
MINISTRIA E DREJTËSISË 

   KOMITETI SHQIPTAR I BIRËSIMEVE 

   

      

      REGJISTRI I KËRKESAVE DHE PËRGJIGJEVE  -  VITI 2016 

      

Nr. 

Rendor 

Data e regjistrimit 

të kërkesës Objekti 

Data e kthimit 

të përgjigjes 

Statusi i 

kërkesës Tarifa 

1 17.10.2016 

Kërkesë për informacion mbi procedurat e birësimit, 

legjislacionin në fuqi, kohëzgjatjen e procesit etj. 20.10.2016 Përfunduar Nuk ka 

2 14.11.2016 

Kërkesë për informacion mbi dokumentat që kërkohen për 

procesin e birësimit. 15.11.2016 Përfunduar Nuk ka 

3 21.11.2016 

Kërkesë për informacion mbi procedurën e birësimit 

ndërvendas, adresën e institucionit, si dhe numrat e 

kontaktit. 21.11.2016 Përfunduar Nuk ka 

      Shënim:  Ky regjistër është hartuar në mbështetje të nenit 8, të Ligjit Nr.119/2014 "Për të Drejtën e Informimit". 

   

 

 

 

 

 

 



MINISTRIA E DREJTËSISË 

   KOMITETI SHQIPTAR I BIRËSIMEVE 

   

      

      REGJISTRI I KËRKESAVE DHE PËRGJIGJEVE  -  VITI 2017 

      

Nr. 

Rendor 

Data e regjistrimit 

të kërkesës Objekti 

Data e kthimit të 

përgjigjes 

Statusi i 

kërkesës Tarifa 

1 03.05.2017 

Kërkesë për informacion për raste konkrete të birësimeve të 

fëmijëve shqiptar nga çifte të huaja ose të fëmijëve të huaj të 

birësuar nga çifte shqiptare. 04.05.2017 Përfunduar Nuk ka 

      Shënim:  Ky regjistër është hartuar në mbështetje të nenit 8, të Ligjit Nr.119/2014 "Për të Drejtën e Informimit". 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



MINISTRIA E DREJTËSISË 

   KOMITETI SHQIPTAR I BIRËSIMEVE 

   

      

      REGJISTRI I KËRKESAVE DHE PËRGJIGJEVE  -  VITI 2018 

      

Nr. 

Rendor 

Data e regjistrimit 

të kërkesës Objekti 

Data e kthimit 

të përgjigjes 

Statusi i 

kërkesës Tarifa 

1 11.02.2018 

"Kërkesë për informacion" për sa më poshtë:                                             

Kërkohet: Një kopje e plotë, e përditësuar, e listës/organikës së 

stafit që punon në Autoritetin Publik të KSHB duke përfishirë: 
Rolin / funksionin e punës, emër, mbiemër, datën zyrtare të fillimit 

të punës, adresën e postës elektronike (e-mail) dhe numrin e 

telefonit për përdorim zyrtar. 

14.02.2018     

26.02.2018 Përfunduar Nuk ka 

2 18.03.2018 

"Kërkesë për informacion" për sa më poshtë:                                             

Kërkohet: Një kopje e plotë, e përditësuar, e listës/organikës së 

stafit që punon në Autoritetin Publik të KSHB duke përfishirë: 
Rolin / funksionin e punës, emër, mbiemër, datën zyrtare të fillimit 

të punës, adresën e postës elektronike (e-mail) dhe numrin e 

telefonit për përdorim zyrtar. 20.03.2018 Përfunduar Nuk ka 

3 23.04.2018 
Kërkesë për informacion në kuadër të projektit "Për fuqizimin e 

personave me aftësi të kufizuara nëpërmjet punësimit" 30.04.2018 Përfunduar Nuk ka 

      Shënim:  Ky regjistër është hartuar në mbështetje të nenit 8, të Ligjit Nr.119/2014 "Për të Drejtën e Informimit". 

   

 

 



MINISTRIA E DREJTËSISË 

   KOMITETI SHQIPTAR I BIRËSIMEVE 

   

      

      REGJISTRI I KËRKESAVE DHE PËRGJIGJEVE  -  VITI 2019 

      

Nr. 

Rendor 

Data e regjistrimit 

të kërkesës Objekti 

Data e kthimit të 

përgjigjes 

Statusi i 

kërkesës Tarifa 

1 01.03.2019 

Kërkesë për informacion - Kërkohen: Informacione dhe statistika 

në lidhje me braktisjet dhe birësimet e ndodhur gjatë viteve 1990-

2018" 05.03.2019 Përfunduar Nuk ka 

2 25.03.2019 

Kërkesë për informacion - Kërkohet: Një kopje e plotë e listë së 
punonjësve/stafit të MD dhe institucioneve të varësisë, duke 

përfshirë: emër, mbiemër, funksion, adresë e-maili dhe numër 

telefoni.               03.04.2019 Përfunduar Nuk ka 

3 03.05.2019 Kërkesë për informacion                                                                                     03.05.2019 Përfunduar Nuk ka 

4 13.05.2019 Kërkesë për informacion - Dua të birësoj një fëmijë 13.05.2019 Përfunduar Nuk ka 

5 18.09.2019 
Kërkesë për informacion - Lista emërore dhe funksioni për 
zyrtarët e larguar nga institucioni gjatë periudhës 2015-2019                                       18.09.2019 Përfunduar Nuk ka 

6 25.09.2019 

Kërkesë për informacion - Numrin e personave të punësuar 

për vitet 2018 dhe 2019; Numrin e personave me aftësi të 

kufizuar të punësuar për vitet 2018 dhe 2019, si dhe llojin e 

aftësisë së kufizuar. 26.09.2019 Përfunduar Nuk ka 

      Shënim:  Ky regjistër është hartuar në mbështetje të nenit 8, të Ligjit Nr.119/2014 "Për të Drejtën e Informimit". 

