për azhornime cfr. Udhëzuesja në linjë www.trevisolavora.org/guidastranieri 
seksjoni n. 14 asistenca shëndetësore.
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• tutela e shëndetit të të miturit;
• vaksinimi sipas normativave në kuadër të ndërhyrjeve të 

parandalimit kolektiv të autorizuar nga Rajonet;
• ndërhyrja e profilaksisë ndërkombëtare;
• profilaksia, diagnozat e kurimi i sëmundjeve infektive dhe 

mundësia e bonifikimit të vatrave relative.

Shërbimet janë të ofruara pa asnjë detyrim në ngarkim të të huajve 
të parregullt nëse nuk kanë të ardhura ekonomike të mjaftueshme. 
I huaji i varfër, jo në rregull me normat relative të hyrjes e qëndrimit, 
është i përjashtuar nga kuota e pjesmarrjes së shpenzimeve, në 
ngjashmëri me qytetarin italian, përsa ka të bëjë me: shërbimet 
shëndetësore të nivelit të parë, ugjencat, gjendjen e shtatzënisë, 
patologji të përjashtuara ose objekt përjashtimi në lidhje me moshën 
o kur janë në gjendje invaliditeti të rëndë.

Hyrja në shërbimin shëndetësor nga ana e të huajit pa leje qëndrimi të 
rregullt nuk mund të sjellë asnjë tip njoftimi tek autoritetet, përveç 
rasteve kur komunikimi është i detyrueshëm (detyrim zyrtar).
Trajtimi i personave pa leje qëndrimi të rregullt egziston një vështirësi 
objektive në lidhje me idividualizimin e tyre me qëllim të dihet, herë 
pas here, cilat kanë qënë llojet e shërbimit shëndetëso të ofruara në 
dobi të tyre.  Për të kapërcyer këtë vështirësi është krijuar kodi rajonal 
identifikues për të huajin përkohësisht të pranishëm (STP) e përbërë 
nga 16 karaktere që lejon identifikimin e rajonit e entit ofrues duke 
filluar nga shërbimi i parë. 
Një kod i tillë është i njohur në nivel kombëtar e lejon gjithashtu llogaritjen 
për kërkesën e shlyerjes të shpenzimeve nga U.SH.L. kompetent ose 
nga Ministria e Punëve të Jashtme nga ana e entit ofrues nëse personi 
i parregullt, që ka nevojë për kura, rezulton i varfër.

Teksti Unik stabilizon një leje të veçantë qëndrimi”për kurime 
mjekësore” në favor të qytetareve të huajë që nuk qëndrojnë në 
mënyra të regullt, që demostrojnë gjendjen e tyre të shtatzanisë dhe 
deri në gjashtë muajt e më passhëm të lindjese së fëmijës.
Kohazgjatja e lejes së qëndrimit e lëshuar në format letre, do 
të korrispondojë me statusin dëftues, nëpërmjet çertifikatave 
shëndetësore të përshtatshme, dhe në skadim nuk është i mundur 
rinovimi me përjashtim të rasteve me rëndesë të veçantë.
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Një leje e tillë mund t’i lëshohet edhe babait duke bashkëngjitur, 
përveç dokumentave të treguara, edhe çertifikatën e martesës të 
përkthyer e të legalizuar.
Kjo lloj leje qëndrimi nuk lejon kryerjen e aktiviteteve të punës.

4.3. HYRJA NË ITALI PËR MOTIVE KURIMI

4.3.1. VISA E HYRJES PËR MOTIV KURIMI MJEKËSOR

Si qëllim i lëshimit të vizës për kurime mjekësore nga ana e përfaqësive 
diplomatike ose konsullore kompetente në territor duhet të paraqitet nga 
i interesuari ose nga një familjar i pacjoentit, dokumentimi i mëposhtëm:
a) deklarata e strukturës shëndetësore italiane të zgjedhur që tregon 

tipin e kurës, datën e fillimit e kohëzgjatjen e supozueshme të kurimit;
b) dëshminë e derdhjes së kryer, në favor të strukturës së zgjedhur, me 

një paradhënie të barabartë me 30 % të vlerës së përgjithshme 
të supozueshme për shërbimet e kërkuara;

c) dokumentimi vërtetues edhe nëpërmjet deklaratës së një garanti, 
disponueshmëria në Itali e burimeve të mjaftueshme për pagesën 
e plotë të shpenzimeve shëndetësore, të jetesës e strehimit, jashtë 
strukturës shëndetësore dhe rikthimin në atdhe për të sëmurin e 
për shoqëruesin e mundshëm.

d) Çertifikata shëndetësore që vërteton patollogjinë e kërkuesit të 
vizës, e plotësuar me përkthimin në gjuhën italiane.

4.3.2. TRASFERIMI NË ITALIA PËR KURIME MJEKËSORE NË KUADRIN 
          E NDIHMAVE HUMANITARE.

Qytetarët e huaj rezident në Vende pa struktura shëndetësore të afta 
e të përshtatshme, mund të jenë të autorizuar të hyjnë për kurim 
në Itali, nga ana e Ministrisë së Shëndetësisë, në marrëveshje me 
Ministrinë e Punëve të Jashtme. Ministria e Shëndetësisë, mbi bazën 
e dokumentimeve të marrë, parashikon të gjejë strukturën më të 
përshtatshme për ofrimin e shërbimeve shëndetësore të kërkuara dhe 
t’u shlyejë direkt të njëjtin detyrim relativ shërbimeve shëndetësore.
Nuk mund të shlyhen shpenzimet e udhëtimit e të qëndrimit jashtë 
strukturave shëndetësore.
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4.3.3. TRASFERIMI NË ITALI PËR KURIME MJEKËSORE NË KUADRIN 
          E PROGRAMIT TË NDIHMAVE HUMANITARE TË KRAHINAVE.

Krahinat autorizojnë Njësitë Shëndetësore Lokale dhe Ndërmarrjet 
spitalore që ofrojnë shërbimet me specializim të lartë, që hyjnë në 
programet ndihmuese të miratuara nga Rajonet, në favor të:
a) qytetarëve të ardhur nga Vendet jo-komunitare në të cilat nuk 

ekzistojnë ose nuk janë lehtësisht të arritshëm në kompetencat 
mjeko-specialiste për trajtimin specifik të patologjive të rënda e 
nuk janë në fuqi akorde reciproke relative në shërbimin shëndetësor;

b) qytetarët e Vendeve në të cilat, gjendja e veçantë e kontigjentit 
nuk bën të realizueshëm, për arësye politike, ushtarake ose të një 
natyre tjetër, akordet në fuqi për ofrimin e shërbimit shëndetësor 
nga ana e Shërbimit Shëndetësor Kombëtar.

Krahina e Venetos60, ka nisur një program për të pranuar shtrime në 
spital me karakter humanitar për persona që ndodhen në kushte të 
rënda e të dokumentueshme vështirësie ekonomike në strukturat 
shoqëroare-shëndetësore të krahinës.
Rastet e veçanta vlerësohen mbi bazën e propozimit të bërë nga 
mjeku kurues në Vendin e origjinës në bashkëpunim me një Ent ose 
Shoqatë (O.N.G. ose shoqata vullnetare) që e ka selinë në Krahinë. Për 
informacjone më të hollësishme është e mundur të viheni në kontakt 
me Krahinën e Venetos61.

4.4. KONSULTORET FAMILJARE

Konsultoret familjare janë struktura publike që u shërbejnë falas grave, 
të miturve e organizojnë aktivitete individuale, në çift e në grup për 
mirëqënien e familjes.
Në veçanti merren me:
• shërbim për gratë shtatzëna;
• shërbim për gratë që vendosin të ndërpresin shtatzëninë;
• shërbim gjinekologjik bazë për patologjitë lidhur me seksualitetin, 

sterilitetin e shterpësinë;

60 - Siç është caktuar nga d.G.R. n. 378 të 11/02/205

61 - Segreteria e Krahinës e Shëndetit dhe ajo Socjale. Shërbimi për marrëveshjet socjal-shëndetësore ndërkombëtare 
Pallati Cavalli Fianchetti San Marco, 2847 – 30124 Venezia Tel. 041 2793881 - Fax. 041 2791366 

 E-Mail: serv.rapp.oms@regione.veneto.it 
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• këshilla mbi kontraceptivët;
• parandalimin dhe diagnozat e tumoreve te gratë ;
• shërbim e këshillim për probleme psikologjike e jo, që kanë të bëjnë 

me raportet familjare e të çiftit;

5. ARSIMI

5.1. HYRJA E TË MITURVE TË HUAJ NË SHKOLLA

Të miturit e huaj të pranishëm në territorin italian, pavarësisht nga 
kushtet në se janë të rregullta ose jo, kanë të drejtë të barabartë 
arsimimi me qytetarët italianë.

Regjistrimi në shkollën e detyruar bëhet sipas mënyrës dhe kushteve 
të parashikuara për të miturin italian e mund të kërkohet në çfarëdo 
periudhe të vitit shkollor.

Në rastin kur i interesuari nuk zotëron një leje qëndrimi të rregullt 
sidoqoftë duhet të jetë i regjistruar me rezervë e ndjek njësoj titullin 
përfundimtar të kursit të studimit.
Arsimi i detyrueshëm në Itali është i organizuar në kurset e shkollave 
fillore e të shkollës 8-vjeçare.
Në fund të klasës së tetë fëmijët duhet të japin një provim ku i dorëzohet 
përkatësisht dëftesa e shkollës fillore dhe asaj 8-vjeçare.

Dëftesa e shkollës 8-vjeçare është e nevojshme për:
• regjistrimin në shkollën e mesme;
• pjesëmarrjen në konkurse publike.

Në momentin e kërkesës së regjistrimit duhen paraqitur:
• të dhënat personale të kërkuesit;
• pozicjoni  shkollor e ai i punës;
• kopja e lejes së qëndrimit (nëse i mituri kërkues është në zotërim).

Rregulli i ndjekur për të caktuar në cilën klasë duhet të hyjë i mituri 
është ai sipas moshës, përveç vendimit të kolegjit të docentëve për 
regjistrimin në një klasë të ndryshme, duke patur parasysh:
• organizimin shkollor të Vendit të prejardhjes së nxënësit;
• kompetencat, aftësinë dhe përgatijen e nxënësit;
• të kursit të studimeve dhe të titujve të studimit të ndjekura nga nxënësi;
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Titulli i studimit dorëzuar nga shkolla e mesme e quajtur diplomë 
pjekurie, jep të drejtën e hyrjes në Universitet.

5.2. QENDRAT TERRITORIALE TË PËRHERËSHME

Qytetarët e huaj duke u nisur nga mosha gjashtëmbëdhjet vjeçare 
mund të marrin pjesë në kurset për formim të organizuara nga Qendrat 
Territorjale të Përherashme (Ç.T.P)62, që përfaqësojnë njësinë e 
shërbimeve dhe të aktiviteteve të arsimit e të formimit që u drejtohen 
të rriturve prezent në territor dhe që vendosin si objektiv alfabetizimin 
kulturor dhe atë të rikualifikimit profesjonal. 
Çdo Q.T.P. është një vend në të cilin një grup profesorësh analizojnë, 
projektojnë dhe realizojnë iniciativa dhe udhëzime për arsimin dhe 
formimin e përhersham që u drejtohen të rinjve dhe të rriturve, që 
jetojnë në territor. Aktivitetet e Q.T.P., zakonisht nuk përqëndrohen në 
një seli të vetme, por zhvillohen në të gjithë territorin e provincës, në 
struktura të zgjedhura në marrëveshje me të gjitha Komunat63. 

Aktivitetet që kryhen mbi të gjitha në Q.T.P. janë:
• kurset e gjuhës dhe të kulturës italiane;
• kurse për marrjen e diplomës së shkollës sekondare të gradit të parë 

(tetë-vjeçare);
• udhëzime për orjentimin e shkollimit të gjimnazit dhe formimin 

profesjonal.

5.3. HYRJA NË ITALI PËR MOTIVE STUDIMESH

Visa për studime lejon hyrjen në Itali, për qllime qëndrimi me kohë të 
shkurtër ose të gjatë, dhe me kohë të përcaktuar, të huajt që dëshiron 
të ndjekë:
• kurse universitare, kurse për formim profesjonal pranë istituteve të 

njohura ose sidoqoftë të kualifikuara, kurse të larta studimesh ose 
të një pregatitje teknike profesjonale, që të jenë në linjë me formimin 
e kryer në Vendin e origjinës;

• kurse studimesh, pranë istituteve dhe shkollave kombëtare që të 

62 - Urdhri Ministerial n. 445 i 29/08/1997

63 - CFR. Në shtojsë 1) Adresat e nevojshme
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hyjnë në kuadrin e programeve të shkëmbimeve dhe të inicjativave 
kulturore;

• aktivitete shkencore, kërkimore ose aktivitete të tjera kulturore me 
karakter të rastit ose të vazhdueshëm.

Kërkesat dhe konditat për të fituar vizën për studim janë:
a) çertificata e aftësisë lidhur me kursin e studimit, të formimit 

profesjonal, ose të aktivitetit kulturor që duhet të kryej (çertifikata 
e regjistrimit...);

b) garancitë e përshtatshme lidhur me mjetet në dispozicjon për të 
jetuar (bursa e studimit, depozitimet bankare, garanci dorëzanie...);

c) polica siguruese për kurimet mjekësore dhe për shtrimet në spital 
(me përjashtim të marrëveshjeve ose mirëkuptimet me Vendet e 
origjinës);

d) të demostroj mundësinë e një banese të përshtatshme;
e) moshën më të lartë se 14 vjeç.

Brenda 31 dhjetorit të çdo viti, universitetet italiane vendosin numrin 
e studentëve të huaj që pranohen në kurset e studimit universitar për 
vitin akademik pasues.

Brënda 30 qershorit të çdo viti vjen i përcaktuar edhe numri 
maksimal i të huajve të pranuar në frekuentimin e kurseve të 
formimit profesjonal të organizuara nga entet kreditore.
Qytetari i huaj rezident jashtë shtetit duhet të paraqesë kërkesën 
përkatëse të para-regjistrimit pranë Përfaqësisë italiane në Vendin e 
origjinës e cila vërteton mjetet e jetesës të treguara me një të ardhur 
ose me burime vjetore të disponueshme (bursa studimi, hua, garanci 
bankare etj.) që nuk janë më pak se të ardhurat e vendosura për çekun 
social. Në rastin kur kërkesa do të pranohet, vjen e lëshuar viza e hyrjes 
për motive studimi.

Brenda 8 ditëve nga hyrja në Itali qytetari i huaj duhet të kërkojë lëshimin 
e lejes së qëndrimit për motive studimi në Kuesturën kompetente në 
territor, nëpërmjet procedurës së paketës-postale. Duhet më pas të 
japë provat e mundshme për pranimin pranë Universitetit të zgjedhur.

Prova e njohjes së gjuhës italiane është e detyrueshme për 
pranimin më pas në kurs.

Leja e qëndrimit për studim mund të rinovohet, deri në vitin e tretë 
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jashtë kursit duke treguar:
1. mbulimin ekonomik;
2. marrjen e një provimi për vitin e parë, dy për më pas (përveç motiveve 

të rënda shëndetësore 
për të cilat është e mjaftueshme edhe në vitet më pas një provim).

Mund të marrin pjesë na kurset universitare e në shkollat e 
specjalizimit ta universitetit, në kondita të barabarta me qytetarët 
italian, qytetarët e huja në zotërim të titullit të qëndrimit që kanë 
marrë një titull studimi gjimnazi në Itali ose pranë shkollave italiane 
o pranë shkollave italiane jashtë shtetit ose në shkollat e huaja 
ndërkombëtare.64

5.4. BARAZVLEFSHMËRIA DHE NJOHJA E TITUJVE TË
       STUDIMIT TË NDJEKURA JASHTË SHTETIT

Mizurat që i lejojnë titullarëve të studimeve të kryera jashtë shtetit të 
prodhojnë efekte juridike dhe për këtë arësye të mund të përdoren në 
Itali, janë dy mënyra:

a) Barazvlefshmëri ose dhënje e vlerës legale të titullit të studimit:65 
• masë e lëshuar mbas një analize të krahasuar të titullit të studimit (me 

një titull analog italian), që ka para sysh natyrën e tij akademike të 
institucjonit të huaj që e ka lëshuar, të kohëzgjatjes së studimeve dhe 
të përmbajtjes formuese, që të mos sjedhur ndryshime të rëndësishme;

• i lejon titullit të studimit të huaj të prodhojë të gjitha efektet juridike 
të titullit italian karshi të cilit vjen i deklaruar i barazvlefshëm;

• mund të kërkohet për titujt pëfrundimtar të shkollës tetë-vjeçare, dhe 
gjimnazit ose të shkollave profesjonale, vetëm nga qytetari italian, ose 
komunitar, ose nga ndonjë vend që merr pjesë në Hapsirën Ekonomike 
Europiane ose në Konfederatën elvektike;

• mund të kërkohet për titujt akademik (dipllomë universiteti, doktoratë 
ose kërkues…) si nga qytetari italian, ashtu edhe nga qytetari i huaj;

64 - Funksjonuese në Itali ose jashtë shtetit, objekt i marrëveshjeve të dyanëshme ose e normave të veçanta për 
njohjen e titujve të studimit që të plotësojnë konditat e përgjithshme të kërkuara për hyrjen për studim.

65 - Autoritetet kompetente në deklaratën e barazvlefshme janë:
 a) Në rastin e diplomave të shkollës sekondare të lartë (gjimnazit) Zyra Shkollës për Provincën – U. S.P.  (Z.Sh.P.) 

(ish proveditorati i studimeve) të provincës së rezidencës së kërkuesit;
 b Na rastin e titujve akademik çfardolloj fakulteti që ka një kurs diplome të barazvlefshme.
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b) njohja e titullit të studimit:
• masë e lëshuar mbas një vlerësimi sintetik të titullit të studimit të huaj, 

duke stabilizuar një korrispondencë me nivel dhe duke e deklaruar 
të njohur vetëm për qëllime të caktuara;

• efektet juridike të titullit të studimit janë të kufizuara vetëm në disa 
mjedise (vazhdimin e studimeve ose pjesëmarrje në profesjone);

• mund të kërkohet si nga qytetari italian ashtu edhe nga qyttari i huaj.66

5.5. NJOHJA E TITUJVE TË AFTË NË USHTRIMIN E NJË 
       PROFESJONI

Për aktivitet profesjonal mendohet ushtrimi i veprës për të cilët ligji 
zakonisht parashikon regjistrimin në regjistra ose lista të posaçme. 
Aktiviteti profesjonal kërkon zotërimin e një titulli studimi të aftë për të 
kryer ushtrimin e profesjonit, prandaj, në rastin në të cilin është marrë 
jashtë shtetit duhet të bëhet njohja nga autoritetet kompetente.

Njohja e një titulli studimi që nuk është marrë në Itali, kërkesa duhet 
të bëhet drejt për drejt nga i interesuari, edhe pse rezident jashtë shtetit, 
Ministrisë italiane kompetente si qëllim për ushtrimin e profesjonit. 

Ushtrimi i aktiviteteve profesjonale nga ana e qytetarëve të huaj, për tu 
kryer si në formë autonome ashtu edhe në formë të varur, nevojitet që të 
bëjnë regjistrimin në korporatën dhe kolegjin profesjonal. Në rastin 
e profesjoneve që nuk kanë lista, është sidoqoftë e nevojshme që të 
bëhet regjistrimi në listat e veçanta pranë Ministrisë kompetente. 
Një dispozitë e tillë përjashton kërkesën e nënshtetësisë për të bërë 
regjistrimin, sidoqoftë ushtrimi i disa aktiviteteve profesjonale i lejohet 
qytetarëve të huaj, me përjashtim të rasteve kur mund të jenë të 
rezervuara nga ligji për qytetarët italian ose e qytetarëve të njërit nga 
Shtetet e Bashkimit Europian.

Regjistrimi në listat ose regjistrat, për çfardolloj profesjoni, është i 
parashikuar në kuadrin e kuotave të përcaktuarar nga dekretët vitor 
lidhur me hyrjet e grupeve dhe bazohet mbi hamendjen që të interesuarit 
të jenë në zotërim ta titujve profesjonale të kërkuar nga ligji.

66 - Njohja e titujve të studimit në njërin nga vendet e Bashkimit Europian dhe të Hapsirës Ekonomike Europiane 
është e disiplinuar nga direktiva 2005/36/KE, e marrë në Itali me Ligin 6 shkurt 2007 n. 13 e con d.lgjv. 9 nëntor 
2007 n. 206.
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5.6. DISPOZITA TË VEÇANTA PËR USHTRIMIN E PROFESJONIT
       SHËNDETËSOR

Ushtrimi i profesionit shëndetësor nga ana e qytetarëve të huaj lejohet 
vetëm në rast kur këta rezultojnë që janë në zotërim të një titulli 
kualifikues të ndjekur në vendin e origjinës dhe i njohur në Itali nga 
Ministria e Shëndetësisë në ndjekje të një praktike speciale.
Ministria çdo vit publikon listat speciale që përfshijnë emrat e 
qytetarëve të huaj të cilëve i është njohur titulli kualifikues në ushtrimin 
e një profesioni shëndetësor. 
Këta qytetarë kanë po ashtu detyrimin e regjistrimit në urdhërat ose 
kolegjet profesionale të kategorisë ose në mungesë, në listat speciale 
të mbajtura nga Ministria e Shëndetesisë.

Infermierët profesional dhe teknikët e radiologjisë para se të 
paraqesin kërkesën direkte në Ministrinë e Shëndetësisë, munden 
në rast të kundërt, t’i drejtohen një Enti të autorizuar67 nëse janë 
rezident në Rajonin e Veneto-s68 ose përndryshe me prespektivë të 
një punësimi në këtë rajon.
Enti paraqet kërkesën në Rajonin e Veneto-s, e cila parashikon t’ia 
dërgojë Ministrisë së Shëndetësisë.

67 - D.G.R. 2.229 e 9/08/2002 – D.G.R. 237 e 7/02/2003.

68 - Për njoftime: Krahina e Venetos, Segreteria e Shëndetësisë, Shoqërore e Krahinore, Uniteti Komplesiv i Burimeve 
Njerëzore e Formim – Palazzo Molin – San Polo – Campo San Stin 2513, 30125 Venezia, Tel. 041/2793434.
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6. SHTËPIA

Qytetari i  huaj mund të marrë me qira një shtëpi, ose ta blejë duke 
gëzuar të njëjtat të drejta e duke qënë objekt i të njëjtave detyrime si 
qytetari italian.

Ekzistojnë qëndra të pritjes së parë të drejtuara nga Komuna ose 
nga organizma të tjera private sociale e vullnetare.
Ligji parashikon që vetëm të huajt në zotërim të kartës së qëndrimit 
ose lejes së qëndrimit lëshuar për motive të ndryshme nga ajo e 
turizmit, mund të strehohen në këto qendra.

