
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". 
   



MINISTRIA E DREJTËSISË    

KOMITETI SHQIPTAR I BIRËSIMEVE    

      

      

REGJISTRI I KËRKESAVE DHE PËRGJIGJEVE, JANAR-QERSHOR 2021 

      

Nr. 
Rendor 

Data e 
regjistrimit 
të kërkesës Objekti 

Data e 
kthimit të 
përgjigjes 

Statusi i 
kërkesës Tarifa 

1 06.01.2021 Kërkesë për informacion mbi procedurat e birësimit brenda vendit. 08.01.2021 Përfunduar Nuk ka 

2 08.01.2021 Kërkesë për informacion mbi procedurat e birësimit. 11.01.2021 Përfunduar Nuk ka 

3 12.01.2021 
Kërkesë për informacion mbi dokumentacionin e nevojshëm për birësim nga aplikantë të 
huaj resident në Shqipëri. 12.01.2021 Përfunduar Nuk ka 

4 19.01.2021 Kërkesë për informacion mbi procedurat e birësimit me pëlqim nga Amerika. 29.01.2021 Përfunduar Nuk ka 

5 19.01.2021 

Kërkesë për informacion mbi birësimin nga Amerika lidhur me: kohëzgjatjen e procesit, 
përzgjedhjen e fëmijës, historiku i prindërve biologjik, mundësia për aplikim online për 
birësim. 19.01.2021 Përfunduar Nuk ka 

6 19.01.2021 
Kërkesë për informacion mbi procedurat për birësim nga aplikantë me leje qëndrimi në 
Shqipëri. 20.01.2021 Përfunduar Nuk ka 

7 22.01.2021 Kërkesë për informacion. 26.01.2021 Përfunduar Nuk ka 

8 25.01.2021 Kërkesë për informacion mbi procesin e birësimit. 26.01.2021 Përfunduar Nuk ka 

9 

25.01.2021 Kërkesë për informacion mbi njohjen e vendimit të birësimit nga Shqipëria në Zvicër. 26.01.2021 Përfunduar Nuk ka 

26.01.2021 Kërkesë për informacion mbi Autoritetin Qendror të Birësimeve në Zvicer. 29.01.2021 Përfunduar Nuk ka 

10 27.01.2021 Kërkesë për informacion mbi mënyrën e aplikimit për birësim nga Italia. 27.01.2021 Përfunduar Nuk ka 

11 

27.01.2021 Kërkesë për informacion mbi funksionimin e agjencisë ndërmjetësuese në Itali. (1) 29.01.2021 Përfunduar Nuk ka 

05.02.2021 Kërkesë për informacion mbi funksionimin e agjencisë ndërmjetësuese në Itali. (2) 08.02.2021 Përfunduar Nuk ka 

12 29.01.2021 
Kërkesë për informacion mbi fazën në të cilën ndodhen një çift aplikantësh në listë pritje për 
birësim. 01.02.2021 Përfunduar Nuk ka 

13 03.02.2021 Kërkesë për informacion mbi procedurat e birësimit me pëlqim nga Suedia. 08.02.2021 Përfunduar Nuk ka 

14 13.02.2021 Kërkesë për informacion mbi birësimin nga shtetas italian. 17.02.2021 Përfunduar Nuk ka 



15 22.02.2021 Kërkesë për informacion mbi birësimin nga shtetas italian dhe shqiptar. 23.02.2021 Përfunduar Nuk ka 

16 23.02.2021 Kërkesë për informacion mbi procedurat e birësimit nga shtetas spanjoll. 24.02.2021 Përfunduar Nuk ka 

17 

24.02.2021 Kërkesë për informacion mbi procesin e birësimit nga një shtetas anglez që jeton në Austri. 25.02.2021 Përfunduar Nuk ka 

25.02.2021 
Kërkesë për informacion mbi mundësitë/shancet për të birësuar një fëmijë nga Shqipëria një 
shtetas anglez, që jeton në Austri; afatet e procedurave dhe kufizimet. 03.04.2021 Përfunduar Nuk ka 

18 01.03.2021 
Kërkesë për informacion mbi birësimet dhe numrin e aplikimeve për birësim në kushtet e 
pandemisë. 12.03.2021 Përfunduar Nuk ka 