   

 



MINISTRIA E DREJTËSISË 
   KOMITETI SHQIPTAR I BIRËSIMEVE 
   

      

      REGJISTRI I KËRKESAVE DHE PËRGJIGJEVE  -  VITI 2020 

      

Nr. Rendor 
Data e regjistrimit 

të kërkesës Objekti 
Data e kthimit 
të përgjigjes Statusi i kërkesës Tarifa 

1 08.03.2020 Kërkesë për informacion - Informacion rreth birësimit 09.03.2020 Përfunduar Nuk ka 

2 

06.04.2020 

Kërkesë për informacion - Kërkesë                                                     
(informacion mbi procedurat e birësimit, për realizim temë 

diplome) 

07.04.2020 Përfunduar Nuk ka 

08.04.2020 10.04.2020 Përfunduar Nuk ka 

3 02.06.2020 
Kërkesë për informacion - Informacion për procedurat e 

birësimit nga Amerika 03.06.2020 Përfunduar Nuk ka 

4 05.06.2020 
Kërkesë për informacion - Informacion mbi procedurat e 
birësimit nga një çift aplikantësh rezidentë në Shqipëri 08.06.2020 Përfunduar Nuk ka 

5 13.10.2020 
Kërkesë për informacion - Informacion mbi procedurat e 

birësimit nga aplikantë Gjermanë 14.10.2020 Përfunduar Nuk ka 

6 

13.10.2020 Kërkesë për informacion - Informacion mbi procedurat e 
birësimit nga aplikantë me vendqëndrim jashtë Shqipërisë 

15.10.2020 Përfunduar Nuk ka 

16.10.2020 16.10.2020 Përfunduar Nuk ka 



7 15.10.2020 

Kërkesë për informacion - Informacion mbi kushtet që duhet 
të plotësohen për të birësuar një fëmijë sipas situatës 

personale dhe familjare të aplikantit 16.10.2020 Përfunduar Nuk ka 

8 

20.10.2020 

Kërkesë për informacion - Informacion mbi birësimin e një 
fëmije brenda vendit 

23.10.2020 Përfunduar Nuk ka 

26.10.2020 28.10.2020 Përfunduar Nuk ka 

30.10.2020 02.11.2020 Përfunduar Nuk ka 

9 

26.10.2020 Kërkesë për informacion - Informacion mbi birësimin e një 
fëmije nga një çift aplikantësh në Austri 

02.11.2020 Përfunduar Nuk ka 

03.11.2020 04.11.2020 Përfunduar Nuk ka 

10 01.11.2020 
Kërkesë për informacion - Informacion mbi zhvillimin e 

programit të praktikave kombëtare pranë KSHB 02.11.2020 Përfunduar Nuk ka 

11 03.11.2020 

Kërkesë për informacion - Informacion mbi birësimin e një 
fëmije ose binjakë nga aplikantë shqiptarë, që jetojnë në 

Greqi 04.11.2020 Përfunduar Nuk ka 

12 05.11.2020 Kërkesë për realizimin e procedurave të birësimit 11.11.2020 Përfunduar Nuk ka 

13 

05.11.2020 kërkesë për informacion mbi realizimin e procedurave të 
birësimit nga Irlanda 

11.11.2020 Përfunduar Nuk ka 

11.11.2020 20.11.2020 Përfunduar Nuk ka 

14 09.11.2020 
kërkesë për informacion mbi realizimin e procedurave të 

birësimit nga Austria 11.11.2020 Përfunduar Nuk ka 

15 

09.11.2020 Kërkesë mbi zhvillimin e procedurës së birësimit dhe bazën 
ligjore për birësim në shtetin francez 

11.11.2020 Përfunduar Nuk ka 

13.11.2020 20.11.2020 Përfunduar Nuk ka 

16 17.11.2020 
Kërkesë për informacion mbi procedurat e birësimit nga 

aplikantë në shtetin grek 24.11.2020 Përfunduar Nuk ka 

17 04.12.2020 
Kërkesë për informacion mbi procedurat e birësimit brenda 

vendit. 04.12.2020 Përfunduar Nuk ka 

18 09.12.2020 Kërkesë për informacion mbi procedurat e birësimit. 09.12.2020 Përfunduar Nuk ka 



19 17.12.2020 
Kërkesë për informacion mbi procedurat e birësimit nga 

aplikantë që jetojnë në Itali. 17.12.2020 Përfunduar Nuk ka 

20 21.12.2020 
Kërkesë për informacion mbi procedurat e birësimit nga 

aplikantë shqiptar residentë në Itali. 21.12.2020 Përfunduar Nuk ka 

      Shënim:  Ky regjistër është hartuar në mbështetje të nenit 8, të Ligjit Nr.119/2014 "Për të Drejtën e Informimit". 
   