6.1. KONTRATA E QIRADHËNIES (QIRAJA)

Ligji i 9 dhjetorit 1998 n.431 ka modifikuar disiplinën relative të 
qiradhënies.
Ekzistojnë tre tipe të ndryshme të kontratës së qiradhënies:
• Eshtë e mundur të nënshkruhet një kontratë me një kohë jo më pak 

se tetë vjet (katër + katër me rinovim automatik) duke vendosur 
shumën për të cilën është rënë dakort me qiradhënësin. Me mbarimin 
e tetë viteve, si qiraxhiu ashtu edhe qiradhënësi mund të kërkojnë 
rinovimin e kontratës me kushte të reja ose mospranimin e rinovimit 
të kontratës, duke i komunikuar palës tjetër mendimin e tij me letër 
rekomande të dërguar të paktën gjashtë muaj para mbarimit ( në 
mungesë të kësaj letre, kontrata rinovohet në mënyrë të heshtur me 
të njëjtat kushte). Pala që merr këtë letër duhet të përgjigjet gjithnjë 
me letër rekomande për të arritur një akord të ri; n.q.s mungon 
akordi ose përgjigja, kontrata humb vlerën nga data e skadimit të 
qiradhënies, pra, mbas tetë viteve të para;

• Eshtë i mundur nënshkrimi i një kontrate të qiradhënies mbi modelin 
e “kontratave - tipike”, që janë të parapërgatitura nga çdo Komunë 
me kujdesin e organizatave që përfaqësojnë pronarët dhe qiraxhinjtë. 
Shuma dhe koha janë të vendosura nga palët duke respektuar përsa 
është vendosur në kontratën-tipike; koha, megjithatë, nuk mund të 
jetë më pak se pesë vjet (tre + dy me rinovim automatik). Në mbarim 
të pesë viteve të para si qiraxhiu ashtu dhe qiradhënësi mund të 
kërkojnë rinovimin e kontratës me kushte të reja ose mospranimin 



70

Shtëpia

e rinovimit të kontratës, duke i komunikuar  palës tjetër mendimin 
e tij me letër rekomande të dërguar të paktën gjashtë muaj para 
mbarimit. Në mungesë të kësaj letre, kontrata rinovohet në mënyrë 
të heshtur me të njëjtat kushte.

Si në rastin e 1° ashtu edhe në rastin e 2°, qiradhënësi mundet, 
respektivisht mbas katër viteve të para e mbas tre viteve të para, 
të përfitojë nga e drejta e mohimit të rinovimit automatik vetëm në 
raste vendimtare të parashikuara qartë nga ligji 431/1998;

• Mund të nënshkruhet një kontratë qiraje e përcaktuar me “natyrë të 
përkohëshme” , me një kohë më pak se limitet e parashikuara në 
dy rastet e mëparshme, sipas kushteve e mënyrave të përmbajtura 
në një dekret përkatës ministerial69. Janë të parashikuara gjithashtu 
kontrata të qiradhënies të destinuara për studentët universitarë e 
mbi bazën e kontartave-tip të tjera, që Komunat, seli të universitetit 
ose të kurseve universitare të shkëputur, mund të parapërgatisin 
sipas kritereve të saktësuara nga ligji.

Për kontratat e nënshkruara para 30 dhjetorit 1998 zbatohen urdhërat 
normativë në fuqi para kësaj date për të gjithë kohëzgjatjen e tyre.

Në praktikë është e përhapur kontrata me përdorim dhomash. Bëhet 
fjalë për qiranë e një banese nga ana e një shoqërie, një ndërmarrjeje 
ose të një privati në zotërim të partita I.V.A., për të strehuar punëtorët e 
vet rezident jashtë Komune.

6.2. REGJISTRIMI I KONTRATËS

Duke filluar nga 30 dhjetori 1998, për nënshkrimin e kontratave të 
vlefshme të qiradhënies kërkohet forma e shkruar.
Kontrata duhet të jetë e regjistruar nga pronari (i quajtur “qiradhënës”) 
pranë Zyrës së Regjistrit. Taksa e regjistrimit paguhet në pjesë të 
barabartë midis pronarit dhe qiraxhiut (i quajtur “qiramarrës”). 
Regjistrimi është i duhur, përveç që i detyrueshëm nga pikëvështrimi 
fiskal, sepse bën kontratën e qiradhënies të kundërshtueshme ndaj të 
tretëve: në thelb, regjistrimi garanton qiraxhiun në lidhje me të tjerët që 
pretendojnë të kenë të drejta mbi shtëpinë.

69 - Cfr. D.M. 5 mars 1999 dhe D.M. 30 dhjetor 2002.
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6.3. DETYRAT E QIRAXHIUT

Kontrata detyron qiraxhiun të bëjë një përdorim civil e korrekt të 
shtëpisë, duke parashikuar vetëm mirëmbajtjen e zakonshme: lyerjen 
e mureve, riparimin e dëmeve të mundshme (rubinetin që rrjedh, derën 
ose dritaren që nuk funksionon, bravën ose çelsin e prishur etj.),  e jo 
atë të jashtëzakonshme (riparimin e mirëmbajtjen e ndërtesës). 

Gjithashtu qiraxhiu i përgjigjet dhe dëmeve të shkaktuara edhe 
pa dashje, apartamenteve të komshinjve, aty ku shkaku ka qënë 
brenda banesës me qira ( për shembull rrjedhje uji ). Në fund, ai është 
përgjegjës edhe për të gjithë personat që gjenden me çfarëdo titulli në 
apartament.

6.4. RAPORTI ME PRONARIN

Qiraxhiu duhet t’i paguajë pronarit shumën e qirasë. Në lidhje me 
këtë, qiraxhiu ka të drejtë të pretendojë (e pronari ka për detyrë të 
lëshojë) dëftesën me shumën e plotë. Në çdo rast, por mbi të gjitha kur 
pronari nuk dëshiron të lëshojë asnjë dëftesë, është e duhur të bëhet 
pagesa me mandat postal ose me çek, ose në prani të dëshmitarëve.

Rritja e shumës mund të kërkohet nga pronari eskluzivisht vetëm 
për dy motive: për shpenzimet e jashtëzakonshme nga ai të 
përballuara (por vetëm brenda 10 % të tyre) ose për përshtatjen 
vjetore të ndryshimit të treguesit ISTAT ( një tregues i publikuar në 
Gazetën Zyrtare me të cilën vihet në dukje rritja e kostos së jetesës).

6.5. NËNQIRA

Si rregull kontrata përmban një klauzolë që mohon mundësinë e 
qiraxhiut të japë me qira banesën e tij të tjerëve (“nënqira totale”); 
kur ndalimi nuk është parashikuar, qiraxhiu mund të japë me qira 
strehimin e tij të tjerëve por është e mira që leja të jetë e shkruar 
nga pronari. Në rast të tillë shuma e nënqirasë nuk mund të jetë më 
e lartë se ajo e qirasë e qiraxhiu është përgjegjës para pronarit edhe 
për veprimet e personit që është në nënqira. Kjo do të thotë se  për 
shembull, n.q.s. nuk paguan shumën, qiraxhiu (gjithashtu edhe ai që 
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është nënqira) mund të pësojë veprimin legal të pronarit që kërkon 
të rimarrë shumat që i përkasin. Përveç kësaj, gjithashtu n.q.s. nuk 
është shprehimisht ndaluar nga kontrata, qiraxhiu mund të strehojë 
për një farë kohe një person që paguan një kontribut në para (“nënqira 
e pjesshme”), duke lajmëruar pronarin nëpërmjet letrës rekomande; 
edhe në këtë rast qiraxhiu merr përsipër çdo përgjegjësi.

6.6. NXJERRJA NGA SHTËPIA

Pronari mund të urdhërojë nxjerrjen nga shtëpia për “vonesë” 
të qiraxhiut (që nuk ka paguar shumën e qirasë në kohë) ose 
në mbarim të kontratës, në mbarim të katër viteve ose përsa është 
kontraktuar, pa hyrë rinovimi. Në rast të tillë pronari i drejtohet me 
një procedurë speciale para Gjykatës, në të cilën qiraxhiu mund të 
kundërshtojë personalisht ose me një avokat, atëhere kur mendon 
se mund të kundërshtojë kërkesën e pronarit. Në këtë rast, fillon një 
proçes i vërtetë.

6.7. NDËRTESAT REZIDENCIALE PUBLIKE

Të huajt titullarë të një karte qëndrimi ose leje qëndrimi të paktën 
dy-vjeçare e që ushtrojnë një aktivitet të rregullt pune të varur ose  
pune të pavarur kanë të drejtë të hyjnë në shtëpi, në ndërtesa 
rezidenciale publike (shtëpi popullore) në kushte të barabarta me 
qytetarët italianë

Regjistrimi në lista bëhet në kushte të barabarta me qytetarët 
italianë.
Kërkesa e regjistrimit paraqitet pranë Komunës në të cilën banon e ose 
në të cilën punon, në shtator e rinovohet çdo vit,  mos rinovimi sjell 
fshirjen nga lista.
Kërkesa përpilohet mbi formularin e parapërgatitur nga Komuna e është 
i disponueshm pranë Zyrës – Shtëpia ose Zyrës Teknike të Komunës.
Listat janë formuar sipas një numëri pikësh të caktuara nga një 
komision përkatës mbi bazën e kushteve të ndryshme subjektive 
(përbërja e nuklit familjar, prania e të moshuarve, persona të paaftë, 
familje në numër, të një fisi etj.) e objektive (nxjerrja nga shtëpia, 
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bashkëbanim i shumë nukleve familjare në të njëjtën banesë, banesë 
të mbipopulluar, etj.)

Në Provincën e Treviso-s është e mundur t’i drejtohesh:
• Komunës së rezidencës ose të punës
• ATER (Ndërmarrja Territoriale për Ndërtimin Rezidencial)

6.8. QENDRAT E PRITJES

Qytetarët e huaj me qëndrim të rregullt në Itali për motive të 
ndryshme nga ai i turizmit që nuk janë përkohësisht në gjendje të 
parashikojnë nevojat e tyre për strehim e jetesë, mund të strehohen 
në qëndrat e pritjes të ngritura nga Rajoni në bashkëpunim me 
Provincën, Komunat, shoqata e ente vullnetare. Struktura të tilla janë 
të hapura për qytetarët italianë ose të njërit prej shteteve anëtare të 
Bashkimit Europian.
Qendrat e pritjes, me qëllim që të lehtësojnë në kohë sa më të shkurtër 
vetëmjaftueshmërinë e përfshirjen sociale të personave të pritur, 
përveç ushqimit e strehimit, ofrojnë shërbime socio-kulturore, mund të 
organizojnë kurse të gjuhës italiane e formim profesional e të ofrojnë 
shërbimin socio-shëndetësor.
Çdo Rajon përcakton kushtet stukturore e mënyrat e administrimit 
të qendrave të pritjes e lejon financime e marrëveshje me privatët.
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7. NËNSHTETËSIA

Rastet më të rëndësishme për marrjen e shtetësisë italiane janë70;
1. lindja;
2. martesa;
3. përfitim me ligj;
4. natyralizimi.
Në veçanti, parshikohet që është shtetas italian fëmija me baba ose 
nënë shtetas italian edhe pse kanë lindur jashtë shtetit, mjafton që të 
kopjohet akti i lindjes në një Komunë italiane.
Statusi i shtetasit italian nga lindja (iure sanguinis) trasmetohet nga 
prindi tek fëmija pavarësisht nga fakti që ka lindur në një Shtet të huaj.
Prandaj edhe pasardhësi i shtetasit italian lindur jashtë shtetit mund 
të marrë njohjen e shtetësisë italiane, mjafton që paraardhësit e 
tij (prindërit, gjyshërit, stërgjyshërit...) nuk kanë deklaruar kurrë 
heqjen e saj.

7.1. PROCEDURA E NJOHJES SË STATUSIT TË SHTETASIT
       ITALIAN PËR TË DREJTË GJAKU

I huaji regullisht qëndrues në Itali (meqenëse është titullar i një leje 
qëndrimi) mundet duke pasur kushtet, të kërkojë njohjen e nënshtetësisë 
italiane (për të drejtë gjaku) sepse rrjedh nga qytetarë italianë, duke 
ndjekur një procedurë administrative që përfshin Komunën dhe Zyrën 
e Imigracionit të Kuesturës së rezidencës.
Qytetari me origjinë italiane, që ka lindur dhe jetuar jashtë shtetit, është 
i huaj deri sa të mos i jetë njohur statusi i qytetarit italian, dhe si i tillë 
ndjekin edhe kushtet juridike relative71.

Organi kompetent në njohjen e shtetësisë
a) Përfaqësia konsullore italiane në Vendin e origjinës, kur subjekti 

kërkues jeton jashtë shtetit;
b) Zyra e gjendjes civile të Komunës së rezidencës n.q.s. subjekti është 

me qëndrim të rregullt në Itali.
Në të dyja rastet marrja efektive e statusit të shtetasit italian bëhet me 

70 - Cfr. Ligji 5 shkurt 1992, n. 91 “Normat e reja mbi nanshtetësinë”.

71 - Asaj kështu i aplikohet normativa e përmbajtur në d.lgjv n. 286/98 e mod. e mëtej. “Teksti Unik i dispozitave që 
përmbajnë disiplinën mbi imigrazionin dhe normat mbi kushtet e të huajve”.
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regjistrimin e vetë aktit të lindjes në regjistrin e gjendjes civile.

Dokumentacioni i nevojshëm
a) Të ardhurit e brezit të parë (fëmijët e shtetasit/ses italianë):
1. akti i lindjes së babait/nënës;
2. akti i martesës72;
3. akti i vdekjes (n.q.s. ka vdekur);
4. akti i lindjes së fëmijës;
5. çertifikata e lëshuar nga shteti i prejardhjes që bababi/nëna nuk 

është naturalizuar.

b) Të ardhurit e brezit të mëpasshëm nga i pari:
1. akti i lindjes;
2. akti i martesës;
3. akti i vdekjes n.q.s.

Të tilla dokumenta duhet të parapërgatiten për secilin anëtar 
të trungut gjenealigjik  duke filluar nga i pari i fisit italian deri te 
subjekti kërkues i shtetësisë (për këtë të fundit mjafton çertifikata 
e lindjes). Vetëm për të parin e fisit është e nevojshme deklarata e 
jo natyralizimit.

Për të përdorur këtë dokumentacion në Itali është e nevojshme të 
përkthehet dhe të legalizohet nëpërmjet autoriteteve diplomatike-
konsullore italiane në Vendin e prejardhjes ose nëpërmjet Apostille-s 
kur bëhet fjalë për një Shtet i cili ka firmosur Konventën e Hagës më 
05/10/196173.
72 - Kur nënshtetësia italiane rrjedh nga nëna e martuar me një qytetar të huaj, vetëm fëmijët e lindur mbas 

01/01/1948 mund të fitojnë njohjen (Ligji n. 12/1983).

73 - Shtetet që kanë firmosur: Andora, Antigua e Barbuda, Argjentina, Armenia, Australia, Austria, Azerbajxhan, Bahamas, 
Barbados, Belize, Belgjika, Biellorusia, Boznia-Herxegovina, Bostvana, Brunei, Bullgaria, Qipro, Kolombia, Kroacia, 
Domenika e Salvador, Ekuador, Estonia,   Finlanda, Franca, Gjermania, Japonia, Anglia, Greqia, Grenada, Honduras, 
Hong Kong, India, Irlanda, Islanda, Ishujt Cook, Ishujt Marshal, Israeli, Italia, Kazakistan, Lezoto, Letonia, Liberia, 
Lihtenshteini, Lituania, Luksemburgu, Makao, Maqedonia, Malaui, Mauricjus, Malta Meksika, Monako, Namibia, Nieu, 
Norvegjia, Zelanda e Re,  Hollanda, Panama, Pollonia, Portugalia, Republika Çeke, Romania, San Kit e Nevis, San 
Vincent e Grenadine, Samoa, Sn Marino, Santa Luçia, Sejshel, Serbia, Sllovakia, Slovenia, Spanja, Suedia, Shtet 
e Bashkuara të Amerikës, Afrika e Jugut, Suriname, Zvicra, Turqia, Suaziland, Tonga, Turqia, Trinidad e Tobago, 
Ukrahina, Venezuela. Në bazë të marrëveshjeve ndërkombëtare nuk kanë nevojë për legalizim nga ana e Autoriteteve 
italiane dokumentat e lëshuara nga Vendet që ndjekin: Austria – Belgjika – Kroacia – Danimarka – Finlanda – Franca – 
Gjermania – Anglia – Greqia – Irlanda – Liktenshtain – Luksenburgu – Maqedonia – Norvegjia – Hollanda – Portogalia 
– Republika Çeke – San Marino – Sllovakia – Sllovenia – Spagna – Suedia – Zvicra – Turqia – Ukrahina. Në veçanti, 
në bazë të Konventës së Londrës me 7 qershor të 1968, janë të parjashtuara nga legalizimi, aktet e formuluara nga 
Përfaqësuesit diplomatik dhe konullor të Vendenve që ndjekin: Austria, Qipro, Franca, Gjermania, Anglia (i shtrihet 
edhe Ishullit Man), Graqia, Irlanda, Liktenshtain, Lunksenburgu, Norvegjia, Hollanda (përfshin edhe Antilet Hollandese 
e Aruba), Pollonia, Portogalia, Republika Çeke, Republika Moldova, Spagna, Suedia, Turqia. Janë gjithashtu të 
përjashtuara nga legalizimi aktet e lëshuara në Polloni nga 28.3.2003, të cilin në nenin 2 të Marrëveshjes së Athinës 
15.9.1977 (akte që i përkasin gjendjes civile, kapacitetit ose situatën familjare të personave fizike, nënshtetësia, 
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Apostille mund të jetë përpiluar në gjuhën franceze (gjuha e Konventës) 
ose në gjuhën zyrtare të autoritetit që e ka lëshuar. Në çdo rast titullimi 
i legalizimit duhet të jetë shprehur në formën franceze “Apostille” e 
përmbajtja duhet të jetë besnike e asaj bashkëngjitur marrëveshjes.
Kompetent në lëshimin e Apostille-s është pra një organ i administratës 
publike i Shtetit që e ka firmisur.

7.1.1. LEJA PER PRITJE SHTETESIE

Teksti Unik mbi Imigracionin74 parashikon hipotezën e lëshimit të një lejeje 
qëndrimi për pritje shtetësie e cila zgjat një vit, është e rinovueshme e 
lejon kërkimin e rezidencës pranë Komunës që është tashmë në zotërim 
të dokumentacionit origjinal, e cila do të kujdeset për përfundimin e 
rrugës së nevojshme në njohjen e shtetësisë italiane.

Procedura që duhet ndjekur brënda tetë ditë pune nga hyrja: 

• deklarata e strehimit pranë një Komune e bërë nga një shtetas italian 
ose i huaj me qëndrim të rregullt në favor të subjektit që kërkon 
shtetësinë italiane;

• plotësimi pranë zyrës së gjendjes civile të Komunës në të cilën është 
banues i një kërkese (formular i stampuar) me të cilën kërkohet njohja e 
shtetësisë italiane, me dorëzimin e dokumentave origjinalë të përkthyer 
e të legalizuar;

• lëshimi nga ana e Komunës i një letre drejtuar Kuesturës së Treviso-s 
të lejes së njohjes të shtetësisë italiane jure sanguinis, bashkë me 
deklaratën e strehimit e fotokopjen e dokumentave;

• paraqitja e letrës së Komunës e dokumentat bashkëngjitur në Kuesturë 
për marrjen e lejes;

• pas marrjes së lejes së qëndrimit, bëhet kërkesa e regjistrimit në 
gjendjen civile pranë komunës së banimit me qëllim lejimin e vetë 
personit të përfundojë rrugën për njohjen e shtetësisë italiane nëpërmjet 
dërgimit të një letre Konsullatës italiane kompetente, për të pasur 
vërtetimin që asnjëri nuk i ka refuzuar kurrë shtetësisë italiane e më 
pas përgjigjen pohuese, kopjimin e akteve e lëshimin e letërnjoftimit.

Leja për pritje shtetësie nuk lejon ushtrimin e aktiviteteve të punës.

vedbanimi ose rezidenca). Së fundi të huajt të cilëve i është njohur statusi i refugjatit tpolitik ose i pashtetësi nga 
Qeveria italiane munden të mos prezantojnë aktet e jashtme origjinale (aktin e lindjes dhe çertifikatan penale).

74 - Neni 5, d.lgjv n. 286/98 dhe mod. e mëtej. dhe neni 11 d.P.R. n. 394/99 dhe mod. e mëtej.
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7.2. SHTETËSIA PËR MARTESË

Bashkëshorti i huaj i një shtetasi italian merr shtetësinë italiane kur 
banon legalisht të paktën dy vjet në Itali ose  pas tre vjet martese, 
n.q.se banon jashtë territorit, n.q.s. nuk është bërë zgjidhja, anullimi, 
ndërprerja e efekteve civile ose ndarja legale. Në rast se është prezenca 
e fëmijëve kjo kohë përgjysmohet. Zyra kompetente për të dorëzuar 
kërkesën është Prefektura e Komunës së rezidencës. 
I huaji duhet t’i bashkëngjisë kërkesës, çertifikatën e vet të lindjes 
dhe çertifikatën që nuk ka detyrime të papërfunduara të lëshuara 
nga organet kompetente të Vendit të origjinës të përkthyera e të 
legalizuara.
Dekreti i dhënies së shtetësisë italiane lëshohet nga Ministria e 
Brendshme brenda dy viteve nga paraqitja e kërkesës e pastaj i 
komunikohet Prefekturës komptetente e njoftohet kërkuesi.

7.3. SHTETËSIA PËR NATYRALIZIM

Shtetësisa italiane mund të jepet me dekret të Presidentit të Republikës, 
pasi të ketë dëgjuar Këshillin e Shtetit me propozim të Ministrisë së 
Brendshme, të huajit që banon legalisht të paktën nga dhjetë vjet në 
territorin italian.
Zyra kompetente për dorëzimin e kërkesës është Prefektura e Komunës 
së rezidencës. 
Dokumentat e kërkuar janë:
a) Dokumentat e huaj ( të përkthyer e të legalizuar):
• çertifikata e lindjes me të gjitha të dhënat e gjeneralitetit75;
• çertifikatat penale të Vendit të origjinës dhe të Vendeve të treta të 

rezidencës relative me denimet e mëparshme (në rast se nuk është e 
parashikuar nga rregullorja e Vendit të origjinës, duhet të prodhohet 
me  akt noteril).

b) Dokumenta që mund të merren në Itali jo të autoçertifikuar
• çertifikata historike e rezidencës;
• çertifikata e gjendjes familjare;
• çertifikata e përgjithshme e situatës penale;
• deklarata e të ardhurave vitore për tre vitet e fundit.

75 - Ku të jetë specifikuar mbiemri para martese, për ato Shtete në të cilat ligji parashikon për gratë humbjen e mbi-
emrit origjinal pas martese (p.sh. Shqipëria, Serbia, Ukraina…).