19 

02.03.2021 
Kërkesë për informacion mbi procedurat e birësimit nga një shtetase me 2 nënshtetësi që 
jeton në Angli. 04.03.2021 Përfunduar Nuk ka 

04.03.2021 Kërkesë për informacion mbi mënyrën e aplikimit për birësim. 05.03.2021 Përfunduar Nuk ka 

20 07.03.2021 
Kërkesë për informacion mbi procedurat e birësimit nga një shtetas kosovar që jeton në 
Gjermani. 08.03.2021 Përfunduar Nuk ka 

21 10.03.2021 
Kërkesë për informacion mbi agjencitë ndërmjetësuese për birësimet ndërvendase në 
Amerikë. 10.03.2021 Përfunduar Nuk ka 

22 10.03.2021 Kërkesë për informacion mbi procedurat e birësimit ndërvendas nga Greqia në Shqipëri. 11.03.2021 Përfunduar Nuk ka 

23 17.03.2021 Kërkesë për informacion mbi zhvillimin e raporteve pasbirësuese. 18.03.2021 Përfunduar Nuk ka 

24 17.03.2021 
Kërkesë për informacion mbi procedurën e birësimit në Shqipëri nga shtetase shqiptare 
residente në Belgjikë. 18.03.2021 Përfunduar Nuk ka 

25 

19.03.2021 Kërkesë për informacion mbi procedurat e birësimit ndërvendas nga Amerika. 23.03.2021 Përfunduar Nuk ka 

23.03.2021 Kërkesë për informacion mbi kontaktet e agjencisë ndërmjetësuese në fushën e birësimit. 24.03.2021 Përfunduar Nuk ka 

26 27.03.2021 Kërkesë për informacion mbi procedurat e birësimit në Shqipëri nga shtetas kosovar. 29.03.02021 Përfunduar Nuk ka 

27 04.04.2021 Kërkesë për informacion mbi procedurat e birësimit ndërvendas nga Italia. 06.04.2021 Përfunduar Nuk ka 

28 04.04.2021 Kërkesë për informacion mbi porcedurat e birësimit brenda vendit. 06.04.2021 Përfunduar Nuk ka 

29 06.04.2021 
Kërkesë për informacion mbi procedurat dhe kohëzgjatjen e birësimit ndërvendas nga 
Amerika. 06.04.2021 Përfunduar Nuk ka 

30 09.04.2021 Kërkesë për informacion mbi mënyrën e aplikimit për birësim nga Italia. 14.04.2021 Përfunduar Nuk ka 

31 19.04.2021 Kërkesë për informacion mbi procedurat e birësimit. 20.04.2021 Përfunduar Nuk ka 

32 20.04.2021 
Kërkesë për informacion mbi procedurat e birësimit nga një shtetas kosovar me nënshtetësi 
gjermane. 26.04.2021 Përfunduar Nuk ka 

33 21.04.2021 Kërkesë për informacion mbi procedurat e birësimit. 22.04.2021 Përfunduar Nuk ka 



34 

23.04.2021 
Kërkesë për informacion mbi procedurat e birësimit nga shtetas shqiptar me residencë në 
Itali. 26.04.2021 Përfunduar Nuk ka 

26.04.2021 
Kërkesë për informacion mbi menyrën e aplikimit për birësim nga shtetas shqiptar me 
residencë në Itali. 27.04.2021 Përfunduar Nuk ka 

35 26.04.2021 
Kërkesë për informacion mbi procedurat e birësimit nga shtetas shqiptar dhe zviceran 
residente në Itali. 29.04.2021 Përfunduar Nuk ka 

36 26.04.2021 
Kërkesë për informacion mbi procedurat e birësimit nga shtetas shqiptar me residence në 
Greqi. 27.04.2021 Përfunduar Nuk ka 

37 27.04.2021 
Kërkesë për informacion mbi procedurat e birësimit me pëlqim nga shtetas gjerman dhe 
shtetase shqiptare me nënshtetësi gjermane. 11.05.2021 Përfunduar Nuk ka 