Nënshtetësia





SHTOJCË

1. ADRESA TË NEVOJSHME
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Shtojcë 1 - Adresa të nevojshme

MIKPRITJA E PARË 

Caritas, settore immigrati  
Via Venier, 50 - Treviso 
Tel. 0422 546585  (centralino) 
Orari: lun. - ven. 9:00 - 12:30

Caritas, Casa Accoglienza
Donne Immigrate
(gestita dalla Cooperativa Servire) 
Via Papa Leone III, 4 - Treviso
Tel. e Fax 0422 405513
casadonne@cooperativaservire.it
Orari: tutti i giorni 8:30 - 16:30 
Attività: accoglienza abitativa 

Caritas, Centro di Ascolto 
Via Venier, 46 - Treviso 
Tel. 0422 545316
Orari: da lun. a ven. 9:00 - 12:00 
Attività: risposte primarie (viveri, vestiario, 
mobilio, doccia) orientamento alle risorse  
del territorio.
- Punto donna: da lun. a ven. 9:00 - 12:00  

(su appuntamento 0422 545317)
- Minori: da lun. a giov. 9:00 - 12:00

Caritas, Centro di Ascolto 
e di Prima Accoglienza
Via Dante Alighieri, 159
Vittorio Veneto (TV) - Tel. 0438 555205
Orari: 
- Centro di ascolto: lun., merc., sab. 

9:00 - 12:00; giov. 15:00 - 17:00 
- Distrib. alimenti: merc. 9:00 - 11:00
- Fondo solidarietà: 1° e 3° ven. del mese  

9:00 - 11:00

Caritas, Centro di Ascolto 
Via Del Girone, 20
Motta di Livenza (TV)
Tel. 0422 861417 
- Fondo solidarietà: mart. 15:00 - 16:30, 

merc. 10:00 - 11:30, sab. 9:00 - 12:00 

Caritas, Centro di Ascolto (c/o Canonica) 
Via Sante de Mari, 9 - loc. Gai di  Tovena 
- Cison di Valmarino (TV)

Tel. 0438 893114
Orari: sabato 14:30 - 16:30

Caritas, Centro di Accoglienza 
Immigrati 
(gestito dalla Cooperativa Servire) 
Via Monsignor Agnoletti, 3
Giavera del Montello (TV) 
Tel. 0422 776134 - Fax 0422 883861
Orari: tutti i giorni 17:30 - 21:30 
Attività: accoglienza abitativa e 
educazione interculturale

Centro di ascolto Caritas “A. Bazan”
Borgo Vicenza - Castelfranco Veneto (TV) 
Tel. 0423 420982 
Orari: 
- Centro di ascolto: lun., mar. e giov.  

10:00 - 12:00; merc 18:00 - 20:00
- Mensa: lun., mart., giov. 12:00 - 13:00
- Doccia: lun., mart., giov. 10:30 - 11:30 
- Distrib. viveri: sab. 9:00 - 12:00
(Presso Parrocchia della Pieve, Borgo 
Pieve, 15)

Caritas, Centro di Ascolto Amico/ 
Sportello Immigrati 
Via Garibaldi, 27 - Oderzo (TV) 
Tel. 0422 712212
Orari:
- Centro di ascolto: giov. 9:30 - 11:00 e 

20:00 - 21:30
- Distrib. indumenti e mobili: 
   mart. 15:00 - 18:30
- Fondo solidarietà: merc. 20:00 - 21:30

Caritas Diocesana, Centro di Ascolto / 
Sportello Immigrati 
Piazza San Francesco, 6 
Vittorio Veneto (TV) 
Tel. 0438 550702 - 0438 949091 
Fax 0438 554929
Orari: 
- Centro di ascolto:  

da lun. a sab. 9:00 - 12:00
- Accoglienza donne: lun., merc. e ven.  

9:00 - 11:00 (su appuntamento)
- Distrib. alimenti: 1° e 3° mart. del mese  
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15:30 - 16:30
- Fondo solidarietà: mart. 9:00 - 11:00
- Distrib. mobili: ven. 9:00 - 11:30

Centro di Ascolto Caritas / Sportello 
Immigrati Casa dello Studente
Via Marco Polo, 1 - Conegliano (TV)
Tel. 0438 60781 
Orari: 
- Sportello immigrati: mart. 9:00 - 12:00 e  

giov. 15:00 - 18:00 
- Informazioni: sab.  9:00 - 11:00

Caritas, Centro di Ascolto /
Sportello Immigrati
Via S. Martino, 47 - Pieve di Soligo (TV)
Tel. 0438 842882
Orari: 
- Centro di ascolto: merc. 20:00 - 22:00, 

sab. 15:00 - 17:00
- Distrib. alimenti: sab. 16:00 - 17:00
- Distrib. indumenti: giov. 14:00 - 18:00
- Distrib. mobili: sab. 14:00 - 16:00
- Fondo solidarietà: merc. 20:00 - 22:00 e   

sab. 15:00 - 17:00

Caritas, Centro di ascolto / 
Prima accoglienza
Via Ferracini, 1- Codognè (TV)
Tel. 0438 791062
Orari:
- Centro di ascolto: 
 mart. merc. e giov. 20:00 - 21:30
- Distrib. indumenti e alimenti:  

1° e 2° mart. del mese 20:00 - 21:30
- Fondo solidarietà: mart. 9:00 - 11:00

Società San Vincenzo De Paoli  
Via Barberia, 30 - Treviso
Tel. 0422 583904 (sede associazione)
Attività: 
- prima assistenza e aiuto per la ricerca di 

alloggio
- emporio di mobili, attrezzature, 

suppellettili, arredi…
Viale Bartolomeo D’Alviano - Treviso
Tel.0422 419560 

SHËRBIME  PËR  
QYTETARËT E HUAJ

Aktivtete të informacionit të parë, 
segretaria sociale, orientimi drejt 
shërbimeve, plotësimi i formularëve dhe
kontrolli i dokumentave.

PROVINCIA DI TREVISO 
Ufficio Stranieri - Settore Politiche 
Sociali e Politiche del Lavoro
Via Cal di Breda 116 (edificio 5)  
loc. Sant’Artemio - Treviso (raggiungibile 
dalla stazione F.S. con autobus n. 7).
Tel. 0422 656425/15 - Fax 0422 656446
servizistranieri@provincia.treviso.it
www.trevisolavora.it 
Orari: mart., merc. e giov. 8:30 - 12:30, 
merc. 15:00 - 17:00
Attività: 
- orientamento sulla normativa in materia 

di immigrazione e condizione dello 
straniero 

- coordinamento informativo dei servizi 
sul territorio provinciale attraverso guida 
in linea

(www.trevisolavora.it/guidastranieri)

COMUNE DI CONEGLIANO
Sportello Immigrati
Via Carpenè, 2 - Conegliano (TV)
Tel. 0438 413256 - Fax 0438 413553
sportelloimmigraticn@libero.it
- informazioni e compilazione kit-postale 

(rilascio/rinnovo permesso di soggiorno, 
solo per i residenti nel Comune di 
Conegliano), appuntamenti per inserimento 
figli minori: lun. - ven. 9:00 - 12:30.

- mediazione culturale: lun., merc., ven., 
sab. 9:00 - 12:00

COMUNI U.L.S.S. 7
Centro Servizi Immigrazione (C.S.I.)
- Conegliano, Via Carpenè 2 

Tel 0438 413215/241 - Fax 0438 413579 
mart. 9:00 -12:00 giov 15:00 - 18:00

- Vittorio Veneto, Piazza del Popolo, 13 
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Tel 0438.552054 - Fax 0438.950216 
lun 15:00-18:00 merc 9:00 - 12:00

Attività: 
- informazione legale in materia di 

immigrazione, asilo, libera circolazione 
comunitaria

- mediazione linguistico culturale
- orientamento scolastico e professionale
csi@comuniulss7immigrazione.it
www.comuniulss7immigrazione.it

COMITATO DEI SINDACI
(opitergino-mottense) 
Aderiscono Comuni di Chiarano,  
Cimadolmo, Fontanelle, Gorgo al 
Monticano, Mansuè, Meduna di Livenza, 
Motta di Livenza, Oderzo, Ormelle, Ponte di 
Piave, Portobuffolè, Salgareda, San Polo di 
Piave, in collaborazione con A.C.L.I. 
Tel 0422 761560 - Fax 0422 861409
Sportelli servizi integrati per 
l’immigrazione
- Motta di Livenza (c/o ex Prigioni) 

Piazza il Campazzo, 9 
Orari: mercoledì 11:00 - 15:00 
Tel. 0422 761590

- Oderzo c/o Palazzo Moro 
Via Garibaldi 27

 Orari:
 lun 09:00 - 12:00, ven 10:00 - 13:00
- Ponte di Piave 

c/o “casa della Comunità L. Martin” 
Via Gasparinetti 4 
Orari: venerdì 15:00 - 19:00 
Tel. 0422 858164

COOPERATIVA SOCIALE CARACOL 
ONLUS
Via Fratelli Bandiera 45
Marghera - Venezia
Tel. e Fax 041 5903617
Sportello Arcobaleno
Comune di Mogliano Veneto
Via Ronzinella 176 - Mogliano Veneto (TV)
Tel. e Fax 041 5903617
sportelloarcobaleno@meltingpot.org
Orari: mart. e ven. 15:30 - 18:30

COOPERATIVA SOCIALE
“UNA CASA PER L’UOMO”
Via dei Martini, 4 - Montebelluna (TV) 
Tel. 0423 615252 - Fax 0423 606619
www.unacasaperluomo.it
Sportello informazioni immigrati
presso i seguenti Comuni:
- Comune di Asolo  

(c/o Ex Fornace di Asolo)
 Via Strada Muson 2/b  

Tel. 0423 5277 - Fax 0423 606619 
Orari: giov. 8:00 - 12:30 e 14:00 - 17:30

- Comune di Castelfranco 
 Via F. M. Preti, 36 (c/o uffici comunali) 

Orari: lun. 15:00 - 18:00
- Comune di Conegliano
 Via Carpenè 2
 Tel. 0438 413215 - Fax 0438 413579 

Orari: mart. 9:00 - 12:00 e 
 giov. 15:00 - 18:00 (su appuntamento)
 centroserviziimmigrazione@email.it
- Comune di Istrana 

(c/o Municipio) 
Orari: mercoledì 16.00 - 18.00

- Comune di Loria 
 (c/o Centro Polifunzionale) 

Via Roma, 32 - (di fronte al Municipio) 
 Orari: martedì 16:00 - 19:00

- Comune di Montebelluna 
 (Via Dante Alighieri, c/o ex biblioteca) 

Tel. 0423 619057 
Orari: lun.9:30 - 12:30 e 16:00 - 19:00, 
ven. 9:30 - 12:30, sab. 9:30 - 12:30

 sportelli@unacasaperluomo.it
- Comune di Resana 
  c/o Municipio di Resana 
 Orari: mart. 11:00 - 13:00
- Comune di Vedelago 
 (c/o Municipio di Vedelago)  

Via Mattara, 9 
Orari: mercoledì 9:00 - 12:00 

- Comune di Vittorio Veneto 
 P.zza del Popolo, 13 

Tel. 0438 552054 - Fax 0438 950216
 centroserviziimmigrazione@email.it
 Orari: lun. 17:00 - 20:00,
 merc. 9:00 - 12:00, ven. 9:00 - 12:00 e 

17:00 - 20:00 (su appuntamento)
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COOPERATIVA SOCIALE SERVIRE 
ONLUS
Via Canoniche, 13 - Treviso
Tel. 0422 419441 - Fax 0422 415788  
info@cooperativaservire.it
www.cooperativaservire.it
Servizio Informazioni Stranieri  
c/o Provincia di Treviso 
Via Cal di Breda, 116 (edificio 5)
loc. Sant’Artemio - Treviso (raggiungibile 
dalla stazione F.S. con autobus n. 7)
Tel. 0422 656400 - Fax 0422 656456 
info@cooperativaservire.it
Orari: dal lun. al ven. 8:30 - 12:30
Sportello immigrazione
Comune di Breda di Piave
Piazza Olivi, 16 - Breda di Piave (TV)
Orari: lun. 17:00 - 19:00
Sportello immigrazione  
Comune di Carbonera
Via Roma 86 (vicino sede Polizia Locale)
Carbonera (TV) - Tel. 0422 691136
Orari: giovedì 17:00 - 19:00
Sportello immigrazione 
Comune di Roncade
Via Vecellio, 4 - Roncade (TV)
Tel. 0422 846271
Orari: lun. 16:00 - 18:00
Punto informativo cittadinanza  
Comune di Preganziol
Piazza Gabbin, 12 - Preganziol (TV)
Tel. 0422 632306  
pic@comune.preganziol.tv.it 
Orari: mart. e giov. 14:00 - 17:00,
merc. 10:00 - 13:00

PUNA
PROVINCIA DI TREVISO
Settore Politiche Sociali, Politiche del 
Lavoro e Formazione Professionale
Servizi per l’Impiego 
Attività: iscrizioni liste disponibilità al lavoro, 
colloqui di orientamento professionale,  
incrocio domanda/offerta di lavoro.
Via Cal di Breda, 116 (edificio 5)
loc. Sant’Artemio - Treviso (raggiungibile 

dalla stazione F.S. con autobus n. 7).
Tel. 0422 656411 - Fax 0422 656446 -45
cpi.treviso@provincia.treviso.it 
www.trevisolavora.it
Ufficio Stranieri 
Tel. 0422 656425/15 - Fax 0422 656446
servizistranieri@provincia.treviso.it
www.trevisolavora.it/guidastranierii 
Attività: 
- orientamento normativo in materia 

di immigrazione e condizione dello 
straniero rivolto ai lavoratori, alle 
aziende e agli enti del territorio;

- accompagnamento ed inserimento 
socio-lavorativo dei cittadini stranieri ed 
emigrati di ritorno.

Centri per l’Impiego nel territorio: 
Orari: dal lun. al ven. 8:30 - 12:30,
lun. e/o merc. 15:00 - 17:00
- Castelfranco: 
 Via degli Olivi ,1/a
 Tel. 0423 737504 - Fax 0423 495305 
cpi.castelfrancoveneto@provincia.treviso.it
- Conegliano: 
 Via Maggiore Piovesana, 13 
 Tel. 0438 22675 - Fax 0438 411055
cpi.coneglianoveneto@provincia.treviso.it 
- Montebelluna: 
 Via Vivaldi, 16
 Tel. 0423 22091 - Fax 0423 656601
cpi.montebelluna@provincia.treviso.it 
- Oderzo:
 Via Murialdo, 5
 Tel. 0422 710666 - Fax 0422 712169
cpi.Oderzo@provincia.treviso.it
- Pieve di Soligo:
 Via L. Chisini, 43-45 
 Tel. e Fax 0438 82002
cpi.pievedisoligo@provincia.treviso.it
- Vittorio Veneto:
 Piazza del Popolo, 16 
 Tel. 0438 53552 - Fax 0438 940503
cpi.vittorioveneto@provincia.treviso.it

Consigliera Provinciale di Parità
C/o Centro per l’Impiego Provincia di 
Treviso Via Cal di Breda, 116 (edificio 5) - 
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loc. Sant’Artemio - Treviso (raggiungibile 
dalla stazione F.S. con autobus n. 7).
Tel. 0422 656640 - Fax 0422 656444
consiglieraparita@provincia.treviso.it
www.consilgieraparitatreviso.it
Orari: lun. - ven. 8:30 - 12:30, 
lun. e merc. 15:00 - 17:00
Attività: promozione delle politiche di 
pari opportunità; intervento nei casi di 
discriminazione individuale o collettiva nei 
luoghi di lavoro.

CENTRI DI ASSISTENZA FISCALE 

C.A.A.F. A.C.L.I.
Treviso
Via San Nicolò, 42 - Tel. 0422 56228
Orari: dal lun. al giov. 8:30 - 12:30 e 
mart. 14:00 - 18:00
Montebelluna
(solo su appuntamento)
Via Regina Cornaro, 15/5 
Tel. 0423 301713
Orari: dal lun. al ven. 9:30 - 12:30 e 
14:30 - 18:30
Castelfranco
Piazza Europa Unita, 53 
Tel. 0423 495782
Orari: merc. 9:00 - 12:00 e ven. 14:30 - 17:30 
Mogliano Veneto
Via De Gasperi, 6 - Tel. 041 5938771
Orari: dal lun. a ven. 8:30 - 12:30 e 
14:00 - 18:00
Roncade
Via Roma, 69/a - Tel. 0422 840693
Orari: dal lun. al ven. 8:30 - 12:30 e 
14:30 - 18:30
Oderzo
(solo su appuntamento previa telefonata)
Piazza del Foro Romano, 4 
Tel. 0422 710178
Conegliano 
(solo su appuntamento)
Piazzaffari, Via Battisti, 5/d 
Tel. 0438 24290
Orari: dal lun. al ven. 8:30 - 12:30 e 
14:30 - 18:30, ven. 14:30 - 17:00 
Vittorio Veneto (solo su appuntamento)

Via Dante, 5 - Tel. 0438 53554
Orari: da marzo a giugno 
dal lun. al ven. 8:30 - 12:30 e 14:30 - 18:30
Pieve di Soligo (solo su appuntamento)
Corte del Medà, 3 - Tel. 0438 840399
Orari: 8:30 - 13:00 e 14:30 - 18:30

C.A.A.F. C.G.I.L.
Orari: da marzo a giugno sempre aperto; 
da luglio a febbraio: lun., mart. e merc. 
9:00 - 12:00 e 15:00 - 18:00
Castelfranco Veneto 
P.zza Europa Unita, 67 - Tel. 0423 722554 
Conegliano 
Viale Venezia, 16 - Tel. 0438 451607 
Fonte  
Via Asolana, 6 - Tel. 0423 946284 
Godega di Sant’Urbano  
Via Ugo Costella, 2/B - Tel. 0438 388558 
Mogliano Veneto  
Via Matteotti, 6/D - Tel. 041 5902942 
Montebelluna  
P.zza Parigi, 15 c/o Galleria Veneta
Tel. 0423 601140 
Motta di Livenza
Via Argine a Sinistra, 20 - Tel. 0422 768968 
Oderzo 
Via F. Zanusso, 4 - Tel. 0422 716281 
Paese
Via della Resistenza, 26 - Tel. 0422 452259 
Pieve di Soligo  
Via Chisini, 66/2 - Tel. 0438 981112 
Ponte di Piave
Piazza Sarajevo, 16 (B1) - Tel. 0422 858003
Roncade  
Via Roma, 74/C - Tel. 0422 842299 
Treviso
Via Dandolo, 2 A/B/C - Tel. 0422 406555
Valdobbiadene  
Via G. Mazzini, 13 - Tel. 0423 974220
Villorba 
Vicolo Tre Cime di Lavaredo, 20 
Tel. 0422 928107
Sede legale e amministrativa
Vicolo Tre Cime di Lavaredo, 24
caaftv@tin.it 
Vittorio Veneto  
Via Virgilio, 40 - Tel. 0438 554171 
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C.A.A.F. C.I.S.L.
Orari: da marzo a giugno sempre aperto
dal lun. al ven. 8:30 - 12:30 e 14:30 - 18:30
Treviso
Via Cacciatori del Sile, 24 
Tel. 0422 578411
Orari: da lun. a ven. 8:30 - 12:30 e 
14:30 - 18:30, ven. 14:30 - 18:00
Castelfranco Veneto
Via Piccinini, 25 - Tel. 0423 720922
Orari: lunedì e mercoledì 9:00 - 12:30 
e 14:30 - 18:00
Conegliano Veneto
Via Cadore, 16 - Tel. 0438 412186
Orari: da lunedì - venerdì  9:00 - 12:30 
e 14:30 - 18:30
Fonte
Via Asolana, 20/b - Tel. 0423 949330
Orari: giovedì 9:00 - 12:00 e 14:30 - 18:00
Mogliano Veneto
P.zza Caduti, 23 - Tel. 041 5901276
Orari: venerdì   9:00 - 12:30 e 14:30 - 18:30
Montebelluna
Via Matteotti, 25 - Tel. 0423  294211
Orari: da lunedì a venenerdì 9:00 - 12:00 
e 14:30 - 18:00
Motta di Livenza
P.zza San Rocco, 17  Tel. 0422 860333
Orari: lun. 9:00 - 12:30 e 14:30 - 18:30
Oderzo
Via Mazzini, 33 - Tel. 0422 814718
Orari: mart. e merc. 9:00 - 12:30 
e 14:30 - 18:30
Paese
Via Trieste, 4 - Tel. 0422 450272
Orari: mart. 9:00 - 12:30
Pieve di Soligo
Via Sartori, 4 - Tel. 0438 980833
Orari: mart. e giov. 9:00 - 12:30 
e 14:30 - 18:30
Roncade
Via Giovanni XXIII, 32 - Tel. 0422 841250
Orari: lunedì  9:00 - 12:30
Spresiano
P.zza Sordi, 1/e - Tel. 0422 880920
Orari: giovedì 9:00 - 12:30
Treviso 
Via Dandolo, 2 A/B/C - Tel. 0422 406555

Valdobbiadene
Via Piva, 39 - Tel. 0423 972880
Orari: venerdì  9:00 - 12:00
Villorba
Via Galvani, 11 loc. Carità 
Tel. 0422 911865
Orari: merc.  9:00 - 12:30
Vittorio Veneto
Via Carlo Baxa, 13 - Tel. 0438 53453
Orari: lunedì 9:00 - 12:30 e 14:30 - 18:30
merc. 9:00 - 12:30

C.A.A.F. U.I.L.
Treviso 
Via Saccardo, 27 - Tel. 0422 409911
Fax 0422 409920 
csptreviso@uil.it
Orari: da lun. a ven.  9:00 - 12:30 e 15:00 
- 18:30, sab. 8:30 - 12:30
(ven. pomeriggio e sab.mattina previo 
contatto telefonico)
Castelfranco Veneto
Via Brigata Cesare Battisti, 62   
Tel. 0423 491916 - Fax 0423 744187
Orari: da lun. a ven. 9:00 - 12:30 
e 15:00 - 18:30 
Conegliano Veneto
Via Pittoni, 26 - Tel. 0438 35629
Orari: da lun. a ven. 9:00 - 12:00 
Giavera del Montello
Via Monsignor Longhin, 26  
Tel. 0422 775433
Mogliano Veneto
Via Don Bosco, 21, 
Tel. 041 5937335 - Fax 041 5937335
Orari: lun.- ven. 9:30 - 12:30, 
merc. e giov. 16:00 -19:00
Montebelluna
Via Pastro, 9 Tel. 0423 23574
Orari: da lun. a ven. 9:00 - 12:00 
Oderzo
Via dei Mosaici, 9, 
Tel. 0422 716753 - Fax 0422 500520
Orari: da lun. a ven. 9:00 - 12:00 
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DIREZIONE PROVINCIALE DEL 
LAVORO/ISPETTORATO DEL LAVORO 
Via Fonderia, 55 - Treviso 
Tel. 0422 695111 - Fax 0422 308981
dpl-Treviso@lavoro.gov.it
Orari: dal lun. - al ven. 9:00 -12:00; 
lun. e merc. 15:00 - 16:30 
Attività: vigilanza tecnica sulla 
sicurezza nei luoghi di lavoro, vigilanza 
sull’esecuzione dei contratti, conciliazione 
controversie di lavoro, raccolta e 
consulenza contratti collettivi di lavoro.

I.N.P.S.
Sede di Treviso
Via Trento e Trieste, 6
Tel. 0422 5811 - numero verde 803164
Orari: lun. e merc. 8:30 - 15:30,
mart., giov. e ven. 8:30 - 12:00
Sede di Castelfranco V.to 
Via Piccinini, 7/9 - Tel. 0423 424011
Sede di Conegliano
Via Pittoni, 36 - Tel. 0438 364711
Sede di Oderzo
Via C. Battisti, 54 - Tel. 0422 714811
Sede di Pieve di Soligo
Via Chisini 45 - Tel. 0438 984411
www.inps.it
Attività: liquidazione pensioni 
(previdenziali e assistenziali) e prestazioni 
sostegno del reddito.

ORGANIZATAT PUNËDHËNËSE
Aktiviteti: përfaqësimi, shërbime dhe 
konsulencë për kompanitë që bëjnë pjesë 
në këto organizata.

Confagricoltura Treviso 
(Sede Centrale) Via Feltrina, 56/B 
loc. Castagnole - Paese (TV)
Tel. 0422 410135 - Fax 0422 950179
Orari: dal lun. - al ven. 08:30 - 13:00 e 
14:30 - 17:00
www.confagricolturatreviso.it

Confartigianato Marca Trevigiana
Viale Monte Grappa, 34/2 - Treviso
Tel. 0422 433300 - Fax. 0422 433330

Orari: dal lun. al ven. 08:30 - 13:00 
e 14:30 - 18:00
www.confartigianatomarcatrevigiana.it

Confcommercio - Ascom Treviso
Via Venier, 55 - Treviso
Tel. 0422 5706 - Fax 0422 546695
Orari: dal lun. - al giov. 8:00 - 12:00 e 
14:00 - 17:00, ven. 8:00 - 13:30
www.ascom.tv.it

Confesercenti Treviso
Via S. Bona, 29 - Treviso
Tel. 0422 230829 - Fax 0422 230887
Altre informazioni:
- Treviso centro 
 Via Barberia, 35 - Tel. 0422 579470
- Conegliano
  Via Manin, 59 - Tel. 0438 50390/450490
- Castelfranco V.to
 Vicolo Abbaco, 10 - Tel. 0423 497461
- Montebelluna
 Via Risorgimento, 32 - Tel. 0423 609421
www.confesercenti.it

Unindustria Treviso
Sede operativa: 
Piazza S. Andrea, 10 - Treviso
Tel. 0422 2941 - Fax 0422 412601
Sede di rappresentanza: 
Palazzo Giacomelli,
Piazza Garibaldi, 13 - Treviso
Tel. 0422 2941 - Fax 0422 412238
www.unindustria.treviso.it

PATRONATI
Aktiviteti: asistenca pensioniste dhe 
asistenca sociale për punëtorin e varur, 
shërbimi i plotësimit të paketës postale 
për lëshimin/ribërjen e lejes së qëndrimit 
si dhe dërgimi telematik i kërkesave për 
bashkim familjar dhe të lëshimit të lejes 
së hyrjes në Itali të punëtorëve të huaj 
(dekreti i hyrjeve për punë).

A.C.L.I.
Treviso - Via San Nicolò, 42
Tel. 0422 543640/419080 
Fax 0422 410619
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Orari: da lun. a ven. 8:30 - 12:30, 
merc. 15:00 - 18:00, sab. 8:30 - 11:30 
(esclusi luglio e agosto)
- Acli colf: lun. 15:00 - 17:30,
merc. e giov. 09:00 - 11:30
Castelfranco V.to 
Piazza Europa Unita, 53 
Tel. 0423 495782
Orari: merc. 9:00 - 12:00,  
ven. 14:30 - 17:30, lun. 14:00 - 17:00
(su appuntamento)
Conegliano - Via C. Battisti
Piazza Affari (complesso Setteborghi)
Tel. 0438 22193 - Fax 0438 420147
Orari: mart., merc. e ven. 9:00 - 12:30, 
giov.14:30 - 18:00
Mogliano Veneto - Via De Gasperi, 1
Tel. 041 5904929
Orari: da lun. al ven. 9:00 - 12:00,
mart. 18:00 - 19:00
Montebelluna - Via Regina Cornaro, 15/5
Tel. 0423 301713 - Fax 0423 619097
Orari: mart., merc. e giov. 9:00 - 12:00, 
mart. 14:00 - 17:00
Oderzo - Piazza del Foro Romano, 4 
Tel. 0422 710178 - Fax 0422 209873
Orari: lun. e merc. 9:00 - 12:00, mart. e 
ven. 15:00 - 18:00, giov. 15:00 - 18:00
(su appuntamento)
Pieve di Soligo - Corte del Medà, 3
Tel. 0438 840399 - Fax 0438 983814
Orari: lun. e merc. 9:00 - 12:00,
mart. 15:00 - 18:00
Vittorio Veneto - Via Dante, 5 
Tel. 0438 53554 - Fax  0438 946876
Orari: lun. - e giov. 9:00 - 12:00, 
mart. 15:00 - 18:00

I.N.A.S./C.I.S.L. 
Treviso - Via Cacciatori del Sile, 23
Tel. 0422 545611 - Fax 0422 582532
Orari: lun. mart. e merc. 9:00 - 12:30 e 
15:30 - 18:30, giov. 9:00 - 14:00, 
ven. 9:00 - 12:30 e 15:00 - 18:00
Castelfranco - Via Piccinini, 25
Tel. 0423 494723 - Fax 0423 740475
Orari: lun. 9:00 - 12:00, merc. 
15:30 - 18:30, ven. 9:00 - 12:00 

e 15:00 - 18:00
Conegliano - Via Cadore, 16  
Tel. 0438 361854 - Fax 0438 361805
Orari: lun., merc., giov. e ven. 9:00 - 12:00  
giov.15:30 - 18:30 e ven. 15:00 - 18:00
Mogliano Veneto - P.zza dei Caduti, 23
Tel. 041 5901276 - Fax 041 5935006
Orari: lun.  e ven. 9:00 - 12:00
Montebelluna - Via Matteotti, 25
Tel. 0423 294216 - Fax 0423  294230
Orari: lun. e merc. 9:00 - 12:00 
e 15:30 - 18:30, ven. 9:00 - 12:00 
e 15:00 - 18:00
Oderzo - Via Mazzini, 25
Tel. 0422  200298 - Fax 0422 815001
Orari: lun. e giov. 15:30 - 18:30, 
merc. 9:00 - 12:00, ven. 9:00 - 12:00 
e 15:00 - 18:00 
Pieve di Soligo - Via Sartori, 2/B
Tel. 0438 83636 - Fax 0438 983821
Orari: mart. e giov. 15:00 - 18:30, 
ven. 9:00 -  12:00 e 15:00 - 18:00
Vittorio Veneto - Via Carlo Baxa, 13
Tel. 0438 57319 - Fax 0438 946028 
Orari: lun., giov. e ven. 9:00 - 12:00,
lun. e merc. 15:30 - 18:30, ven. 15:00 - 18:00

I.N.C.A./C.G.I.L. 
Treviso - Via Dandolo, 2/D 
Tel. 0422 409211 - Fax: 0422 409212
Orari: da lun. a ven. 8:30 - 12:30, lun. e 
merc. 14:30 - 18:00, mart. pomeriggio 
(su appuntamento), ven. 14:30 - 16:30
Castelfranco V.to
Piazza Europa Unita, 55
Tel. 0423 494809 - Fax 0423 722106
Orari: lun. e giov. 14:30 - 18:00,
mart. 8:30 - 12:00 
castelfrancoveneto@inca.it
Conegliano - V.le Venezia, 14/b
Tel. 0438 666411
Orari: lun. e ven. 14:30 - 18:00, 
mart. e merc. 8:30 - 12:00
coneglianoveneto@inca.it
Mogliano Veneto - Via Matteotti, 6/D  
Tel. 041 5900981
Orari: lun. e merc. 8:30 - 12:00, 
mart. 14:30 - 17:30
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moglianoveneto@inca.it
Montebelluna - P.zza Parigi, 14
Tel. 0423 23896
Orari: lun. - merc. - giov. 8:30 - 12:00, 
merc. 14:30 - 18:00 
montebelluna@inca.it
Oderzo - Via F. Zanusso, 4
Tel. 0422 718220 
Fax 0422 815140 
Orari: mart. 15:00 - 18:00, 
merc. e ven. 8:30 - 12:00
oderzo@inca.it
Onè di Fonte - Via Asolana, 6
Tel. 0423 949792
Orari: lun. e merc. 9:00 - 12:30
Roncade - Via Roma, 74/C 
Tel. 0422 840840 
Orari: mart. e giov. 9:00 - 12:30, 
ven. 15:00 - 18:00
roncade@inca.it
Vittorio Veneto - Via Virgilio, 48
Tel. 0438 53147 
Fax 0438 941398
Orari: da lun. a giov. 8:30 - 12:00,
lun. 14:30 - 18:00 
vittorioveneto@inca.it

SPORTELLO BADANTI 
Veneto Lavoro, Progetto O.S.P. 
(Occupazione e Servizi alla Persona)
- Treviso (C/o Centro per l’Impiego)
Via Cal di Breda, 116 (edificio 5) 
loc. Sant’Artemio - Treviso (raggiungibile 
dalla stazione F.S. con autobus n.7).
Tel. 0422 656413
Orari: dal lun. - al ven. 8:30 - 12:30
merc. 15:00-17:00
- Vittorio Veneto (C/o Centro per l’Impiego)
Piazza del Popolo, 16 
Tel 0438 53552
Orari: lunedì 8:30 - 12:30 e 15:00 – 17:00, 
giovedì 8:30 - 12:30
Attività: servizio di mediazione 
professionale per le famiglie, inserimento 
lavorativo di asistenti domiciliari e 
orientamento nella stesura dei contratti.

SHKOLLA E FORMIMI

PROVINCIA DI TREVISO
Città dei Mestieri e delle Professioni
Via Franchini, 1
Loc. Lancenigo - Villorba (TV)
Tel. 0422 656933
cittadeimestieri@trevisolavora.it
www.cittadeimestieri.treviso.it
www.trevisolavora.it
Orari: da lun. a ven. 8:30 - 12:30,
lun. e merc. 15:00 - 17:00
Attività: informazione e orientamento 
sulle scelte scolastiche, formative e 
professionali e organizzazione di seminari 
e workshop.

Ufficio per la tutela del diritto/dovere 
all’istruzione e alla formazione 
(giovani fino a 18 anni)
Progetto “Trevisorienta”
C/o Città dei Mestieri e delle Professioni
Via Franchini, 1
Loc. Lancenigo - Villorba (TV)
Tel. 0422 656933
cittadeimestieri@trevisolavora.it
www.cittadeimestieri.treviso.it
www.trevisolavora.it
Orari: da lun. a ven. 8:30 - 12:30,
lun. e merc. 15:00 - 17:00
Attività: informazioni sulla normativa in 
materia di diritto dovere all’istruzione e 
formazione, sulle opportunità scolastiche, 
formative, di apprendistato e percorsi di 
orientamento.

QËNDRA TERRITORIALE TË 
PËRHERSHME (Q.T.P.)
Aktiviteti: shkollimi, alfabetizimi kultural e 
rikualifikimi profesional i të rriturve.

C.T.P. c/o Scuola Media Statale “Stefanini”
Viale 3° Armata, 35 - Treviso
Tel. 0422 582385 - Fax 0422 546395
info@scuolastefanini.it
www.scuolastefanini.it
Corsi c/o Scuola Media “Martini”
Via Sante Dorigo, 10
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(Santa Maria del Rovere)
Tel. 0422 302325
Orari: merc. - ven. 15.00 - 21.00 

C.T.P. c/o Scuola Media Statale 
“Coletti”
Via Abruzzo, 1 - San Liberale - Treviso  
Tel. 0422 230913 - Fax 0422 436476
info@ctptreviso2.it 
www.adultinforma.it
Orari: mart. -  ven. 18:00 - 21:00
(da settembre a giugno)

C.T.P. c/o Istituto Comprensivo Scuola 
Media “Torretti” 
Via Forestuzzo 65 - Asolo (TV) 
Tel.0423 952700 - Fax 0423 952102
ctp.ufficio@icasolo.it 
www.icasolo.it
Orari: lun. - ven. 18:00 - 19:00

C.T.P. c/o Istituto Comprensivo 
Viale Brigata Cesare Battisti 6 
Castelfranco Veneto (TV)  
Tel.0423 494312 - Fax 0423 744447  
istcompr3@libero.it 
www. istcomprsrto.it
Orari: mart., merc. e giov. 11:00 - 12:30, 
lun., ven. 16:30 - 18:00

C.T.P. c/o Direzione Didattica I° Circolo 
Via Toniolo 12 - Conegliano (TV)   
Tel. 0438 60463 - Fax 0438  1840112
ctpconegliano@virgilio.it
www.ctp1conegliano.it
Orari: (c/o ex. Caserma San Marco, Via 
Spellanzon, 15)
- corsi di italiano: lun., merc. e ven. 18:00 

- 20:00; mart. 11:30 - 12:30; 
- corsi di lingue: lun., merc. e  

ven. 18:00 - 20:00
- Scuola media: lun. e  giov.18:00 - 20:00
- corsi di informatica: giovedì 18:00 - 20:00

C.T.P. c/o Direzione Didattica 2° Circolo 
Via Favretti,14 - Mogliano Veneto (TV)  
Tel. 041 5902530 - Fax 041 453951
ctpmogliano2@virgilio.it
Orari:  dal lun. al giov. 17:00 - 19:00

C.T.P. c/o Direzione Didattica 2° Circolo 
Via Crociera, 3 - Montebelluna (TV)
Tel. 0423 24055 - Fax 0423 23809
tvee032009@istruzione.it
www.mb2.treviso.it
Orari: da lun. a ven. 08:30 - 12:30,
da lun. a giov. 18:00 - 20:30

C.T.P. c/o Direzione Didattica di 
San Polo di Piave 
Via Roma 38 - San Polo di Piave (TV)
Segreteria c/o Scuola Media 
Via Papa Luciani 
tvic86000b@istruzione.it
Tel. 0422 855062 - Fax 0422 856700
Orari: da un. a sab. 8:00 - 8:50 e
12:00 - 13:15 - lun. 15:30 - 17:00
c/o Istituto Moro di Oderzo (TV)
- corso di italiano: lun. 16:30 - 18:00, 
ven. 14:00 - 16:30
- corso di inglese: ven. 16:30 - 18:00
c/o Scuola Elementare di San Polo di 
Piave (TV)
- corsi di informatica: lun. 19:00 - 22:00

C.T.P. c/o Scuola Media Statale di 
Vittorio Veneto
Via dello Stadio 5 - Vittorio Veneto (TV)  
Tel. 0438 57587 - Fax 0438 53278
ctpvittorio@daponte.tv.it
www.daponte.tv.it
Orari: lun. - ven. 9:00 - 13:30 e mart. - 
giov. 18:00 - 20:00
U.S.P. Ufficio Scolastico Provinciale 
(ex Provveditorato agli Studi)
Via Sartorio, 1 - Treviso
Tel. 0422 4297 - Fax 0422 421468

CIMEA 
Centro di Informazione sulla Mobilità 
e le Equivalenze Accademiche, 
Fondazione Rui 
(sede italiana della rete Narich - 
Centri Nazionali di Informazione sul 
riconoscimento dei diplomi)
Viale XXI Aprile, 36 - Roma 
Tel. 06 86321281
Fax 06 86322845
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Orari: lun. e  merc. 9:30 - 12:30, 
negli altri giorni tramite e-mail
cimea@fondazionerui.it
www.cimea.it
Attività: informazioni sul riconoscimento 
dei titoli di studio e accademici.

Enaip Veneto
- Direzione Generale:
 Via Ansuino da Forlì, 64/a - Padova  

Tel. 049 8658911 - Fax 049 8644769 
info@enaip.veneto.it 

- Agenzia Servizi Formativi della provincia 
di Treviso: 

 Via S. Nicolò, 42 - Treviso 
Tel. 0422 540370 - Fax 0422 549359 
agenzia.treviso@enaip.veneto.it

www.enaip.veneto.it
Attività: progettazione ed erogazione di 
prodotti/servizi di orientamento, formazio-
ne ed accompagnamento al lavoro.

Formazione Unindustria Treviso
Via della Libertà, 4/a
loc. Carità - Villorba (TV)
Tel. 0422 91640 - Fax 0422 618711 
Orari: da lun. a ven. 8:00 - 18:00, 
mart. e giov. 8:00 - 22:00
formazione@unindustriatv.it
www.formazione.unindustria.it
Attività: corsi di formazione e 
riqualificazione professionale, a 
pagamento.

REGIONE DEL VENETO 
Direzione Risorse Umane e Formazione
Servizio Socio Sanitario Regionale 
S.Polo, 2513 – Venezia
Tel. 041 2793434 - 33 - Fax 041 2793513
sanita.risorseumane@regione.veneto.it
Attività: informazioni sul riconoscimento 
dei titoli conseguiti in Paesi extracomunitari 
per l’esercizio delle professioni sanitarie 
(infermiere e tecnico sanitario di radiologia).

SHËNDETI

Ambulatorio per Immigrati 
Via Castellana, 2 - Treviso
Tel. 0422 323831
Orari: lun., merc., ven. 8:00 - 10:30 
Attività: assistenza sanitaria per cittadini 
stranieri.

Ambulatorio di Solidarietà 
c/o Caritas Diocesana
in collaborazione con la sezione di Treviso 
della FederSPeV (federazione medici 
pensionati) e l’ULSS n.7
Piazza San Francesco, 6 
Vittorio V.to (TV) - Tel. 0438 550702
Orari: martedì 10:00 - 12:00
Attività: assistenza sanitaria per cittadini 
stranieri; informazioni, visite di medicina 
generale, accesso alle prestazioni del S.S.N.

La Nostra Famiglia 
- Sede di Treviso: Via Ellero, 17
Tel. 0422 420752 - Fax 0422 306647
Orari: lun. - ven. 8:00 - 19:00, sab. 8:30 - 12:30
- Sede di Conegliano: Via Costa Alta, 37
Tel. 0438 4141
Orari: lun. - ven. 8:30 - 19:00, sab. 8:30 - 12:30 
- Sede di Oderzo: Via Don Luigi Monza, 1
Tel. 0422 712349
Orari: lun. - ven. 9:00 - 12:30 e 13:30 - 18:00 
Attività: centro di riabilitazione 
ambulatoriale per disabili.

U.L.S.S. N. 8 - ASOLO
Centralino: 0423 5261
DISTRETTI SOCIO SANITARI
N. 1 (Asolo - Castelfranco Veneto) 
Via Forestuzzo, 41 
 Tel. 0423 526447 - Fax 0423 526440 
milani@ulssasolo.ven.it 
- Consultorio Familiare: (stessa sede)
Tel 0423 526421
Orari:  lun. - merc. 8:30 - 12:30, 
giov. 8:30 - 12:30 e 14:00 - 17:00
- Sede di Castelfranco Veneto: 
Via dei Carpani, 16/Z 
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Tel. 0423 732733 - 732734 
Fax 0423 732735
Orario: lun., merc., giov. 8:30 - 12:30; 
merc. 14:30 - 17:30
N. 2 (Valdobbiadene - Montebelluna) 
Via Ospedale, 54 - Montebelluna
Tel. 0423 614967 - Fax 0423 614906
moros@ulssasolo.ven.it
- Consultorio Familiare
Sede di Montebelluna: Via Ospedale, 54
Tel. 0423 614977 - Fax 0423 614976
Orario: lun. 9:00 - 13:00 e 14:00 - 17:30, 
merc. 9:00 - 13:00, giov. 9:00 - 13:00 e 
14:00 - 17:30 
- Sede di Valdobbiadene: Via Roma, 38 
Tel. 0423 977270 - Fax 0423 977305
Orario: mart. 8:30 - 13:00 e 14:00 - 17:00, 
ven. 8:30 - 13:00 

U.L.S.S.  N.7  PIEVE DI SOLIGO
Call Center  Tel. 848-865400
tutti i giorni dalle ore 8:00 alle ore 16:00
www.ulss7.it
DISTRETTI SOCIO SANITARI
Sud
- Direzione: Via Maset, 1 - Conegliano (TV)
Tel. 0438 663920
- Consultorio Familiare: Via Einaudi, 124 - 
Centro Marusia - Conegliano (TV)
Tel. 0438 662910 - Fax. 0438 662966
consultoriofamiliare@ulss7.it
Orario: lun. - ven. 11:00 - 13:00
Nord
- Direzione: Via Lubin, 16 - Pieve di Soligo (TV)
Tel. 0438 664111
- Consultorio Familiare: Piazza Foro 
Boario, 9 - Vittorio Veneto (TV)
Tel. 0438 665930 - Fax 0438 665964 
consultoriofamiliare@ulss7

U.L.S.S.  N.9 TREVISO
OSPEDALE CA’ FONCELLO
Piazza Ospedale, 1 - Tel. 0422 3221 
- SERVIZIO CONTINUITÀ 

ASSISTENZIALE (EX. GUARDIA 
MEDICA), Piazzale Ospedale 1, 

 C/o Portineria Sud - Tel. 0422 405100 
www.ulss.tv.it

 Orari: tutti i giorni dalle 20:00 alle 8:00 
del giorno successivo, giorni prefestivi 
dalle 10:00 e giorni festivi 24 ore su 24 

- GUARDIA PEDIATRICA 
 (c/o ex. Clinica “La Madonnina”)
 Via Castellana, 2 - TREVISO
 Tel. 0422 323804
 Orari: sabato mattina 8:00 - 13:00
DISTRETTI SOCIO SANITARI
N. 1 (TREVISO)
- Sede principale Via Isola di Mezzo, 37
 Tel. 0422 323610 - 0422 323625
 Fax 0422 323640 
 segdis1ter@ulss.tv.it
- Sportello Anagrafe Assistibili 
 Via Biscaro, 35 - Borgo Cavalli, 42
 Tel. 0422 323328 - 323329
 Fax 0422 323312
 seganagrafedis1@ulss.tv.it
 Orari: lun. e merc. 9:30 - 12:30 e 14:30 - 

17:00, mart., giov. e ven. 8:15 - 12:30
- Consultorio Familiare Via Montello, 4
 Tel. 0422 323651 - Fax 0422 323650
 servcfter@ulss.tv.it 

Orari: lun., merc., ven. 8:30 - 10:30 
N. 2 (PAESE, VILLORBA)
- Sede principale: Via La Motta, 4 
 loc. Padernello, Paese 
 Tel. 0422 451544 - Fax 0422 959004
 segdis2ter@ulss.tv.it
 N. 3 (MOGLIANO VENETO)
- Sede principale:  Via XXIV Maggio, 33
 Tel. 041 5988211 - Fax 041 5906882
 segdis5ter@ulss.tv.it
 Orari:da lun. a ven. 8:30 - 12:30, lun. e 

merc. 15:00 - 17:00
N. 4 (ODERZO)
- Segreteria generale  
 Via Manin, 46 
 Tel. 0422 715605 - 715639
 Fax 0422 715637
segdis4ter@ulss.tv.it
 Orari: da lun. a ven. 8:00 - 18:00 
- Sportello Amministrativo
 Tel. 0422 715602
 Orari: da lun. a ven. 8:30 - 12:30,
  lun. e merc. 14:30 - 17:00
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SHTËPIA

PROVINCIA DI TREVISO
Assessorato al Bilancio e alle Finanze
Ufficio Mutui - Sportello Casa: 
Via Cal di Breda, 116 (edificio 7) 
loc. Sant’ Artemio - Treviso
(raggiungibile dalla stazione F.S. con 
autobus n. 7).
Tel. 0422 656418
Orari: lun. - ven. 8:30 - 13:00, 
lun. e merc. 15:00 - 17:00
mutuicasa@provincia.treviso.it
Orari: sabato 9:00 - 12:00
(su appuntamento)
Attività:
- informazione sugli aspetti finanziari e 

giuridico-fiscali inerenti ai mutui per 
l’acquisto, la costruzione e la ristruttura-
zione della prima casa;

- servizio di assistenza gratuita per 
la stipula del contratto di mutuo da 
parte dei membri dell’Ordine Notarile 
di Treviso (solo giovedì mattina su 
appuntamento).