38 03.05.2021 Kërkesë për informacion mbi procedurën e birësimit nga shtetas me nënshtetësi kanadeze. 04.05.2021 Përfunduar Nuk ka 

39 

04.05.2021 Kërkesë për informacion mbi procedurat e birësimit nga shtetas residentë në Angli. 04.05.2021 Përfunduar Nuk ka 

10.05.2021 Kërkesë për informacion mbi mënyrën e aplikimit për birësim nga shtetas rezidentë në Angli. 11.05.2021 Përfunduar Nuk ka 

11.05.2021 
Kërkesë për informacion mbi aplikimin për birësim nga Polonia dhe nëse ka kufizime për 
aplikantët birësues që kanë fëmijë. 11.05.2021 Përfunduar Nuk ka 

40 12.05.2021 
Kërkesë për informacion mbi procedurat e birësimit nga aplikantë shqiptar rezidentë në 
Spanjë. 14.05.2021 Përfunduar Nuk ka 

41 

18.05.2021 Kërkesë për informcion mbi procedurat e birësimit. 19.05.2021 Përfunduar Nuk ka 

23.05.2021 Kërkesë për informacion mbi dokumentacionin e nevojshëm për birësim. 24.05.2021 Përfunduar Nuk ka 

42 21.05.2021 
Kërkesë për informacion mbi numrin e punonjësve, emërimeve, rritje të pagave dhe dhënie 
shpërblimesh. 24.05.2021 Përfunduar Nuk ka 

43 03.06.2021 
Kërkesë për informacion mbi procedurat e birësimit dhe kriteret për shtetas rezidentë në 
Francë. 03.06.2021 Përfunduar Nuk ka 

44 16.06.2021 
Kërkesë për informacion mbi procedurat e birësimit nga shtetas suedez dhe rezidente ne 
Suedi. 17.06.2021 Përfunduar Nuk ka 

45 18.06.2021 Kërkesë për informacion mbi procedurat e birësimit nga shtetas italian dhe rezidentë në Itali. 21.06.2021 Përfunduar Nuk ka 

46 

20.06.2021 Kërkesë për informacion mbi procedurat e birësimit nga shtetas italian dhe rezidentë në Itali. 21.06.2021 Përfunduar Nuk ka 

25.06.2021 
Kërkesë për informacion mbi agjencitë ndërmjetësuese italiane që janë të vendosura në Bari-
Itali. 25.06.2021 Përfunduar Nuk ka 

47 21.06.2021 
Kërkesë për informacion mbi procesin e surrogacisë në Shqipëri dhe nëse realizohet ky 
proces në vendin tonë. 21.06.2021 Përfunduar Nuk ka 



48 21.06.2021 
Kërkesë për informacion mbi procedurat e biresimit ndërmjet dy shtetaseve te huaja që 
jetojnë në Shqipëri. 22.06.2021 Përfunduar Nuk ka 

49 24.06.2021 Kërkesë nga nëna biologjike për të tërhequr nga dosja e fëmijës të dhëna dhe dokumenta. 29.06.2021 Përfunduar Nuk ka 

50 25.06.2021 Kërkesë për informacion mbi procedurat e birësimit të një fëmije shqiptar në Amerikë. 29.06.2021 Përfunduar Nuk ka 

51 30.06.2021 Kërkesë për informacion mbi procesin e kujdestarisë në Shqipëri. 06.07.2021 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 DREJËSISË     

KOMITETI SHQIPTAR I BIRËSIMEVE     

       

       

REGJISTRI I KËRKESAVE DHE PËRGJIGJEVE 
01 KORRIK-30 SHTATOR 2021 

 
      

Nr. 
Rendor 

Data e 
kërkesës 

Objekti i kërkesës 
Data e 

përgjigjes 
Përgjigje 

Mënyra e 
përfundimit 
të kërkesës 

Tarifa 

52 02.07.2021 

Kërkesë për informacion në kuadër 
të monitorimit të procesit zgjedhor 
për Zgjedhjet Parlamentare të 
25.04.2021. 

06.07.2021 
Dërguar informacioni i kërkuar mbi monitorimin 
gjatë periudhës së fushatës zgjedhore dhe 
materialet bashkëlidhur. 