A.S.P.P.I. 
Associazione Sindacale Piccoli 
Proprietari Immobiliari
Via Risorgimento, 11 - Treviso
Tel 0422 22061 - Fax 0422 293759 
Orari: lun. e ven. 11:00 - 12:00 
mart., merc., giov. 17:00 - 19:00
asppi.treviso@tin.it 
www.asppi.it

A.T.E.R. 
Azienda Territoriale per l’Edilizia 
Residenziale 
Via G. D’Annunzio, 6 - Treviso  
Tel. 0422 296411 - Fax 0422 546332
Orari: lun. merc., ven. 8:30 - 11:30 
mart. e giov. 15:30 - 16:30
info@atertv.it 
www.atertv.it
Attività: gestione e manutenzione case 
popolari.

KOOPERATIVA SOCIALE
Mikpritja për strehimin e qytetarëve të 
huaj dhe projekte për strehimin social.

Cooperativa Sociale “Servire” Onlus 
Via Canoniche, 13 - Treviso
Tel. 0422 419441 - Fax 0422 415788 
info@cooperativaservire.it
www.cooperativaservire.it

Cooperativa Sociale 
“Una casa per l’uomo”    
Via Dei Martini, 4 - Montebelluna (TV) 
 Tel. 0423 615252 - Fax 0423 606619
www.unacasaperluomo.it
SPORTELLI AISA
- Asolo (c/o Servizi sociali di Casella d’Asolo)
 Via Jacopo da Ponte, 24/h
 Orari: mart. 11:30 - 13:00
- Castelfranco Veneto 
 (c/o Uff. Tecnico Comunale)
 Orari: merc. 11:00 - 12:30  

e giov. 17:00 - 18:30
- Montebelluna (c/o atrio del Municipio)
 Orari: merc. 16:45 - 18:15 

e ven. 11:00 - 12:30
- Valdobbiadene 
 (c/o sala commissioni del Comune)
 Orari: mart. 17:00 - 18:15

S.I.C.E.T. – C.I.S.L. 
Sindacato Inquilini Casa e Territorio
- Treviso: Via Cacciatori del Sile, 23 
 Tel. 0422 578411 - Fax 0422  578412
 Orari: (su appuntamento)
 lun. e giov. 10:30 - 12:30; 
 mart. 16:30 - 18:30 
- Montebelluna: c/o sede C.I.S.L. 
 Viale Matteotti, 25 
 Tel. 0423 294216 - Fax 0423 22142
 Orari: mart. 9:00  - 12:00, ven. 15:00 - 18:30
 USZ_montebelluna@cisl.it
- Conegliano: Via Cadore, 14
 Tel. 0423 361811- Fax  0423 361805
 Orari: mart. e ven. 15:30 - 18:00
www.sicet.it
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S.U.N.I.A. 
Sindacato Unitario Nazionale Inquilini 
ed Assegnatari
- Sede di Treviso
 Via Dandolo, 2/D 
 Tel. 0422 321967 - Fax 0422 403731
 Orari: lun. - ven. 9:00 - 12:00 e  

merc. 15:30 - 18:30
- Sede di Castelfranco V.to
 Via Garibaldi, 15 

Tel. 0422 494809 - Fax 0423 722106
 Orari: 
  1° lun. e 3° lun. del mese 16:00 - 18:00
- Sede di Conegliano
 Viale Venezia, 14/B  

Tel. 0438 666405 - Fax 0438 626594
 Orario:
   lun. 8:30 - 12:30 e giov. 8:30 - 12:30
- Sede di Montebelluna
 Piazza Parigi, 14  

Tel. 0423 23896 - Fax 0423 601634
 Orario: 2° giov. e 4° giov. del mese 

16:00 - 18:00
- Sede di Oderzo 

Via Zanusso, 4  
Tel. 0422 718220 - Fax 0422 815140

 Orario: 1° giov. e 3° giov. del mese 
16:00 - 18:00

- Sede Vittorio Veneto 
Via Virgilio, 48 
Tel. 0438 53147 - Fax 0438 941398

 Orari: 2° ven. 8:30 - 12:30 e 15:00 - 
18:00,  4° ven. del mese 15:00 - 18:00

www.sunia.it

U.P.P.I. 
Unione Piccoli Proprietari Immobiliari
Via S. Andrea, 7 - Treviso
Tel. 0422 542228 - Fax 0422 590330
uppitreviso@tin.it 
www.uppi.it
Orari: 
lun. - ven. 9:00 - 12:30  merc. 15:30 - 18:30
- Delegazione di Vittorio Veneto
 Via.le V. Emanuele II, 51 int. 18 

(c/o C.A.I.P. con appuntamento)
 Tel. 0438 551341 - Fax  0438 947467
 Orari: lun. - merc. - ven. 11:00

- Delegazione di Montebelluna 
Vicolo Bocca Cavalla, 12 
(vicino zona industriale Biadene)

 Tel. 0423 601444 - Fax  0423 249419

KOMUNAT – SHËRBIMET 
SOCIALE 

TREVISO
Piazza Duomo, 19 (c/o ex. Tribunale)
Tel. 0422 658363 (segreteria)
Orari: lun. e merc. 9:00 - 12:00 
e 15:00 - 17:00, ven. 9:00 - 12:00
- Comune, Ufficio Nuove Emergenze Sociali 
Piazza Duomo, 19 - Tel. 0422 658605
Orari: lun., mart., merc. e ven. 11:00 - 13:00 

CASTELFRANCO VENETO
Via F.M. Preti, 36
Tel. 0423 735525 - Fax 0423 735518
Orari: lun. 10:00 - 12:30, 
mart. 9:00 - 12:30, giov. 9:00 - 12:30 e 
16:00 - 17:30,  ven. 9:00 - 12:30

CONEGLIANO
Via Carpenè, 2
Tel. 0438 413210 - Fax  0438 413553
Orari: lun.- ven. 9:00 - 13:00, lun. e giov. 
16:00 - 17:30

MOGLIANO VENETO
Via Terraglio, 3 - Tel. 041 5930606
Orari: lun. e giov. 10:00 - 13:00

MONTEBELLUNA
Largo X Martiri, 2 (c/o Casa Roncato)
Tel. 0423 617589 - 90 - Fax 0423 617577
Orari: da lun. a ven. 8:00 - 13:00, 
merc. 8:00 - 18:00

ODERZO
Via Garibaldi, 14
Tel. 0422 8121 - 0422 812234
Orari: lun., merc. e ven. 9:00 - 12:15, 
merc. 15:00 – 18:00 

VITTORIO VENETO
Via Carducci, 28
Tel. 0438 569305 - 306
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Fax  0438 569317
Orari: lun., merc., giov. e ven.  
9:30 - 12:30, giov. anche 15:00 - 17:30

KOMUNAT – ZYRAT E 
GJËNDJES CIVILE
Aktiviteti: regjistrimi në listat e gjëndjes 
civile të popullsisë rezidente dhe lëshimi 
i dëshmisë lidhur me regjistrimin në 
gjëndjen civile të qytetarëve komunitar

TREVISO
c/o Palazzo Rinaldi - Piazza Rinaldi, 1/A
Tel. 0422 658308 - 221 - 458
Fax 0422 658209
anagrafe@comune.treviso.it
Orari: lun. - ven. 8:30 - 12:45, 
merc. 8:30 - 12:45 e 15:15 - 17:30,
sab. 9:15 - 11:30 
sportelli aperti solo per: Carte di Identità, 
Certificati anagrafici, Autentiche copia e 
firme.

CASTELFRANCO  VENETO
Via F.M. Preti, 30
Tel. 0423 735555 
Fax 0423 735564
anagrafe@comune.castelfranco-veneto.tv.it
Orari: lun. - ven. 8:30 - 13:00,  
giov. 14:00 - 17:30, sab. 8:30 - 11:45

CONEGLIANO
Via  Cesare Battisti, 4
(angolo Via Pitoni)
Tel. 0438 413223 - 224 - 290
Fax 0438 413242  
uff.anagrafe@comune.conegliano.tv.it
Orari: lun. – ven. 9:00 - 13:00  
lun. e giov.16:00 - 17.30

MOGLIANO VENETO
c/o  Sportello Punto Comune
Piazzetta del Teatro
Tel. 041 5930700/02/03/06/07
Fax 041 5930707 
puntocomune@comune.mogliano-veneto.tv.it
Orari: lun., merc., ven. 9:00 - 13:00, 

mart. e giov. 9:00 - 13:00 e 14:30 - 18:00 

MONTEBELLUNA
Corso Mazzini,118
Tel. 0423 617261 - Fax 0423 617250
demografici@comune.montebelluna.tv.it
Orari: lun. - ven. 9:00 - 12:45, 
merc. 9:00 - 18:15, sab. 9:00 - 12:00

ODERZO
Via Garibaldi, 14
Tel. 0422 812205 - Fax 0422 815193
demografici@comune.oderzo.tv.it
Orari: lun., mart., merc., ven. 
e sab. 9:00 - 12:15, merc. 15:00 - 18:00

VITTORIO VENETO
C/o Condominio Vittorio Veneto ’68 
(Quadrilatero) 
Galleria Concordia, 1 - piano 1°
Tel. 0438 569267 - Fax 0438 569261
demografici@comune.vittorio-veneto.tv.it
Orari:  
lun, mart, giov, ven, sab. 9:00 - 12:45

MAKINA DHE PATENTA
A.C.I. 
Piazza S.Pio X, 6 - Treviso
Tel. 0422 547801- 56070 
Fax 0422 548214
aci.tv@tiscalinet.it 
www.treviso.aci.it
Orari: da lun. a ven. 8:30 - 12:30 
e 15:30 - 19:00
Attività: pratiche automobilistiche.

Motorizzazione Civile
Via Castellana, 6B - Treviso 
Tel. 0422 214711 - 02 
Fax 0422 214792
Orari: tutti i giorni 8:30 - 12:00 

Prefettura – U.T.G. Treviso
Ufficio sospensioni e revoche patenti
Piazza dei Signori, 22 (II piano) - Treviso
Tel. 0422 592473 - 0422 592422
Fax 0422 592473
Orari: lun - ven 10:00 - 12:00
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Servizi P.R.A. e U.R.P.
Via.le della Repubblica, 20/22 
Villorba (TV)
Tel. 0422 693611-13-25 
Fax 0422 693656
Orari: da lun. a giov. 8:00 - 12:30 e 
ven. 8:00 - 12:00

INFORMIMI I TË RINJVE

TREVISO
P.zza Duomo, 19
Tel. 0422 658540 - Fax 0422 658411
Orari: mart. e sab. 9:00 - 12:30, 
merc.,giov.,ven. 15:00 - 18:00
informagiovani.tv@libero.it

CASTELFRANCO VENETO
Via Borgo Treviso, 21 
Tel. 0423 491235 - Fax  0423 491235
Orari: lun. - giov. - sab. 9:30 - 12:30
merc. giov. ven. - 15:00 - 18:30
informagiovani@informacitta.it

CONEGLIANO
Piazzale San Martino, 17
Tel. 0438 413319 - Fax 0438 431400
Orari: da lun. a sab. 9:00 - 12:00, da 
merc. a ven. 16:00 - 18:00
informagiovani@comune.conegliano.tv.it

MONTEBELLUNA
Via Tintoretto, 19
Tel. 0423  617422 - Fax  0423 617420
Orari: lun. 16:00 - 18:00, merc. 9:00 - 19:00, 
giov. 16:00 - 18:00 e ven. 9:00 - 12:30 

VITTORIO VENETO
Piazza del Popolo, 16
Tel. 0438 940371  
Orari: lun. 9:30 - 12:30,  
merc. 15:00 - 18:30, giov. 9:30 - 12:30  
e 15:00 - 18:30, sab. 9:30 - 12:30 
informagiovani@comune.vittorio-veneto.tv.it

ENTE DHE INSTITUCIONE 
TË TJERA

AGENZIA DELLE ENTRATE 
Attività: rapporti con i contribuenti,
(informazioni, rilascio codice fiscale…) 
controllo fiscale e contenzioso tributario.
Treviso Piazza delle Istituzioni, 4
Tel. 0422 1914218 - Fax 0422 1914107
dp.treviso@agenziaentrate.it
Orari: lun. - ven. 8:45 - 12:45,
lun. e merc. 14:30 - 16:30
Castelfranco Veneto
Piazza della Serenissima, 40  
Tel. 0423 422711 - Fax 0423 722584
dp.treviso.utcastelfrancoveneto@agenzia-
entrate.it
Conegliano Via Maggiore Piovesana, 13   
Tel. 0438 368511 - Fax 0438 425091
dp.treviso.utconegliano@agenziaentrate.it
Orari: lun. - ven. 9:00 - 13:00, 
lun. e merc. 14:30 - 16:30
Montebelluna Via Dino Buzzati, 18  
Tel. 0423 286000 - Fax 0422 206099
dp.treviso.utmontebelluna@agenziaentrate.it
Orari: lun. - ven. 8:30 - 12:30,
lun. e merc. 14:30 - 16:30
Oderzo Via degli Alpini, 10
Tel. 0422 712926 - Fax  0422 712243
ul.oderzo@agenziaentrate.it
Vittorio Veneto Via Vittorio Emanuele II, 3  
Tel. 0438 943111 - Fax 0438 940872
dp.treviso.utvittorioveneto@agenziaentrate.it

CAMERA DI COMMERCIO DI TREVISO 
Attività: supporto al sistema delle imprese 
locali, tenuta del Registro delle Imprese e 
monitoraggio del mercato.
- Sede Centrale 
Piazza Borsa, 3/B - Treviso
Tel. 0422 5951 - Fax 0422 412625
cciaa@tv.legalmail.camcom.it
- Sede di Castelfranco Veneto
Piazza Serenissima, 80
Tel. 0423 497575 - Fax 0423 770995 
cciaa.castelfranco@tv.camcom.it
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- Sede di Conegliano
Via Parrilla, 3
Tel. 0438 23781 – 34431 
Fax 0438 418245
cciaa.conegliano@tv.camcom.it
- Sede di Montebelluna
Piazza Bellona, 4/int.1
Tel. 0423 301343 - Fax 0423 600233 
cciaa.montebelluna@tv.camcom.it

CENTRO DI SERVIZIO PER IL 
VOLONTARIATO DI TREVISO
Via Ospedale, 1 - Treviso
Tel. e Fax 0422 320191
Orari: da lun. a ven. 9:00 - 13:00, 
mart. 14:30 - 17:30, ven. 14:30 - 19:00
infovolontariato@trevisovolontariato.org
www.trevisovolontariato.org
Attività: informazioni sull’organizzazione 
delle associazioni di volontariato e la 
realizzazione di progetti; consulenza 
legale e fiscale sulla gestione 
delle associazioni di volontariato; 
organizzazione e supporto alla 
realizzazione di convegni e seminari in 
materia di volontariato.

COMMISSARIATO DI POLIZIA
DI CONEGLIANO 
Ufficio Immigrati
Via Maggiore Piovesana, 13 
Conegliano (TV)
Tel. 0438 377811 - Fax 0438 377833
Orari: lun. - ven. 9:00 - 13:00
Attività: riascio titoli al soggiorno di 
familiare extracomunitario di cittadino 
italiano e comunitario, dichiarazione di 
presenza (per soggiorni di breve durata, 
fino a 90 gg.), rilascio permessi attesa 
cittadinanza

ORDINE DEGLI AVVOCATI
Sede del Tribunale
Viale Verdi, 18 - Treviso
Tel. 0422 546304 - Fax 0422 55073
Attività: controllo deontologia e formazione 

professionale, gestione elenco avvocati 
iscritti al gratuito patrocinio

PALAZZO DI GIUSTIZIA
Uffici giudiziari:
- Tribunale e Procure
Viale Verdi, 18 - Treviso
Tel. 0422 418111
- Sevizio Sociale Minori 
Via G. D’Annunzio, 28 - Treviso 
Tel. 0422 410507 - Fax 0422 410507
Orari: lun. - ven. 8:00 - 14:00
Attività: progetti rivolti a minori sottoposti 
a procedimento penale.
Ufficio di Protezione e Pubblica Tutela 
dei Minori (pubblico Tutore dei minori) 
del Veneto
Via Longhena, 6 - Marghera (VE)
Tel. 041 2795925/26 
Fax 041 2795928
pubblico tutoreminori@regione.veneto.it

PREFETTURA DI TREVISO – U.T.G. 
Piazza dei Signori, 22 - Treviso 
Tel. 0422 592411 - Fax 0422 592495
prefettura.treviso@interno.it
urp.pref.treviso@interno.it
Ufficio Cittadinanza
Piazza Signori, 22 - Treviso
Tel. 0422 592455 - Fax 0422  592502
Orari: da mart. a giov. (chiuso al pubblico)
9:00 - 10:00 
Attività: istanze cittadinanza per 
naturalizzazione e matrimonio
Sportello Unico per l’Immigrazione
via Marchesan, 11/A - Treviso
Ricongiungimenti:
Tel. 0422 592403 - Fax 0422 592453 
Flussi d’ingresso per lavoro:
Tel. 0422 656981 - Fax 0422 656979
Orari: lun. - ven. 9:00 - 12:30 
Scrivi@l Prefetto
www.prefettura.it/treviso
Attività: nulla-osta al lavoro per ingresso 
cittadini stranieri e al ricongiungimento 
familiare.
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QUESTURA DI TREVISO
Piazza delle Istituzioni, Zona Appiani
Centralino 0422 248111
Ufficio Immigrazione 
Call center 0422 248205 
Fax  0422 248250
immig.quest.tv@pecps.poliziadistato.it
Attività: rilascio, rinnovo e conversione 
titoli al soggiorno per cittadini stranieri 
extracomunitari.

AMBASADAT DHE 
KONSOLLATAT NË ITALI
ALBANIA 
Repubblica d’Albania
Cancelleria: Via Asmara, 3 - 5 - Roma 
Tel. 06 86224119 - Fax 06 86216005
Sezione Consolare presso Ambasciata: 
Via Asmara, 5 - Roma 
Tel. 06 86224130 - Fax 06 86216005

ALGERIA 
Repubblica Algerina Democratica e 
Popolare 
Cancelleria: 
Via  Bartolomeo Eustachio, 12 - Roma 
Tel. 06 44202533 - 0644202546
Fax 06 44292744 
Sezione Consolare presso Ambasciata:
Via Barnaba Oriani, 26 -  Roma 
Tel. 06 8084141 - 06 80687620
Fax 06 8083436 
Consolato Generale: 
Via Rovello, 7/11 - Milano
Tel. 0272080603 - Fax 02 89015912
embassy@algerianembassy.it

ANGOLA
Repubblica dell’Angola
Cancelleria: Via Druso, 39 - Roma
Tel. 06 7726951 - 06 772695226
Fax 06 772695241
Sezione Consolare: 
Via Druso, 39 - Roma
Tel. 06 7726951 - Fax 06 772695241

ARGENTINA 
Repubblica Argentina  
Cancelleria:
Piazza dell’Esquilino, 2 - Roma 
Tel. 06 48073300 - Fax 06 4819787
ambasciata.argentina@ambargentina.
mysam.it

BANGLADESH 
Repubblica Popolare del Bangladesh
Cancelleria:
Via Antonio Bertoloni 14 - Roma 
Tel. 06 8078541 - Fax 06 8084853 
embangrm@k.it
Sezione Consolare presso Ambasciata: 
Via Antonio Bertoloni 14 - Roma 
Tel. 06 8083595 - 06 8078541
Fax 06 8084853 

BOLIVIA
Repubblica di Bolivia
Cancelleria: Via Brenta, 2 - Roma
Tel 06 8841001 - Fax 06 8841001
embolivia-roma@rree.gov.bo

BOSNIA ED ERZEGOVINA 
Repubblica di Bosnia ed Erzegovina
Cancelleria: Piazzale Clodio, 12 - Roma 
Tel.  06 39742817 - Fax 06 39030567
ambasciatabosnia@libero.it
Sezione Consolare: 
Via Pilo Alberelli, 11 - Roma 
Tel. 06 3728509 - Fax  06 39030567

BRASILE 
Repubblica Federativa del Brasile
Cancelleria: Piazza Navona 14 - Roma 
Tel. 06 683981 - Fax 06 6867858  
info@ambrasile.it
Sezione Consolare:
Via S.M. dell’Anima, 32 - Roma 
Tel 06 6889661 - Fax 06 68802883 
cgbroma@tin.it

BURKINA-FASO  
Cancelleria: Via XX Settembre, 86 - Roma 
Tel. 06 42010611 - Fax 06 48903514
ambabf.roma@tin.it
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BURUNDI
Repubblica del Burundi
Cancelleria: 
Via  Corso Francia,  221 -  Roma
Tel. 06 36381786 - Fax 06 36381171
ambabu@roma@yahoo.it

CAMERUN 
Repubblica del Camerun
Cancelleria: Via Siracusa 4/6 - Roma 
Tel. 06 44291285 - Fax 06 44291323
Sezione Consolare:
Via Siracusa, 4/6 - Roma
Tel 06 44291285 - Fax 06 44291323
segreteriaambacam@virgilio.it

CILE
Repubblica del Cile
Cancelleria:  Via Po, 23 - Roma
Tel. 06 844091 - Fax 06 8841452
embajada@chileit.it
Sezione Consolare presso Ambasciata: 
Via Po, 23 - Roma - Tel. 06 8841449

CINA (R.P.) 
Repubblica Popolare Cinese 
Cancelleria: Via Bruxelles 56 -  Roma 
Tel. 06 8848186 - Fax 06 85352891
Sezione Consolare presso Ambasciata: 
Via Bruxelles 56 - Roma 
Tel. 06 85350118 - Fax 06 8413467
cinaemb_it@mfa.gov.cn

COLOMBIA 
Repubblica di Colombia
Cancelleria: Via G. Pisanelli 4 - Roma 
Tel. 06 3612131 - 06 3614348 - 06 3202405
Fax 06 3225798 
eroma@cancilleria.gov.co
Consolato Generale: 
Foro Bonaparte, 12 - Milano
Tel. 02 72003872 - 02 8051765 
Fax 02 801189 
cmilan@minrelext.gov.co

CONGO
Repubblica Democratica del Congo
Cancelleria: Via Barberini, 3 - Roma

Tel. 06 42010779 - Fax 06 42010779
Consolato: 
Via Barberini, 3 - Roma
Tel. 06 42010779 - Fax 06 42010779

CONGO
Repubblica del Congo
Consolato Generale:
Via Ombrone, 8/10 - Roma
Tel. 06 8417422 - Fax 06 8417422
Sezione Consolare:
Salita S. Nicola da Tolentino, 1/B - Roma
Tel. e Fax  06 8417422
ambacorome@libero.it

COSTA D’AVORIO 
Repubblica della Costa d’Avorio
Cancelleria: 
Via Guglielmo Saliceto 6/10 - Roma 
Tel. 06 44231129 - 06 44260911
Fax  06 44292531  
Sezione Consolare: Via Guglielmo 
Saliceto 6/10 - Roma 
Tel. 06 44231129 - Fax 06 44292531
info@cotedivoire.it

COSTA RICA 
Repubblica di  Costa Rica
Cancelleria: Viale Liegi, 2 - Roma 
Tel. 06 84242853 - Fax 06 85355956
embcr.italia@gmail.com  

CROAZIA 
Repubblica di Croazia 
Cancelleria: Via L. Bodio 74/76 - Roma 
Tel. 06 36307650 - 06 36307300
Fax 06 36303405 
vrhrim@mvpei.hr
Sezione Consolare presso Ambasciata: 
Via L. Bodio 74/76 - Roma 
Tel. 06 36304630 - Fax 06 36303269 

CUBA
Repubblica di Cuba
Cancelleria e Sezione Consolare:
Via Licinia, 7 - Roma
Tel. 06 5717241 - Fax 06 5745445
embajada@ecuitalia.it
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DOMINICANA  
Repubblica  Dominicana
Cancelleria e Sezione Consolare:
Via G. Pisanelli, 1 - Roma 
Tel. 06 36004377 - Fax 06 36004380
embajadadominicana@yahoo.it

ECUADOR 
Repubblica dell’Equador  
Cancelleria: Via Bortoloni, 8 - Roma 
Tel. 06 45439007 - Fax 06 8076271
Sezione Consolare:
Piazza Albania, 10 - Roma
Tel. 06 5742209 - Fax 06 5756682
mecuroma@ecuador.it

EGITTO
Repubblica Araba d’Egitto
Cancelleria e Sezione Consolare:
Villa Savoia 
Via Salaria, 267 - Roma
Tel. 06 8440191 - Fax 06 8554424
ambegitto@yahoo.com
consolatoegiziano@yahoo.it

ERITREA 
Stato di Eritrea
Cancelleria e Sezione Consolare:
Via Boncompagni, 16 - Roma
Tel. 06 42741293 - Fax 06 42741514
Consolato Generale:
Via Temperanza, 4 - Milano

ETIOPIA
Repubblica Federale Democratica
Cancelleria e Sezione Consolare:
Via Vesalio, 16 - Roma
Tel. 06 4416161 - Fax 06 4403676
embethrm@rdn.it
romanaddis@yahoo.com

EX REPUBBLICA JUGOSLAVA DI 
MACEDONIA
Cancelleria e Sezione Consolare:
Viale Bruxelles, 73/75 - Roma
Tel. 06 84241109 - 06 8411470
Fax 06 84241131
rmacedonia@amb-rm.it

FILIPPINE
Repubblica delle Filippine
Cancelleria e Sezione Consolare:
Via delle Medaglie d’oro, 112/114 - Roma
Tel. 06 39746621 - 06 39746622
Fax 06 39740872 
romepe@agora.it  

GAMBIA
Repubblica del Gambia
Consolato Generale: 
Via Fontana, 4 - Milano
Tel. 02 54116012 
Fax 02 55180514

GHANA 
Repubblica del Ghana
Cancelleria e Sezione Consolare:
Via Ostriana, 4 - Roma 
Tel. 06 86217191 - 06 86219307
Fax 06 86325762
Sezione Consolare presso Ambasciata:
Via Ostriana, 4 - Roma 
Tel. 06 86217191 - 06 86219307 
Fax 06 86325762 
Telex 610270 
info@ghanaembassy.it

GUINEA
Repubblica di Guinea
Cancelleria e Sezione Consolare:
Via Ristori, 9B/13 - Roma
Tel. 06 8078989 
Fax 06 8077588
ambaguineerome1@virgilio.it

GUINEA BISSAU
Consolato Generale:
Via Nomentana, 222 - Roma
Tel. 06 86322833

INDIA  
Cancelleria e Sezione Consolare:
Via XX Settembre, 5 - Roma 
Tel. 06 4884642-3-4-5 
Fax 06 4819539
admin.wing@indianaembassy.it 
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INDONESIA
Repubblica di Indonesia
Cancelleria e Sezione Consolare: 
Via Campania, 55 - Roma
Tel. 06 4200911 
Fax 06 4880280
indorom@uni.netbox1.tin.it

KENYA
Repubblica del Kenya
Cancelleria: 
Via Archimede, 164 - Roma
Tel. 06 8082717 
Fax 06 80822707
kenroma@rdn.it

LIBERIA
Repubblica di Liberia
Cancelleria: 
P.le delle Medaglie d’oro, 7 - Roma
Tel. 06 35453399 - Fax 06 35344729
Consolato Onorario: 
Via Istria Lido, 3 - Lido di Venezia (VE)
Tel. e Fax 041 2760130 
liberiaembassy@hotmail.com

LIBIA
(Gran Giamahiria Araba Libica Popolare 
Socialista)       
Cancelleria e Sezione Consolare:
Via Nomentana, 365 - Roma
Tel. 06 86320951 - Fax 06 86205473 
ambasciatadilibia@libero.it 

MALI
Repubblica del Mali
Cancelleria e Sezione Consolare:
Via A. Bosio, 2 - Roma
Tel. 06 44254068 - Fax 06 44254029
amb.malirome@tiscalinet.it

MAROCCO 
Regno del Marocco  
Cancelleria: 
Via Lazzaro Spallanzani, 8/10 - Roma 
Tel. 06 4402506 
Fax 06 4402695 
sifamaroma@ambasciatadelmarocco.it

MOLDOVA
Repubblica di Moldova
Cancelleria: 
Via Montebello, 8 - Roma
Tel. 06 4740210 
Fax 06 47881092
roma@mfa.md

MONTENEGRO
Repubblica del Montenegro
Cancelleria: 
Via Antonio Gramsci, 9 - Roma
Tel. 06 45471660 
Fax 06 45443800
montenegro-roma@libero.it

MOZAMBICO
Repubblica del Mozambico
Cancelleria e Sezione Consolare:
Via Corridoni, 14 - Roma
Tel. 06 37514675
Fax 06 37514699
segreteria@ambasciatamozambico.it
consolato@ambasciatamozambico.it

NIGER
Repubblica del Niger
Cancelleria: 
Via Baiamonti, 10 – Roma
Tel. 06 3720164 - Fax 06 3729013

NIGERIA 
Repubblica Federale della Nigeria
Cancelleria e Sezione Consolare:
Via Orazio, 14/18 - Roma 
Tel. 06 6896231 
Fax 06 6832528
Telex 610666
embassy@nigerian.it
chancery@nigerianrome.org

PAKISTAN 
Repubblica Islamica del Pakistan
Cancelleria e Sezione Consolare:
Via della Camilluccia, 682 - Roma  
Tel. 06 3294836 - 36301775
Fax 06 36301936 
pareprome@virgilio.it 
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ROMANIA
Cancelleria: 
Via Nicolò Tartaglia, 36 - Roma
Tel. 06 80687777 
Fax 06 8084995
amdiroma@roembit.org
Sezione Consolare: 
Via del Serafico, 79/65 - Roma 
Tel. 06 51531155 
Fax 06 51531151     

RUSSIA 
Federazione Russa
Cancelleria: 
Via Gaeta 5 - Roma 
Tel. 06 4941680 - 81 - 83
Fax 06 491031
ambrus@ambrussia.it
Sezione Consolare: 
Via Nomentana, 116 - Roma
Tel. 06 44235625 - 06 44234149
Fax 06 44234031 

SENEGAL 
Repubblica del Senegal 
Cancelleria:
Via Giulia, 66 - Roma 
Tel. 06 6865212 - Fax 06 68219294
ambasenequiri@tiscali.it
Sezione Consolare: 
Lungotevere di Sangallo, 3 - Roma 
Tel. 06 6865212 
Fax 06 68219294

SERBIA 
Cancelleria e Sezione Consolare:
Via dei Monti Parioli, 20 - Roma 
Tel. 06 3200805 - 990 
Fax 06 3200868 
info@ambroma.com

SLOVENIA 
Repubblica di Slovenia 
Cancelleria e Sezione Consolare:
Via Leonardo Pisano, 10 - Roma 
Tel. 06 80914310 - Fax 06 8081471 
vri@gov.si

SRI LANKA 
Repubblica Democratica Socialista di
Sri Lanka
Cancelleria e Sezione Consolare:
Via Adige, 2 - Roma 
Tel. 06 8554560 - 06 8840801
Fax 06 84241670
slembassy@tiscali.it

SUD AFRICA 
Repubblica del Sud Africa
Cancelleria: 
Via Tanaro: 14 - Roma
Tel. 06 852541 - Fax 06 85254300
sae2@sudafrica.it
rome.consular@foreign.gov.za

SUDAN
Repubblica del Sudan 
Cancelleria: 
Via Prati della Farnesina, 57 - Roma  
Tel. 06 33222138 - Fax 06 3340841
info@sudanembassy.it
consolate@sudanembassy.it

TOGO
Repubblica del Togo 
Consolato Generale: 
Via S. Giminiano 91 - Roma 
Tel. 06 8814568
Consolato:
Via Sant’Ambrogio, 4 - Torino
Tel. 0117791558 
Fax 0117791558
consolato@consolatotogo-to.it 

TUNISIA 
Repubblica Tunisina  
Cancelleria: 
Via Asmara, 7 - Roma 
Tel. 06 8603060-8 - Fax 06 86218204 
at.roma@tiscali.it

UCRAINA  
Repubblica di Ucraina
Cancelleria:  Via Guido d’Arezzo, 9 - Roma 
Tel. 06 8413345 - Fax 06 8547539
posta@amb-ucraina.com
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Sezione Consolare: 
Via Monte Pramaggiore, 13 - Roma 
Tel. 06 99698376 - Fax 06 99698383

VIETNAM
Repubblica Socialista del Vietnam
Cancelleria e Sezione Consolare:
Via di Bravetta, 156-158 - Roma
Tel. 06 66160726 - Fax 06 66157520
vietnam@vnembassy.it

ZAMBIA
Repubblica dello Zambia
Cancelleria: Via E. Q. Visconti, 8 - Roma
Tel. 06 36002590 - 06 36006903
Fax 06 97613035 
zamrome@rdn.it
info@zambianembassy.it

AMBASADAT DHE 
KONSULLATAT ITALIANE 
JASHTË SHTETIT
ALBANIA
Tirana - Ambasciata d’Italia  
Rr. Papa Gjon Pali II, n.2  
Tel. 00355 4 2275900 - Fax  2250921 
www.ambtirana.esteri.it  
segreteriaambasciata.tirana@esteri.it
Valona - Consolato Generale I cl.  
Rruga Ismet Cakerri, n. 45 
Tel. 00355 33 225705  - 00355 33 225707 
Fax  225709 
www.convalona.esteri.it 
consolato.valona@esteri.it 
Scutari - Consolato  
Lagjia Migjeni, Rruga Don Bosko 
Tel. 00355 22 248260    
Fax 00355 22 248286 
www.consscutari.esteri.it 
consolato.scutari@esteri.it

ALGERIA
Algeri - Ambasciata d’Italia 
18, Rue Mohammed Ouidir Amellal, 
16030 El Biar - Algeri  

Tel. 00213 21 922330 - 922550
Fax 925986
www.ambalgeri.esteri.it 
segreteria.algeri@esteri.it

ANGOLA
Luanda - Ambasciata d’Italia  
Rua Americo Boavida, 49/51, Ingombota, 
C.P. 6220 - Tel. 00244 222 331245/6 -    
393533 - Fax  333743  
www.ambluanda.esteri.it  
segreteria.luanda@esteri.it 

ARGENTINA
Bahia Blanca - Consolato Generale  
Avenida Colòn, 446 - 8000 Bahia Blanca  
Tel. 0054 291 4544731 - 4545140 
Fax 4551633 
www.consbahiablanca.esteri.it  
consolato.bahiablanca@esteri.it 
Buenos Aires - Consolato Generale 
Reconquista, 572 - (C1003ABL) 
Buenos Aires
Tel. 0054 11 4144800
Fax 0054 11 41144799 
www.consbuenosaires.esteri.it
segreteriacg.buenosaires@esteri.it 
Cordoba - Consolato Generale  
Av. Velez Sarsfield 360 - X5000JJQ 
Cordoba - Tel. 0054 351 5261000
Fax 5261010
www.conscordoba.esteri.it 
segreteria.cordoba@esteri.it
La Plata - Consolato Generale  
Calle 48, n. 869-871 4°p - 1900 La Plata 
Tel. 0054 221 5218800 - Fax 5218828 
www.conslaplata.esteri.it  
segreteria.laplata@esteri.it 
Rosario - Consolato Generale  
Montevideo 2182 - Rosario  
Tel. 0054 341 4407020/1 - Fax 4258189 
www.consrosario.esteri.it 
titolare.rosario@estri.it
Mendoza - Consolato I cl. 
Calle Necochea n. 712 - 5500 Mendoza 
Tel. 0054 261 5201400 - Fax   5201401 
www.consmendoza.esteri.it  
consolato.mendoza@esteri.it 
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Mar del Plata - Consolato  
Falucho 1416 - 7600 Mar del Plata  
Tel. 0054 223 4864214 - Fax 4518623 
www.consmardelplata.esteri.it 
segreteria.mardelplata@esteri.it

BANGLADESH
Dhaka - Ambasciata d’Italia  
Road n. 74/79 - Plot n. 2/3 
Gulshan 2 - Model Town  
Tel. 0088 02 8822781/2 - Fax 8822578  
www.ambdhaka.esteri.it 
amb.dhaka@esteri.it  

BOLIVIA
La Paz - Ambasciata d’Italia  
Calle 5 Jordan Cuellar n. 458 
Obrajes. La Paz  
Tel. 00591 2 2788506 - 00591 2 2788507 
Fax 00591 2 2788178  
www.amblapaz.esteri.it  
segreteria.lapaz@esteri.it 

BOSNIA ED ERZEGOVINA
Sarajevo - Ambasciata d’Italia  
Ulica Cekalusa 39 - 71000 - Sarajevo  
Tel. 00387 33 203959 - 60 - Fax  659368 
www.ambsarajevo.esteri.it 
amb.sarajevo@esteri.it  

BRASILE
Brasilia - Ambasciata d’Italia  
S.E.S. - Avenida das Naçoes, Quadra 
807, Lote 30 - 70420.900 Brasilia, D.F.  
Tel. 0055 61 34429900  
Fax 34431231 
www.ambbrasilia.esteri.it  
ambasciata.brasilia@esteri.it 
San Paolo - Consolato Generale  
Avenida Paulista, 1963 - 01311-300 San 
Paolo - Tel. 0055 11 35495643 - 99 
Fax 0055 11 32537763 
www.conssanpaolo.esteri.it 
segreteria.sanpaolo@esteri.it    
Curitiba - Consolato Generale  
Rua Marechal Deodoro, 630 
cj.2101, 80010-912 - Curitiba - Paraná 
Tel. 0055 41 3883-1750

0055 41 9997-5058 - Fax 3883 1773  
www.conscuritiba.esteri.it  
segreteria.curitiba@esteri.it 
Porto Alegre - Consolato Generale  
Rua  José de Alencar 313 90880-481- 
Porto Alegre (RS)  
Tel. 0055 51 32308200 
Fax 0055 51 32308222 
www.consportoalegre.esteri.it 
urp.portoalegre@esteri.it 
Rio De Janeiro - Consolato Generale  
Avenida Presidente Antonio Carlos, 40 - 
7° Andar 20020-010   Rio de Janeiro (RJ)  
Tel. 0055 21 21221315 
Fax 22626348  
www.consriodejaneiro.esteri.it  
segreteria.riodejaneiro@esteri.it 
Belo Horizonte - Consolato  
Rua dos Inconfidentes 600 - 30140-120 
Belo Horizonte (MG)  
Tel. 0055 31   35241000 
Fax   35241010 
www.consbelohorizonte.esteri.it  
segreteria.belohorizonte@esteri.it 
Recife - Consolato  
Avenida Domingos Ferreira, 2222 - 2° 
Andar - sala 201- Edf. Robert Gran- Boa 
Viagem - Recife CEP 51010-030  
Tel. 0055 81 34664200   Fax 34664320 
www.consrecife.esteri.it  
consolato.recife@esteri.it 

BURKINA FASO
Poiché l’Italia non è rappresentata 
in questo Paese avete le seguenti 
possibilità:
Abidjan (Costa d’Avorio) - Ambasciata 
d’Italia (per visti e documenti) 16, Rue de 
la Canebière - 01 B.P. 1905 Abidjan 01
Tel. 00225 22485377 - 22446170 - 
22487098 - Fax 00225 22443587  
www.ambabidjan.esteri.it  
ambasciata.abidjan@esteri.it 
Ouagadougou – Vice Consolato Onorario
01 BP 4436 Ouagadougou 01
Burkina Faso
Tel. 00226 50374315 - Fax 50374316
consulat.italie@fasonet.bf
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BURUNDI
Poiché l’Italia non è rappresentata 
in questo Paese avete le seguenti 
possibilità: 
Kampala (Uganda) - Ambasciata d’Italia 
(per visti e documenti) 
Plot 11, Lourdel Road, Nakasero - PO 
Boz 4646 Kampala  
Tel. 00256 41 250450 - 250442 
Fax 00256 41 250448 
www.ambkampala.esteri.it 
segreteria.kampala@esteri.it 
Bujumbura, Burundi - Consolato Onorario 
Avenue Ngendandumwe, 21 Bujumbura 
Tel. 00257 22222978 - Fax 22222978 
italyconsula@cbinf.com

CAMERUN
Yaoundè - Ambasciata d’Italia  
Quartier Bastos - B.P. 827 - Yaoundé 
Plateau Bastos  
Tel. 00237 22203376 - 00237 22212198  
Fax 00237 22215250 - 00237 22214601  
www.ambyaounde.esteri.it  
ambasciata.yaounde@esteri.it 

CILE
Santiago - Ambasciata d’Italia
Calle Clemente Fabres, 1050 - Providencia
Tel. 00562 4708400
Seg. Amb. 4708422/423
Fax 2232467
www.ambsantiago.esteri.it  
info.santiago@esteri.it 

CINA 
(Repubblica Popolare Cinese)
Pechino - Ambasciata d’Italia 
2, 2nd Street East - San Li Tun 
Tel. 0086 10 85327600 - Fax  65324676 
www.ambpechino.esteri.it
ambasciata.pechino@esteri.it 
Canton - Consolato Generale  
Unit 1403, International Finance Place 
(IFP) - No.8 Huaxia Road, Pearl River 
New City - 510623 Guangzhou (P.R.C.) 
Tel. 0086 20 38396225 
Fax 0086 20 38770270 

www.conscanton.esteri.it  
consolato.canton@esteri.it 
Hong Kong - Consolato Generale  
Suite 3201, Central Plaza Building 18, 
Harbour Road, Wanchai 
Tel. 00852 25220033/4/5/6
Fax 00852 28459678 
www.conshongkong.esteri.it  
consolato.hongkong@esteri.it
visti.hongkong@esteri.it 
Shanghai - Consolato Generale I cl. 
19 F The Center n.989 Changle rd. 
200031
Tel. 0086 21 54075588
Fax 0086 21 64716977
www.consshanghai.esteri.it
visti.shanghai@esteri.it
info.shanghai@esteri.it

COLOMBIA
Bogotà - Ambasciata d’Italia  
Calle 93 B, n. 9-92  
Tel. 00571  6107095 - 00571  6163139 
Fax 6105886  
www.ambbogota.esteri.it
ambbogo.mail@esteri.it 

CONGO (R.D.)
Kinshasa - Ambasciata d’Italia  
Av. de la Mongala, 8 - Gombe  
Tel. 00243 815553651 - 815553652 - 
817008490 - 898962092
Fax 815553654  
www.ambkinshasa.esteri.it
ambkins.mail@esteri.it 

CONGO (REP.)
Brazzaville - Ambasciata d’Italia  
2, Boulevard Lyautey B.P. 2484 
Tel. 00242 815841 - 811153 
Fax 00242  2835270
www.ambbrazzaville.esteri.it
ambasciata.brazzaville@esteri

COSTA D’AVORIO
Abidjan - Ambasciata d’Italia  
16, Rue de la Canebière - 01 B.P. 1905  
Tel. 00225 22485377 - 22446170 - 
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22487098 - Fax 00225 22443587  
www.ambabidjan.esteri.it  
ambasciata.abidjan@esteri.it

COSTARICA
San Josè de Costarica 
Ambasciata d’Italia 
5a Entrada del Barrio Los Yoses,
AP.Do P. 1729 - 1000  
Tel. 00506 2246574 - 2342326 - 2241082 
Fax  2258200 
www.ambsanjose.esteri.it 
ambitcr@racsa.co.cr
uffcomit@mail.powernet.co.cr 
ambasciata.sanjose@esteri.it 

CROAZIA
Zagabria - Ambasciata d’Italia  
Meduliceva Ulica, 22 - 10000 Zagabria  
Tel. 00385 1 4846386  
Fax 4846384 - 4846238  
www.ambzagabria.esteri.it 
amb.zagabria@esteri.it
Fiume - Consolato Generale  
Riva 16 - 51000 Fiume 
Tel. 00385 51 355200 - 355230 - 355240 
Fax  00385 51 355225 
www.consfiume.esteri.it 
cons.fiume@esteri.it 
Spalato - Consolato  
Obala Hrvatskog Narodnog Preporoda 
n.10/3 – 21000 Spalato 
Tel. 00385 21 348155 - 344577 
Fax 00385 21 361268 
www.consspalato.esteri.it
consolato.spalato@esteri.it 
Pola - Vice Consolato Onorario 
Via Giuseppe Tartini 15
52100 Pola (Istria)
Tel. 00385 52 388864 - 507007 
Fax 00385 52 388863 
viceconsolatoonorario@net.hr
Buie - Vice Consolato Onorario  
Trg Josika Broza 13,  52000 Buie (Istria) 
Tel. 00385 052  773122 
Fax 00385 52 772307 
aisi@net.hr 

CUBA
L’ Avana - Ambasciata d’Italia 
5 Avenida n. 402, 
Esquina Calle 4 (Miramar)
Tel. 00537 2045615 
Fax 00537 2045659  
www.amblavana.esteri.it 
ambasciata.avana@esteri.it 