E plotë Nuk ka 



53 09.07.2021 
Kërkesë për informacion mbi 
procedurat e birësimit nga një çift 
aplikantësh me shtetësi greke. 

13.07.2021 

Kthyer përgjigje: Aplikantët duhet të drejtohen 
pranë Autoritetit Qendror të Birësimeve në Greqi 
për të filluar procedurat e birësimit. Dërguar 
kontaktet e Autoritetit Grek. 

E plotë Nuk ka 

54 12.07.2021 

Kërkesë për informacion mbi 
procedurat e birësimit dhe mënyrën 
e aplikimit, si dhe kërkesë për 
realizimin e një takimi pranë KSHB. 

12.07.2021 

Dërguar baza ligjore përkatëse. Caktuar takim 
pranë KSHB për të marrë të dhëna të plota lidhur 
me aplikantët birësues dhe për të dhënë gjithë 
informacionin e nevojshëm. 

E plotë Nuk ka 

55 13.07.2021 
Kërkesë për informacion mbi 
procedurat e birësimit nga një çift 
aplikantësh që jetojnë në Amerikë. 

13.07.2021 

Kthyer përgjigje: Aplikantët duhet të drejtohen 
pranë Agjencisë Ndërmjetësuese në fushën e 
birësimeve në Amerikë për të filluar procedurat e 
birësimit. Dërguar kontaktet e agjencisë, të cilat 
janë të publikuara edhe në faqen web të KSHB. 

E plotë Nuk ka 

56 14.07.2021 

Kërkesë për informacion mbi 
procedurat e birësimit nga një çift 
aplikantësh me shtetësi italiane, si 
dhe kontaktet e institucionit. 

14.07.2021 

Kthyer përgjigje: Aplikantët duhet të drejtohen 
pranë njërës prej Agjencive Ndërmjetësuese në 
fushën e birësimeve në Itali për të filluar 
procedurat e birësimit. Dërguar kontaktet e 
agjencive. Dërguar kontaktet e institucionit tonë. 

E plotë nuk ka 

57 23.07.2021 

Kërkesë për informacion mbi 
procedurat e birësimit dhe kërkesë 
për të kontaktuar aplikantët 
birësues për t'i dhënë informacion 
të plotë lidhur me mundësitë dhe 
procedurat për të birësuar një 
fëmijë. 

28.07.2021 

Kthyer përgjigje: Dërguar kontaktet e institucionit, 
të cilat janë të publikuara edhe në faqen web të 
KSHB, si dhe dërguar adresa e institucionit, ditët 
dhe ora kur mund të realizohet takimi për t'u 
informuar mbi procedurat e birësimit. 

E plotë Nuk ka 

58 23.07.2021 
Kërkesë për informacion dhe 
kërkesë për të realizuar takim pranë 
KSHB. 

28.07.2021 

Kthyer përgjigje: Dërguar kontaktet e institucionit, 
të cilat janë të publikuara edhe në faqen web të 
KSHB, si dhe dërguar adresa e institucionit, ditët 
dhe ora kur mund të realizohet takimi. 

E plotë Nuk ka 



59 27.07.2021 

Kërkesë për informacion mbi 
marrjen e vërtetimit të rezidencës 
së fëmijës së birësuar jashtë 
Shqipërisë. 

30.07.2021 
Kthyer përgjigje: Dërguar baza ligjore përkatëse 
dhe mënyra si trajtohet rasti. Rasti në fjalë nuk 
është kompetencë e institucionit tonë. 

E plotë Nuk ka 

60 

28.07.2021 

Kërkesë për informacion mbi 
marrjen e vërtetimit të rezidencës 
së fëmijës së birësuar jashtë 
Shqipërisë. 

30.07.2021 
Kthyer përgjigje: Dërguar baza ligjore përkatëse 
dhe mënyra si trajtohet rasti. Rasti në fjalë nuk 
është kompetencë e institucionit tonë. 

E plotë Nuk ka 

10.08.2021 

Kërkesë për informacion për 
institucionin përgjegjës mbi 
rezidencën e fëmijës së birësuar 
jashtë Shqipërisë. 