DOMINICANA (REP.)
Santo Domingo - Ambasciata d’Italia  
Calle Rodriguez Objio, 4 Gazcue 
Tel. 001809 6820830 - 6822709 - 
6822754 - 6896379 - Fax 6828296
www.ambsantodomingo.esteri.it/
ambasciata_santodomingo
ambsdom.mail@esteri.it

ECUADOR
Quito - Ambasciata d’Italia  
Calle La Isla, 111 y Humberto Albornoz 
Tel. 00593 2 2561077 - 2561074  
Fax 2502818  
www.ambquito.esteri.it  
consolare.quito@esteri
archivio.quito@esteri.it

EGITTO
Alessandria - Consolato Generale  
Midan Saad Zaghloul, 25 
Tel. 002 03 4847292 - 4879470 - 4870095 
Fax 4875344 
www.consalessandria.esteri.it 
consolato.alessandria@esteri.it 
Il Cairo - Consolato  
24 El Galaa St. – Boulaq - 11221 Il Cairo 
Tel. 002 02 7730109 - 7730110 
Fax 5770165 
www.consilcairo.esteri.it 
consolato.cairo@esteri.it 
Il Cairo – Ambasciata
Shara Abdel Rahman Fahmi, 15 
Garden City
Tel. 002 02 27943194 - 27943195
Fax  27940657
www.ambilcairo.esteri.it
ambasciata.cairo@esteri.it
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ERITREA
Asmara - Ambasciata d’Italia  
171/1/171 n.11 P.O. Box 220 - Asmara  
Tel. 00291 1 120160 - 120213 - 121528  
Fax 121115  
www.ambasmara.esteri.it 
ambasciata.asmara@esteri.it

ETIOPIA
Addis Abeba - Ambasciata d’Italia  
“Villa Italia” - Kebenà 
P.O. Box 1105 - Addis Abeba  
Tel. 00251 11 1235717 - 1235684 -  
1235685 - Fax 1235689  
www.ambaddisabeba.esteri.it 
ambasciata.addisabeba@esteri.it

FILIPPINE
Manila - Ambasciata d’Italia  
6th Floor, Zeta Condominium, 191 
Salcedo Street, Legaspi Village, Makati, 
Metro Manila  
Tel. 0063 2 8924531/2 
Sez. Visti: 8156527  
Fax 8171436 - Sez. Visti: 8171436  
www.ambmanila.esteri.it 
informazioni.manila@esteri.it
segreteria.manila@esteri.it

GAMBIA
Poiché l’Italia non è rappresentata 
in questo Paese avete le seguenti 
possibilità: 
Dakar (Senegal) - Ambasciata d’Italia
(per visti e documenti) Rue Alpha 
Achamiyou Tall - c.p.18524 - B.P.348  
Tel. 00221 33 8221610 - 8220076 -  
8892636 - Fax 00221 33 8217580  
www.ambdakar.esteri.it 
ambasciata.dakar@esteri.it
Gambia – Vice Consolato Onorario
PO BOX 2758 Sere Kunda – Bajul 
Tel. 00220 43 70727 - 94770
Fax  94770 - 43 93358
italconsul@hotmail.com

GHANA
Accra - Ambasciata d’Italia  

Jawahrlal Nehru Road - Cantonments 
Tel. 00233 21 775621/2 - Fax 777301  
www.ambaccra.esteri.it 
ambasciata.accra@esteri.it
consolare.accra@esteri.it
visti.accra@esteri.it

GUINEA
Poiché l’Italia non è rappresentata 
in questo Paese avete le seguenti 
possibilità:
Dakar (Senegal) - Ambasciata d’Italia
(per visti e documenti) 
Rue Alpha Achamiyou Tall 
c.p.18524 - B.P.348  
Tel. 00221 33 8892636 - 8221610 - 
8220076  - Fax 00221  33 8217580  
www.ambdakar.esteri.it  
ambasciata.dakar@esteri.it

GUINEA BISSAU
Poiché l’Italia non è rappresentata 
in questo Paese avete le seguenti 
possibilità: 
Dakar (Senegal) - Ambasciata d’Italia
(per visti e documenti) 
Rue Alpha Achamiyou Tall 
c.p.18524 - B.P.348  
Tel. 00221 33 8892636 - 8221610 - 
8220076 - Fax 00221 33 8217580  
www.ambdakar.esteri.it 
ambasciata.dakar@esteri.it

INDIA
New Delhi - Ambasciata d’Italia  
50-E, Chandra Gupta Marg Chanakyapuri 
- N.D. 110021 
Tel. 0091 11 26114355
Fax  26873889  
www.ambnewdelhi.esteri.it 
ambasciata.newdelhi@esteri.it
Calcutta - Consolato Generale  
3, Raja Santosh Road 
Calcutta 700027 
Tel. 0091 33 24792414 - 24792426
Fax 24793892  
www.conscalcutta.esteri.it 
consolatogenerale.calcutta@esteri.it
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Mumbai - Consolato Generale  
“Kanchanjunga” - 72 G. Deshmukh Marg 
(Pedder Road) - Mumbai 400 026  
Tel. 0091 22 23804071 (4 linee)
Fax 23874074 
www.consmumbai.esteri.it
consulgeneral.mumbai@esteri.it

INDONESIA
Jakarta - Ambasciata d’Italia  
Jalan Diponegoro, 45 
Tel. 0062 21 31937445 - 31937422
Fax 31937422  
www.ambjakarta.esteri.it 
ambasciata.jakarta@esteri.it

KENYA
Nairobi - Ambasciata d’Italia  
International House, Mama Ngina Street - 
P.O. Box 30107- 00100 GPO 
Tel. 00254 20 247750 - 247696
Fax 00254 20  247086 
www.ambnairobi.esteri.it  
ambasciata.nairobi@esteri.it
visti.nairobi@esteri.it 

LIBERIA
Poiché l’Italia non è rappresentata 
in questo Paese avete le seguenti 
possibilità: 
Abidjan (Costa d’Avorio) - Ambasciata 
d’Italia (per visti e documenti) 16, Rue de 
la Canebière - 01 B.P. 1905 Abidjan 01  
Tel. 00225 22485377 - 22446170 -  
22487098 - Fax 00225 22443587  
www.ambabidjan.esteri.it 
ambasciata.abidjan@esteri.it

LIBIA
Bengasi - Consolato Generale
(non operativo)
Shara Omar Ebn El Aas, 105 
Fax 00218 61 9099806 
www.cogitabengasi.org 
cogitabengasi@yahoo.it  
Tripoli - Consolato Generale  
Shara Uahran, 1  
Tel. 00218 21 3337916 - 3333630 

Fax 3330365 
www.constripoli.esteri.it
consolatogenerale.tripoli@esteri.it
Tripoli - Ambasciata d’Italia
Shara Uahran, 1
Tel. 00218 21 3334131 - 3334132
Fax  3331673
www.ambtripoli.esteri.it
ambasciata.tripoli@esteri.it

MACEDONIA
(Ex Repubblica jugoslava di 
Macedonia)
Skopje - Ambasciata d’Italia  
“Villa Skaperda” - Ulica Osma Udarna 
Brigada, 22 
Tel. 00389 2 3236500 - Fax 3236505 
www.ambskopje.esteri.it 
segreteria.skopje@esteri.it

MALI
Poiché l’Italia non è rappresentata 
in questo Paese avete le seguenti 
possibilità: 
Dakar (Senegal) - Ambasciata d’Italia 
(per visti e documenti) 
Rue Alpha Achamiyou Tall 
c.p.18524 - B.P.348  
Tel. 00221 338221610 - 338220076  
Fax 00221 338217580  
www.ambdakar.esteri.it 
ambasciata.dakar@esteri.it 
Mali - Consolato Onorario  
Quartier de Missabougou, Corniche du 
canal, porte n. 25, B.P. 1244 - Bamako 
Tel.  00223 44380248 
Fax  00223 20794365 
www.ambdakar.esteri.it 
lorianamali@gmail.com

MAROCCO
Rabat - Ambasciata d’Italia  
2, Zankat Idriss Al Azhar, 
B.P III Quartier Hassan 
Tel. 00212 537 219 730 
Fax 00212 537   706882 
www.ambrabat.esteri.it 
ambasciata.rabat@esteri.it
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ambassade.rabat@esteri.it 
Casablanca - Consolato Generale  
21, Avenue Hassan Souktani  
Tel. 00212 522 437070 
Fax 00212 522 277139 
00212 522 223880 (Uff. Visti)  
www.conscasablanca.esteri.it  
segreteria.casablanca@esteri.it
visti.casablanca@esteri.it

MOLDOVA
Chisinau - Ambasciata d’Italia 
Via Vlaicu Pircalab, n.63 - MD 2012
Tel. 0037 322 266720 (Ufficio Visti)
Fax 0037 322 266769
amb.chisinau@esteri.it

MONTENEGRO
Pdgorica – Ambasciata d’Italia
Ulica Dzordza Vasingtona, 83
Tel. 0038 220234661 - 62 
Fax 0038 220234663
www.ambpodgorica.esteri.it
segreteria.podgorica@esteri.it

MOZAMBICO
Maputo - Ambasciata d’Italia  
Avenida Kenneth Kaunda, 387 
Tel. 00258 1 491605 - 492229 - 492227
Fax 492046   490503 
www.ambmaputo.esteri.it  
ambasciata.maputo@esteri.it

NIGER
Poiché l’Italia non è rappresentata 
in questo Paese avete le seguenti 
possibilità: 
Abidjan (Costa d’Avorio) - Ambasciata 
d’Italia (per visti e documenti)  
16, Rue de la Canebière 
01 B.P. 1905 Abidjan 01
Tel. 00225 22485377 - 22446170 - 
22487098
Fax 00225 22443587  
www.ambabidjan.esteri.it 
ambasciata.abidjan@esteri.it
Niger - Vice Consolato Onorario  
B.P. 10.388 Niamey 

Tel.  00227 20371001 - Fax  20371002 
paolo.giglio@fastwebnet.it

NIGERIA
Lagos - Consolato Generale
12, Walter Carrington Crescent Victoria 
Island - Tel. 00234 1 4627414
Fax 0039 06 23328551 - 
00234 1 2710867
www.conslagos.esteri.it 
consolato.lagos@esteri.it
Abuja - Ambasciata d’Italia  
21st Crescent, Off Constitution Avenue, 
Central Business District - Abuja 
Tel.  00234 9 4614722 - 00234 9 4614723 
Fax  4614709 
www.ambabuja.esteri.it 
ambasciata.abuja@esteri.it

PAKISTAN
Islamabad - Ambasciata d’Italia  
54, Margalla Road, F-6/3  
Tel. 0092 51 2828982 - 2829106 - 
2829229 - Fax 2829026 - Cellulare 
d’emergenza: 0092 0 3008549966  
www.ambislamabad.esteri.it  
segreteria.ambislamabad@esteri.it
Karachi - Consolato Generale  
85, Clifton - Karachi 
Tel. 0092 21 35870031 - Fax 35870134 
www.conskarachi.esteri.it 
segreteria.karachi@esteri.it

ROMANIA 
Bucarest - Ambasciata d’Italia  
Strada Henri Coanda, 9 
Tel. 004021 3052100   
Fax  004021 3120422 
www.ambbucarest.esteri.it 
ambasciata.bucarest@esteri.it
Timisoara - Consolato Generale
Str. Putna nr. 6 - 300593  
Tel.  0040 256 408630
Fax  221257 Archivio  
408668 Amm.ne
408670 Stato Civile 
408661 Uff. Comm.le  
408671 Consolare/ Visti 
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www.constimisoara.esteri.it 
consolato.timisoara@esteri.it

RUSSIA (Federazione Russa)
Mosca - Ambasciata d’Italia  
Denezhny Pereulok 5 - 119002 Mosca  
Tel. 007 495 7969691 - 2411533 - 
2411534 - Fax 007 495   2410330 
www.ambmosca.esteri.it  
embitaly.mosca@esteri.it 
Mosca - Consolato Generale  
Yakimanskaya Nabereznaya, 10 - 11 
Tel.  007 495 7969692 - 007 495 9165451 
Fax  007 495 9165453
Uff. Sociale 007 495 9165450 
www.consmosca.esteri.it 
consitaly.mosca@esteri.it
San Pietroburgo - Consolato Generale  
Tetralnaya Ploshad, 10 190068  
Tel. 007 812 3123217 - 007 812 3123106 
Fax 007 812 571 51 50 
www.conssanpietroburgo.esteri.it 
segreteria.sanpietroburgo@esteri.it 
archivio.sanpietroburgo@esteri.it

SENEGAL
Dakar - Ambasciata d’Italia 
Rue Alpha Achamiyou Tall 
c.p.18524 - B.P.348 
Tel. 00221 338892636
Fax 00221 338217580 
www.ambdakar.esteri.it
ambasciata.dakar@esteri.it

SERBIA
Belgrado - Ambasciata d’Italia
Bircaninova Ulica, 11
Tel. 00381 11 3066100   
Fax 3249413
www.ambbelgrado.esteri.it
segreteria.belgrado@esteri.it

SLOVENIA 
Lubiana - Ambasciata d’Italia 
Snezniska Ulica 8 - 1000 Ljubljana 
Tel.  00386 1 4262194 - Fax 4253302
www.amblubiana.esteri.it 
archivio.lubiana@esteri.it

Capodistria (Istria)  - Consolato generale 
Belvedere 2 - 6000
Tel. 00386 5 6273749   
Fax 00386 5 6273746 
www.conscapodistria.esteri.it 
consgen.capodistria@esteri.it

SRI LANKA
Colombo - Ambasciata d’Italia  
55, Jawatta Road - Colombo 5 
Tel. 0094 11 2588388 - 2508418  
Fax 2588622 - 2596344 
www.ambcolombo.esteri.it  
ambasciata.colombo@esteri.it

SUDAFRICA
Pretoria - Ambasciata d’Italia  
796 George Avenue, 0083 Arcadia (Canc. 
Dipl. anche a Cape Town da Gen a Giu 
circa: 2 Grey’s Pass - Gardens - 8001) 
Tel. 0027 12 4230000 - Fax 4305547
(Canc.Dipl. Cape Town 002721-4245559)  
www.ambpretoria.esteri.it  
segreteria.pretoria@esteri.it 
Johannesburg - Consolato Generale  
37, 1st Avenue - Corner 2nd Street - 
Houghton Estate, 2196 Houhton P.O. 
BOX 46306 Orange Grove 2119 
Tel. 0027 11 7281392 - 1393 
Fax  7283834
Cellulare di emergenza: 
0027 82854 4725 
info.johannesburg@esteri.it 
www.consjohannesburg@esteri.it
Capetown - Consolato
2 Grey’s Pass, GARDENS  
8001 Cape Town
Tel. 0027 21 4873900 
Fax  0027 21 4240146 
www.conscapetown.esteri.it 
segreteria.capetown@esteri.it
Durban - Consolato  
14th floor, Embassy Building, 199 Smith 
Street, Durban 4001 
Tel. 0027 31 3684388 - 3684398
Fax 0027 31 3684504 
www.consdurban.esteri.it 
condurb.mail@esteri.it
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SUDAN
Khartoum - Ambasciata d’Italia  
P.O. Box 793 - Street 39 - Khartoum 2 
Tel. 00249 1 83471615 - 83471616 - 
83471617 - Fax 83471217
Cellulare di emergenza: 
00249 9 12306050
www.ambkhartoum.esteri.it  
ambasciata.khartoum@esteri.it

TOGO
Poiché l’Italia non è rappresentata 
in questo Paese avete le seguenti 
possibilità: 
Accra (Ghana) - Ambasciata d’Italia
(per visti e documenti) 
Jawahrlal Nehru Road  
Tel. 0023321 775621-2
Fax 0023321 777301  
www.ambaccra.esteri.it  
ambasciata.accra@esteri.it
consolare.accra@esteri.it
visti.accra@esteri.it
Togo – Consolato Generale Onorario
9, Rue Atakora - Cité SITO 
B.P. 1643 Lomé
Tel. 0022 8 2610677 
Fax  2610685 
consit@ids.tg

TUNISIA
Tunisi - Ambasciata d’Italia  
3, Rue de Russie - 1002 Tunisi 
Tel. 00216 71321811 - Fax 71324155 
www.ambtunisi.esteri.it  
ambitalia.tunisi@esteri.it    

UCRAINA
Kiev - Ambasciata d’Italia  
Vulitsa Yaroslaviv Val, 32-B 01901 Kiev  
Tel. 0038 044 2303100/1/2 - Fax 2303103 
www.ambkiev.esteri.it  
ambasciata.kiev@esteri.it
visaital.kiev@utel.net.ua (Ufficio Visti) 

VIETNAM
Hanoi - Ambasciata d’Italia  
9, Le Phung Hieu Street  

Tel. 0084 4 38256256/246 (r.a.)
Fax 38267602  
www.ambhanoi.esteri.it  
ambasciata.hanoi@esteri.it

ZAMBIA
Lusaka - Ambasciata d’Italia  
P.O. Box 50497 Diplomatic Triangle, 
Embassy Park - Plot n. 5211  
Tel. 00260 21 1 250781 - 250755
Fax 254929 - 250783  
www.amblusaka.esteri.it 
ambasciata.lusaka@esteri.it

SHOQATAT

African Woman Heritage
Via Don G. Tognana, 73/A - Arcade (TV)
Tel. e Fax  0422 874150
afriworitage@yahoo.it
Attività: promozione della cultura della 
solidarietà tra le donne immigrate.

Al Maghribia – Associazione Culturale
Via Conti Agosti, 347 
Mareno di Piave (TV)
Attività: promozione culturale ed 
integrazione della comunità marocchina 
nel tessuto sociale italiano.

Associazione Akwaba Costa d’Avorio
Via Roma 50, loc. Carità - Villorba (TV)
Attività: solidarietà ai connazionali e 
promozione della cultura ivoriana.

Associazione Al Mouhajir
Via Lugo di Romagna 67/7 
Nervesa della Battaglia (TV)
robyid89@hotmail.it
Attività: collaborazione ad iniziative 
interculturali.

Associazione Amici Guinea Bissau
Via Comisso, 7/5 - Santa Lucia di Piave (TV)
clecarlos@live.it
Attività: sostegno ai connazionali.
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Associazione Ande Dieuf 
Via G. Badini 15 - Zenson di Piave (TV)
Tel. 0421 344593  
cheicolo@hotmail.com
Attività: promozione di progetti di 
solidarietà e di educazione all’intercultura.

Associazione A.U.S.E.R. 
Cittadini del Mondo 
Via Dandolo, 2/d - Treviso
giancarlo.cavallin@cgiltreviso.it
Attività:progetti di assistenza rivolti 
ad anziani ed immigrati e iniziative di 
solidarietà.

Associazione Basco
Viale Italia, 10 - Conegliano (TV)
smofshor@libero.it
Attività: promozione della cultura 
bengalese, scuola di lingua bengali per 
bambini, sostegno ai connazionali.

Associazione Carthage
Via Castello, 2 - Tarzo (TV)
hatem.71@hotmail.it
Attività: gestione di un circolo culturale 
tunisino, organizzazione di feste 
tradizionali e corsi di lingua araba per 
bambini.

Associazione Camerunesi in Veneto
C.A.M.A.V. 
Via XXV Aprile, 6 Int.15 
Moriago della Battaglia (TV)
donatusjunga@libero.it
Attività: accompagnamento sociale nella 
ricerca di lavoro e di alloggio.

Associazione Club Marocain 99
Via Terraglio, 6/F - Treviso
hilal@libero.it
Attività: gestione di un circolo culturale 
marocchino, promozione dell’integrazione 
attraverso incontri, dibattiti, feste e 
progetti educativi.

Associazione Comunità Islamica di 
Pace Onlus
Via Vittorio Veneto 14 - Resana (TV)
Tel. 0423 715585

ass_islamica.resana@yahoo.com

Associazione Culturale Islamica di 
Treviso Onlus
Via Volta, 40 - Villorba (TV)
- sede amministrativa
Via s. Bona nuova, 115 - Treviso 
- sede operativa
centroditreviso@libero.it

Associazione Culturale tra Italiani e 
Stranieri - A.C.I.S.
Via Parrilla, 6 - Conegliano (TV)
massimothiam@yahoo.fr
Attività: promozione dell’integrazione dei 
cittadini stranieri attraverso progetti e 
iniziative culturali.

Associazione Culturale dei Senegalesi 
di Casamance - Djamoral
Via Carso, 19 - Vittorio Veneto (TV)
Attività: sostegno ai connazionali, iniziative 
per far conoscere la cultura diola.

Associazione Culturale Senegalesi in 
Italia - A.C.I.S.
Via Ragusa, 4 - Treviso
Tel. e Fax  0422 210914
info@acsionlus.it 
www.acsionlus.it
Attività: diffusione del patrimonio culturale 
senegalese, assistenza ai connazionali e 
gestione di progetti di cooperazione allo 
sviluppo e di iniziative sulla migrazione di 
ritorno.

Associazione Culturale 
Romena Terra Nova
Via Ca’ Giustiniani ,1/A - Asolo (TV)
fofuca@libero.it
Attività: divulgazione delle tradizioni, 
insegnamento della lingua rumena e 
integrazione culturale.

Associazione Dan de Man
Via XX Settembre, 15 - 
Loc. Carità - Villorba (TV)
Attività: raccolta fondi a favore di progetti 
a sostegno dell’infanzia in Africa.
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Associazione dei Cittadini Guineani
Via Battisti ,4
loc. Frescada - Preganziol (TV)
falilou04@yahoo.it
Attività: solidarietà ai connazionali, 
progetti di integrazione socio-culturale.

Associazione delle Comunità 
Ochasi in Italia
Via XIII Martiri, 74 
San Donà di Piave (VE)
Attività: sostegno della comunità Ochasi in 
Italia e organizzazione di incontri per i soci.

Associazione Donne Africane Benkadi
Via XX Settembre, 15 
Carità di Villorba (TV)
benkadi.sara@libero.it
Attività: iniziative culturali per far 
conoscere il patrimonio artistico-
tradizionale dell’Africa sub sahariana.

Associazione Donne Senegalesi
“Ligguey djem kanam”
Via Carlo Rosselli,15 - Conegliano (TV)
Attività: iniziative a sostegno della 
famiglia e dell’inserimento scolastico 
dei minori, progetti di cooperazione allo 
sviluppo in Senegal.

Associazione Femminile e per l’Infanzia
- A.F.I.N. 
Via Conti Agosti, 255 - Mareno di Piave (TV)
associazioneafin@libero.it
Attività: incontri multietnici di donne 
immigrate, gestione sportelli informativi 
spazio donna, promozione di eventi 
culturali, assistenza.

Association des Femmes Ivoriennes a 
Treviso e Provincia  - A.F.I.T.P.
Via Vittorio Veneto, 6/1 
Dosson di Casier (TV)
dahomali@yahoo.it
Attività: iniziative culturali per promuovere 
l’inserimento della donna ivoriana nel 
territorio provinciale, progetti per la 
seconda generazione.

Associazione Fratelli Immigrati - A.F.I.
Via Indipendenza, 18 
San Biagio di Callalta (TV)
Tel. 0422 897925
fratelliimmigratisbc@libero.it
adjevifoyema@libero.it
Attività: tutela e promozione dell’identità 
culturale delle diverse nazionalità presenti 
nel Comune di San Biagio di Callalta.