18.08.2021 
Kthyer përgjigje: KSHB nuk është institucioni 
përgjegjës mbi caktimin e rezidencës së fëmijës së 
birësuar jashtë Shqipërisë. 

E plotë Nuk ka 

23.08.2021 

Kërkesë për informacion mbi 
marrjen e vërtetimit të rezidencës 
së fëmijës së birësuar jashtë 
Shqipërisë. 

14.09.2021 

Kthyer përgjigje: KSHB nuk është institucioni 
përgjegjës mbi caktimin e rezidencës së fëmijës së 
birësuar jashtë Shqipërisë, si dhe është cituar baza 
ligjore përkatëse. 

E plotë Nuk ka 

61 30.07.2021 
Kërkesë për informacion mbi 
procedurat e birësimit të një fëmije 
nga aplikantë nga Greqia. 

02.08.2021 

Kthyer përgjigje: Dërguar mënyra e aplikimit nga 
Greqia, duhet të drejtohen pranë Autoritetit 
Qendror të Birësimeve në Greqi për të nisur 
procedurat, dërguar të dhënat dhe kontaktet e 
Autoritetit Grek. 

E plotë Nuk ka 

62 17.08.2021 
Kërkesë për informacion mbi 
procedurat e birësimit të një fëmije 
nga aplikantë nga Greqia. 

18.08.2021 

Kthyer përgjigje: Dërguar mënyra e aplikimit nga 
Greqia, duhet të drejtohen pranë Autoritetit 
Qendror të Birësimeve në Greqi për të nisur 
procedurat, dërguar të dhënat dhe kontaktet e 
Autoritetit Grek. 

E plotë Nuk ka 

63 17.08.2021 
Kërkesë për informacion mbi 
familjen biologjike. 

18.08.2021 
Kthyer përgjigje: Fëmija i birësuar në moshë 
madhore mund të marrë informacion mbi familjen 
biologjike, duke depozituar kërkesë pranë KSHB. 

E plotë Nuk ka 



64 20.08.2021 

Kërkesë për informacion mbi 
kontaktet e institucionit dhe orarin 
zyrtar të punës me qëllim realizimin 
e një telefonate për të marrë 
informacion. 

23.08.2021 

Kthyer përgjigje: Dërguar numri i kontaktit të 
institucionit +355 4 222 7487, si dhe ditët e punës 
dhe orari zyrtar kur mund të realizohet telefonata: 
E Hënë-E Enjte, ora 08:00-16:30, E Premte, ora 
08:00-14:00. 

E plotë Nuk ka 

65 23.08.2021 

Kërkesë për informacion mbi 
procedurat e birësimit të një fëmije 
nga aplikantë shqiptar me 
nënshtetësi amerikane. 

24.08.2021 

Kthyer përgjigje: Aplikantët duhet të drejtohen 
pranë Agjencisë Ndërmjetësuese në fushën e 
birësimeve në Amerikë për të filluar procedurat e 
birësimit. Dërguar kontaktet e agjencisë, të cilat 
janë të publikuara edhe në faqen web të KSHB. 

E plotë Nuk ka 

66 08.09.2021 

Kërkesë për informacion mbi 
procedurat e birësimit të një fëmije 
nga një çift aplikantësh shqiptar 
rezidentë në Shqipëri. 

16.09.2021 

Kthyer përgjigje: Dërguar kontaktet e institucionit 
tonë në mënyrë që një takim për t'i dhënë 
aplikantë një informacion sa më plotë mbi 
procedurat e birësimit, dokumentat e nevojshme, 
afatet etj. 

E plotë Nuk ka 

67 10.09.2021 

Kërkesë për informacion mbi 
procedurat e birësi të një fëmije nga 
aplikantë shqiptar rezidentë në 
Suedi. 

16.09.2021 
Kthyer përgjigje: Aplikantët duhet të drejtohen 
pranë Autoritetit Qendror të Birësimeve në Suedi 
për të filluar procedurat e birësimit. 

E plotë Nuk ka 

68 10.09.2021 

Kërkesë për informacion mbi 
procedurat e birësimit të një fëmije 
nga shtetas grek dhe shtetase 
shqiptare rezidente në Greqi. 