Associazione dei Fratelli Senegalesi 
Uniti del Veneto - JAPOO
Via Borgo Trento, 33 
 Camposanpiero (PD)
japoo.senegalesi@libero.it
Attività: integrazione della comunità 
senegalese nel contesto socio-culturale 
del territorio, sensibilizzazione sulle 
problematiche dei Paesi in via di sviluppo.

Associazione Garango - A.G.D. 
Via Molino, 17 - Vedelago (TV)
Tel. 0422 419590  
Attività: promozione della cultura  del 
Burkina Faso con feste e concerti di 
musica tradizionale, organizzazione 
di incontri e dibattiti sui temi 
dell’immigrazione.

Associazione I CARE onlus
Via Ragusa, 4 - Treviso
Tel e Fax 0422 435622  
info@icaretreviso.org
www.icaretreviso.org
Attività: formazione e divulgazione delle 
tematiche riguardanti la cooperazione allo 
sviluppo e gestione di progetti.

Associazione Igbo Union Nigeria 
Veneto - Friuli
Via Roma, 1- Codognè (TV)
Fax 0438 480306 
Attività: sostegno ai connazionali, 
promozione dell’identità culturale 
nigeriana e del dialogo tra le comunità 
straniere.
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Associazione Il Cammino
Via D’Annunzio, 11 
San Biagio di Callalta (TV)
Attività: organizzazione di incontri formativi.

Associazione Iliria
Via Conti Agosti, 255 
Mareno di Piave (TV)
tatta64@libero.it
Attività: promozione della cultura 
albanese.

Associazione Italia – Cina
Via Villa, 44 - Castione di Loria (TV)
Tel. 0423 472217
Attività: doposcuola per bambini, 
sostegno ai connazionali, assistenza per 
pratiche burocratiche, manifestazioni 
folcloristiche.

Associazione Ivoriani di Treviso e 
Provincia - A.I.T.P. 
Via Albona, 22 - Treviso
jacob.wandji@libero.it
Attività: sostegno ai connazionali, progetti 
di cooperazione allo sviluppo.

Associazione Latinoamericana
Via Calducci, 37 - Vittorio Veneto (TV)
alfrednes57@hotmail.it
Attività: promozione di eventi, progetti di 
cooperazione allo sviluppo, assistenza ai 
connazionali.

Associazione Maliana delle Tre Venezie
Via Matera, 4 - Padova (PD)
ahmadou_galadjo@hotmail.com
Attività: sostegno ai connazionali, parte-
cipazione ad iniziative per far conoscere il 
patrimonio artistico-tradizionale del Mali e 
promuovere l’integrazione socio-culturale 
degli immigrati.

Associazione Mecuda
Via Cadore 2/12 - Ponte della Priula (TV)
tmchingo17@hotmail.com
Attività: sostegno ai connazionali 
camerunensi e promozione del patrimonio 
tradizionale.

Associazione Mondo Insieme
Via Parrilla, 6 - Conegliano (TV)
mondo_insieme@libero.it
Attività: progetti di mediazione linguistico-
culturale, assistenza per pratiche 
burocratiche, corsi di italiano.

Associazione Multietnica
dei Nuovi Cittadini
c/o Casa Comunità L. Martin
Via Gasparinetti, 4
Ponte di Piave (TV)
Tel. e Fax 0422/858164
associazionemultietnica@gmail.com
Attività: iniziative interculturali, corsi di 
italiano, prima informazione e assistenza 
pratiche burocratiche.
Sportello Immigrati presso la sede:
lun. e giov.  17:00 – 19:00.

Associazione Nazionale 
Oltre le Frontiere
A.N.O.L.F.
- Sede di Treviso
 Via Cacciatori del Sile, 23 
 Tel. 0422 585811
 Orari: lun.16.00 - 18.00
 segreteria@anolftreviso.it
- Sede di Conegliano 
  Via Cadore, 16 
 Tel. 0438 361811
 Orari: mart. 9.30 -12.30,
 ven. 16.00 - 18.00 
- Sede di Montebelluna 
 P.zza Jean Monnet, 22
 Tel. 0423 600661
 Orari: merc.  9.00 - 12.30
- Sede di Oderzo
 Via Mazzini, 7
 Tel. 0422 815001
 Orari:  merc. 16.00-18.30 (bisettimanale)
Attività: informazione, formazione e 
supporto rivolto alle associazioni del 
territorio, consulenza ai cittadini stranieri 
per la predisposizione di pratiche 
amministrative attraverso sportello 
informativo, organizzazione di incontri e 
dibattiti sul tema dell’immigrazione.
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Associazione Ritmi e Danze dal Mondo
Via Agnolotti, 3
Giavera del Montello (TV)
Tel. 0422 776134
www.ritmiedanzedalmondo.it
info@ritmiedanzedalmondo.it
Attività: promozione e organizzazione di 
iniziative multiculturali in collaborazione 
con le associazioni del territorio.

Associazione dei Senegalesi per 
il Sostegno all’Integrazione e al 
Reinserimento - A.S.S.I.RE - TV
Via Zenson di Piave, 4/a - Treviso
Tel. 0422 600725   
assirtv@hotmail.it
Attività: diffusione della cultura 
senegalese e progetti di integrazione dei 
cittadini stranieri.

Associazione Senza Frontiere
Via Pasubio, 2/3 - Montebelluna (TV)
riahi.louennous@virgilio.it
Attività: progetti per l’integrazione 
dei cittadini marocchini, aiuto per la 
predisposizione di pratiche amministrative 
e attività di doposcuola per  bambini.

Associazione Socio - Culturale 
Romeno Moldava Treviso 
Piazza Pistoia 8 - Treviso 
fiorentina.r@libero.it 
Attività: solidarietà sociale, sostegno 
ed assistenza ai connazionali , rapporti 
con la madre patria, promozione della 
conoscenza della lingua e della cultura 
romeno-moldava.

Associazione Solidarietà a Colori
Via Malcana, 38 - Zero Branco (TV)
lopamudra@libero.it
Attività: integrazione sociale delle donne 
immigrate nel territorio, promozione 
di attività multiculturali, artistiche e 
artigianali.

Associazione Togolese di Treviso e 
Provincia - A.T.T.P. 
Via  Ragusa, 4 - Treviso

assoattp@libero.it
Attività: integrazione dei cittadini togolesi 
nel territorio e collaborazione a progetti 
per lo sviluppo in Togo.

Associazione Ucraina Più
Via Cappuccina, 70
30170 Mestre (VE)
Tel. 041 8010424
ucrainapiu@libero.it
- Sezione di Conegliano (TV)
   sezioneconegliano@yahoo.it
Attività: promozione della cultura 
ucraina, integrazione sociale e 
supporto informativo per i connazionali, 
collaborazione con gli enti pubblici, 
progetti umanitari per l’infanzia.

Bangladesh Association Treviso
Via Gasparinetti 10/5 – Treviso
bangladesh_associazionetv@ymail.com
Attività: sostegno ai connazionali, 
iniziative interculturali.

Bati Bangladesh
Via Monchera, 58 - Farra di Soligo (TV)
Tel. 0438 801887
Attività: aiuto pratico ai bengalesi che 
vivono in Italia e promozione della 
cultura bangla nel territorio con iniziative 
culturali (musica, danze, arte culinaria, 
artigianato).

Centro Culturale Towanda
Via Puccini, 5/a - Castelfranco Veneto (TV)
Tel. 0423 720337
Attività: organizzazione di incontri 
culturali, musicali e sportivi.

Comunità di Solidarietà Ghanese 
Via Ramoscello, 21 
 Santa Lucia di Piave  (TV)
Tel. 0438 701740  
rissqua@yahoo.com
Attività: sostegno ai cittadini ghanesi 
in Italia ed in Ghana, collabora 
nell’organizzazione di manifestazioni 
multiculturali.
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Comunità Filippina di Treviso
V.lo della Serenissima, 2 - Ponzano V.to (TV)
sethtv@yahoo.com
Attività: sostegno ai connazionali, 
disbrigo pratiche amministrative, 
organizzazione di manifestazioni culturali 
e sportive, promozione della cultura e del 
patrimonio tradizionale.

Comunità Pachamama
Via Feltrino, 39 - Crocetta del Montello (TV)
Tel. 0423 638246
Attività: sostegno ai connazionali nel 
territorio ed in Bolivia.

Coordinamento Cittadinanza Attiva 
della Marca
Via Ragusa, 4 - Treviso
Tel. 0422 210914
cittadinanza-attiva@libero.it
Attività: coordinamento e promozione 
delle associazioni operanti nel settore
dell’immigrazione, elaborazione e 
gestione di progetti di integrazione 
interculturale e di cooperazione allo 
sviluppo.

Fondazione Migrantes
Ufficio Pastorale Migrazioni
C/o Casa Toniolo
Via Longhin, 7 - Treviso
Tel. 0422 576840-39
past.migranti@diocesitv.it
Orari: mart. e ven. 9.30-11.30
Attività: pastorale per i migranti.

Friends of Kerala in Veneto
Via Monte Tomba, 19 
Cavaso del Tomba (TV)
Tel. 0423 562036
Attvità: sostegno ai connazionali indiani, 
promozione di iniziative interculturali.

Trevisani nel Mondo
Via Gambizza, 9 - Treviso
Tel. 0422 579428 - Fax 0422 547874
info@trevisaninelmondo.it
www.trevisaninelmondo.it

Attività: sostegno ai trevigiani oriundi 
emigrati di ritorno e ai loro discendenti.

Unione di Associazioni Burkinabè della 
Provincia di Treviso - U.A.B.T. 
Via Cacciatori del Sile, 23/B - Treviso
ass.burkinabè@yahoo.it
Attività: promozione di iniziative 
culturali e di informazione per favorire 
il coordinamento delle associazioni dei 
burkinabè del territorio e progetti di 
solidarietà anche nel Paese d’origine.

Union des Ivoiriens de Treviso et 
Provinces - U.I.T.P.
Via Puglie, 13 - Treviso
Tel. e Fax 0422 210492
Attività: promozione della cultura 
ivoriana per favorire l’inserimento socio 
economico dei cittadini stranieri.

Veneti nel Mondo onlus
Via Brigata Orobica, 9 int. 1 
Camisano Vicentino (VI)
Tel. 0444 611699 - Fax  0444 413280
www.venetinelmondo-onlus.org
segreteria@venetinelmondo-onlus.org
presidenza@venetinelmondo-onlus.org
Attività: aiuto ed assistenza ai cittadini 
veneti residenti all’estero e agli emigrati di 
ritorno in Italia.

Yarakh Solidarieté Internazionale
Via Roma, 333/3 - Fontanelle (TV)
Tel. 0422 749541
kabou@libero.it
Attività: progetti di solidarietà in Senegal.
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ALTIVOLE TV 31030 CASTELFRANCO VENETO

ASOLO TV 31011 CASTELFRANCO VENETO

BORSO DEL GRAPPA TV 31030 CASTELFRANCO VENETO

CASTELCUCCO TV 31030 CASTELFRANCO VENETO

CASTELFRANCO VENETO TV 31033 CASTELFRANCO VENETO

CASTELLO DI GODEGO TV 31030 CASTELFRANCO VENETO

CAVASO DEL TOMBA TV 31034 CASTELFRANCO VENETO

CRESPANO DEL GRAPPA TV 31017 CASTELFRANCO VENETO

FONTE TV 31010 CASTELFRANCO VENETO

LORIA TV 31037 CASTELFRANCO VENETO

MONFUMO TV 31010 CASTELFRANCO VENETO

PADERNO DEL GRAPPA TV 31010 CASTELFRANCO VENETO

POSSAGNO TV 31054 CASTELFRANCO VENETO

RESANA TV 31023 CASTELFRANCO VENETO

RIESE PIO X TV 31039 CASTELFRANCO VENETO

SAN ZENONE DEGLI
EZZELINI

TV 31020 CASTELFRANCO VENETO

VEDELAGO TV 31050 CASTELFRANCO VENETO

CODOGNE’ TV 31013 CONEGLIANO

CONEGLIANO TV 31015 CONEGLIANO

GAIARINE TV 31018 CONEGLIANO

GODEGA DI SANT’URBANO TV 31010 CONEGLIANO

MARENO DI PIAVE TV 31010 CONEGLIANO

ORSAGO TV 31010 CONEGLIANO

SAN FIOR TV 31020 CONEGLIANO

SAN PIETRO DI FELETTO TV 31020 CONEGLIANO

SANTA LUCIA DI PIAVE TV 31025 CONEGLIANO

SAN VENDEMIANO TV 31020 CONEGLIANO

BASHKITË QENDRAT PËR PUNËSIM
KOMPETENTE
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BASHKITË QENDRAT PËR PUNËSIM
KOMPETENTE

SUSEGANA TV 31058 CONEGLIANO

VAZZOLA TV 31028 CONEGLIANO

CAERANO DI SAN MARCO TV 31031 MONTEBELLUNA

CROCETTA DEL MONTELLO TV 31035 MONTEBELLUNA

CORNUDA TV 31041 MONTEBELLUNA

GIAVERA DEL MONTELLO TV 31040 MONTEBELLUNA

MASER TV 31010 MONTEBELLUNA

MONTEBELLUNA TV 31044 MONTEBELLUNA

NERVESA DELLA BATTAGLIA TV 31040 MONTEBELLUNA

PEDEROBBA TV 31040 MONTEBELLUNA

SEGUSINO TV 31040 MONTEBELLUNA

TREVIGNANO TV 31040 MONTEBELLUNA

VALDOBBIADENE TV 31049 MONTEBELLUNA

VIDOR TV 31020 MONTEBELLUNA

VOLPAGO DEL MONTELLO TV 31040 MONTEBELLUNA

CESSALTO TV 31040 ODERZO

CHIARANO TV 31040 ODERZO

CIMADOLMO TV 31010 ODERZO

FONTANELLE TV 31043 ODERZO

GORGO AL MONTICANO TV 31040 ODERZO

MANSUE’ TV 31040 ODERZO

MEDUNA DI LIVENZA TV 31040 ODERZO

MOTTA DI LIVENZA TV 31045 ODERZO

ODERZO TV 31046 ODERZO

ORMELLE TV 31010 ODERZO

PONTE DI PIAVE TV 31047 ODERZO

PORTOBUFFOLE’ TV 31019 ODERZO

SALGAREDA TV 31040 ODERZO
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SAN POLO DI PIAVE TV 31020 ODERZO

CISON DI VALMARINO TV 31030 PIEVE DI SOLIGO

FARRA DI SOLIGO TV 31010 PIEVE DI SOLIGO

FOLLINA TV 31051 PIEVE DI SOLIGO

MIANE TV 31050 PIEVE DI SOLIGO

MORIAGO DELLA BATTAGLIA TV 31010 PIEVE DI SOLIGO

PIEVE DI SOLIGO TV 31053 PIEVE DI SOLIGO

REFRONTOLO TV 31020 PIEVE DI SOLIGO

SERNAGLIA DELLA 
BATTAGLIA

TV 31020 PIEVE DI SOLIGO

ARCADE TV 31030 TREVISO

BREDA DI PIAVE TV 31030 TREVISO

CARBONERA TV 31030 TREVISO

CASALE SUL SILE TV 31032 TREVISO

CASIER TV 31030 TREVISO

ISTRANA TV 31036 TREVISO

MASERADA SUL PIAVE TV 31052 TREVISO

SILEA TV 31057 TREVISO

MOGLIANO VENETO TV 31021 TREVISO

MONASTIER DI TREVISO TV 31050 TREVISO

MORGANO TV 31050 TREVISO

PAESE TV 31038 TREVISO

PONZANO VENETO TV 31050 TREVISO

POVEGLIANO TV 31050 TREVISO

PREGANZIOL TV 31022 TREVISO

QUINTO DI TREVISO TV 31055 TREVISO

RONCADE TV 31056 TREVISO

SAN BIAGIO DI CALLALTA TV 31048 TREVISO

BASHKITË QENDRAT PËR PUNËSIM
KOMPETENTE
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BASHKITË QENDRAT PËR PUNËSIM
KOMPETENTE

SPRESIANO TV 31027 TREVISO

TREVISO TV 31100 TREVISO

VILLORBA TV 31050 TREVISO

ZENSON DI PIAVE TV 31050 TREVISO

ZERO BRANCO TV 31059 TREVISO

CAPPELLA MAGGIORE TV 31012 VITTORIO VENETO

COLLE UMBERTO TV 31014 VITTORIO VENETO

CORDIGNANO TV 31016 VITTORIO VENETO

FREGONA TV 31010 VITTORIO VENETO

REVINE TV 31020 VITTORIO VENETO

REVINE LAGO TV 31020 VITTORIO VENETO

SARMEDE TV 31026 VITTORIO VENETO

TARZO TV 31020 VITTORIO VENETO

VITTORIO VENETO TV 31029 VITTORIO VENETO
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Udhëzuesja në linjë normativa për të huajt
(Projekti i rrjetit të imigracionit të Provincës së Trevizos)  

Ju prezantojmë një iniciativë shumë interesante e nxitur nga Provinca e 
Trevisos: bëhet fjalë për një udhëzuese në linjë lidhur me normativat në 
mjediset e imigracionit dhe me  kushtet e të huajit që analizon institutet 
kryesore të kësaj disipline dhe përmbledh legjislacjonin në detaj si edhe 
formularët e referimit.
Udhëzuesja në linjë është një instrument thjeshtësisht e këshillueshme, e 
ndarë në 19 seksione, hyn në thellësi të temave më aktuale të normativës 
mbi imigracionin, duke lejuar edhe vetë formimin e vazhdueshëm të 
punonjësve të këtij sektori nëpërmjet analizimit të çështjeve të vëna në 
dukje më shpesh me teknikën e kuptimit viziv të pyetjes dhe përgjigjes. 
19 sekionet zhvillojnë institutet kryesore të kushteve juridike të të huajit, 
por thellojnë më në brëndësi aplikimin e disiplinës në nivel lokal. Faktikisht 
kjo udhëzuese është shprehje e një pune në rrjet institucionale e nxitur 
nga Provinca e Trevizos që ka ndërfutur Administratat e territorit, me 
kompetenca të rëndësishme në lëndën e  imigracionit (Prefektura, 
Kuestura, D.P.L., Bashkitë), që kanë bashkëpunuar për realizimin më 
të mirë të kësaj inicjative.

19 seksionet në të cilat ndahet Udhëzuesja në linjë janë:
1. viza e hyrjes në territorin e Shtetit
2. qëndrimi i qytetarit të huaj
3. masat për largimin
4. programimi i hyrjeve për motiv pune
5. hyrja për punë të varur (edhe stinore)
6. hyrja nëpërmjet titujve me të drejtë preçedence (neni 23 T.U.)
7. hyrja për punë të pavarur
8. hyrja për punë në raste të veçanta (neni 27 T.U.)
9. kushtet e punëtorit të huaj
10. kushtet e punëtorit komunitar dhe të atij neokomunitar
11. bashkimi familjar
12. kushtet e të huajit të mitur
13. e drejta e shkollimit 
14. asistenza shëndetësore
15. nënshtetësia
16. azili politik dhe mbrojtja humanitare 
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17. i huaji dhe kodi rrugor
18. burimet ligjore
19. formularët

Nga çdo seksjon është e mundur të hyet me shpejtësi nëpërmjet sht-
ypjeve të posaçme:
• normativës së referuar e të katalloguar në bazë të lëndës përkatëse 

duke ndjekur gjerarkinë e burimeve ligjore (Kushtetuta dhe Traktatet 
Ndërkombëtare, Burimet komunitare, Teskti Unik mbi imigracionin 
dhe burimet ligjore të ndërlidhura, Regulloret e zbatimit, Dekretet 
dhe Qarkullueset e Ministrisë);

• formularëve të parashikuar nga administratat qendrore dhe lokale 
që kanë kompetenca të veçanta në mjediset e imigracionit;

• udhëzimeve normative që sintetizojnë dhe ilustrojnë fazat e proce-
dimeve më kryesore administrative 

Më shumë se njëmijë janë dokumentat tashmë në linjë dhe në dispozicjon 
të përdoruesve që mund ti shkarkojnë me shkathtësi.
Ky instrument do tu lejojë punonjësve publik dhe atyre privatë që pu-
nojnë në mjediset e imigracionit një azhornim kostant në një mjedis që 
është gjithmonë në evolvim të vazhdueshëm, si edhe të fitojnë njohuri 
të mëtejshme lidhur me situatat të cilat mund të gjejnë aplikim në këtë 
disiplinë në nivel lokal, duke u dhënë përgjigje kërkesave të prejardhura 
nga qytetarët, nga ndërmarrjet, nga entet, nga institucionet dhe nga 
shoqatat e territorit provincjal. 

Iniciativa vendoset në kuadrin e projektimit në favor të imigracionit të 
financuara nga Krahina e Venetos dhe të nxitura nga Këshilli i Politikave 
Sociale dhe e Imigracionit të Provincës së Trevizos, kohët e fundit është 
seleksjonuar si shembull i “praktikave të mira” nga Ministria e Admini-
stratave Publike dhe e Novacionit në quadrin e Konkursit të Kualitetit P.A.

Udhëzuesja në linjë është projektuar dhe kuruar me kujdes nga Zyra e 
të Huajve e Sektorit të Politikave  Sociale, Politikave të Punës dhe të 
Formimit Profesional të Provincës së Trevizos.
Për tu akredituar dhe për të përdorur Udhëzuesen duhet të hyni në sitin 
www.trevisolavora.org, të shtypni sustën e posaçme dhe të plotësoni 
skedën e akreditimit.

Shtojcë 3 - Udhëzuesja në linjë



127

Për ndonjë informacion lidhur me përdorimin e Udhëzueses në linjë 
duhet të viheni në kontakt me
Zyra e të Huajve  të Provincë së Trevizos në oraret e shërbimit që ndjekin:
E hënë deri të premten 8.30 -12.30
E mërkurë 15.00 -17.00
tel. 0422/656425-15   fax 0422/656446
e-mail: servizistranieri@trevisolavora.it

Shtojcë 3 - Udhëzuesja në linjë



sy
bo
x.
it

Note



Assessorato alle Politiche Sociali
e Immigrazione

2011Via Cal di Breda, 116 - 31100 Treviso
asspolitichesociali@provincia.treviso.it
www.provincia.treviso.it

Për informacione: Zyra e Politikës Sociale
tel 0422/656802/08 fax 0422/656811

Publikim i promovuar nga Departamenti 
i Politikës Sociale e Imigracionit  
Provinca e Trevizos

Udhëzuese e azhornuar 
në shkurt 2010

Publikimi i realizuar 
në quadrin e Marrëveshies së Programit
Krahina dhe Provinca të Veneto-s
Mbi Imigracionin dhe Emigracionin e kthimit
 
Projektimi: U�cio Stranieri
Koordinimi administrativ: U�cio Politiche Sociali
Settore Politiche Sociali, Politiche del Lavoro 
e Formazione Professionale
Provincia di Treviso
 
Redaksioni
në ngarkim të Emilia Pauletti
Projekti gra�k: 
Giuliano Gentilini
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