20.09.2021 

Kthyer përgjigje: Dërguar kontaktet e institucionit 
për të vendosur një orar takimi, në mënyrë për të 
dhënë një informacion sa më të plotë mbi mënyrën 
e nisjes së procedurave, dokumentacionin e 
nevojshëm, afatet etj. 

E plotë Nuk ka 

69 16.09.2021 

Kërkesë për informacion mbi 
procedurat e birësimit të një fëmije 
nga një çift alikantësh me shtetësi 
italiane. 

16.09.2021 

Kthyer përgjigje: Aplikantët duhet të drejtohen 
pranë njërës prej Agjencive Ndërmjetësuese në 
fushën e birësimeve në Itali për të filluar 
procedurat e birësimit. Dërguar kontaktet e 
agjencive. 

E plotë Nuk ka 



70 18.09.2021 
Kërkesë për informacion mbi 
agjencitë ndërmjetësuese në fushën 
e birësimit që operojnë në Amerikë. 

21.09.2021 

Kthyer përgjigje: Dërguar të dhënat e Agjencisë 
Ndërmjetësuese që operon në Amerikë, të dhëna 
të cilat janë të publikuara edhe në faqen web të 
KSHB. 

E plotë Nuk ka 

71 

19.09.2021 

Kërkesë për informacion mbi 
procedurat e birësimit të një fëmije 
nga aplikantë shqiptar rezidentë 
jashtë Shqipërisë. 

21.09.2021 

Kërkuar informacion shtesë mbi shtetin e 
rezidencës në mënyrë për të dhënë një informacion 
sa më të plotë dhe të saktë se ku duhet të 
drejtohen aplikantët për të nisur procedurat e 
birësimit. 

E plotë Nuk ka 

21.09.2021 
Dërguar informacioni i kërkuar, 
aplikantët janë rezidentë në 
Belgjikë. 

22.09.2021 
Kthyer përgjigje: Aplikantët duhet të drejtohen 
pranë Autoritetit Qendror të Birësimeve në Belgjikë 
për të nisur procedurat e birësimit. 

E plotë Nuk ka 

72 26.09.2021 
Kërkesë për informacion mbi 
procedurat e birësimit të një fëmije 
në Shqipëri. 

29.09.2021 

Kthyer përgjigje: Dërguar kontaktet e institucionit 
(adrese dhe numër telefoni) për të dhënë një 
informacion sa më të plotë mbi mënyrën e nisjes së 
procedurave, dokumentacionin e nevojshëm, 
afatet etj. 

E plotë Nuk ka 

73 27.09.2021 
Kërkesë për informacion mbi 
procedurat e birësimit të një fëmije 
nga aplikante me shtetësi kosovare. 

30.09.2021 

Kthyer përgjigje: Aplikantët duhet të drejtohen 
pranë Autoritetit Qendror të Birësimeve në Kosovë 
për të nisur procedurat e birësimit. Dërguar baza 
ligjore për birësimet ndërvendase. 

E plotë Nuk ka 

74 29.09.2021 

Kërkesë për informacion mbi 
procedurat e birësimit të një fëmije 
nga shtetas italian dhe shqiptar me 
reidencë në Itali. 

30.09.2021 

Kthyer përgjigje:  Aplikantët duhet të drejtohen 
pranë njërës prej Agjencive Ndërmjetësuese në 
fushën e birësimeve në Itali për të filluar 
procedurat e birësimit. Dërguar kontaktet e 
agjencive. 

E plotë Nuk ka 

75 29.09.2021 

Kërkesë për informacion mbi 
procedurat e birësimit të një fëmije 
brenda vendit. Dërguar kontaktet e 
aplikantëve birësues për t'u 
kontaktuar nga KSHB. 

30.09.2021 

Kthyer përgjigje: KSHB do të kontaktoj me 
aplikantët birësues për të marrë më shumë të 
dhëna lidhur me statusin dhe kushtet e tyre, dhe në 
vijim do t'i informoj konkretisht se çfarë hapash 

E plotë Nuk ka 



duhet të ndërmarrin në lidhje me procesin e 
birësimit. 

 

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