MINISTRIA E DREJËSISË
KOMITETI SHQIPTAR I BIRËSIMEVE

REGJISTRI I KËRKESAVE DHE PËRGJIGJEVE
VITI 2021

Nr.
Rendor
[1]

Data e
kërkesës
[2]

1
06.01.2021

Objekti i kërkesës [3]

Kërkesë për informacion mbi
procedurat e birësimit brenda vendit.

2
Kërkesë për informacion mbi

08.01.2021 procedurat e birësimit.

12.01.2021

Kërkesë për informacion mbi
dokumentacionin e nevojshëm për
birësim nga aplikantë të huaj resident
në Shqipëri.

19.01.2021

Kërkesë për informacion mbi
procedurat e birësimit me pëlqim nga
Amerika.

3

4

Data e
përgjigjes
[4]

Mënyra e
përfundimit
të kërkesës
[6]

Tarifa
[7]

E plotë

Nuk ka

E plotë

Nuk ka

Dërguar lista e dokumentave për birësim nga
aplikantë të huaj rezident në Shqipëri.

E plotë

Nuk ka

Aplikantët duhet të drejtohen pranë njërës prej
Agjencive Ndërmjetësuese në fushën e
birësimeve në Amerikë për të filluar procedurat

E plotë

Nuk ka

Përgjigje [5]

Caktuar një orar takimi pranë zyrave të
institucionit për të marrë një informacion sa më
të plotë rreth rastit dhe orientimi mbi mënyrën
08.01.2021 e vijimit të procedurave.
Njoftuar se KSHB ka tentuar disa herë për të
telefonuar aplikantët në numrin e dërguar prej
tyre, por nuk ka qënë e mundur lidhja. Kërkuar
aplikantëve të kontaktojnë në adresën zyrtare
të e-mailit të institucionit për të paraqitur rastin
11.01.2021 e tyre.

12.01.2021

29.01.2021

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.

6

19.01.2021

Kërkesë për informacion mbi
procedurat për birësim nga aplikantë
me leje qëndrimi në Shqipëri.

e birësimit. Dërguar kontaktet e agjencive, të
cilat janë të publikuara edhe në faqen web të
KSHB.
Aplikantët duhet të drejtohen pranë njërës prej
Agjencive Ndërmjetësuese në fushën e
birësimeve në Amerikë për të filluar procedurat
e birësimit. Dërguar kontaktet e agjencive, të
cilat janë të publikuara edhe në faqen web të
19.01.2021
KSHB.
Dërguar kriteret që duhet të plotësojë aplikantja
për të aplikuar drejtpërdrejtë në KSHB - 1. Të
ketë ezauruar lejën e qëndrimit dhe të
konsiderohet rezidente në Shqipëri për një
periudhë më shumë se dy vjet; 2. Të ketë një
shtëpi në pronësi (vërtetuar kjo me certifikatën
e hipotekës); 3.Të ketë një kontratë pune dhe
vërtetimin e të ardhuravë të përfituara prej
punës, si dhe në vazhdim dokumenta të tjera
20.01.2021
shtesë.

7
22.01.2021 Kërkesë për informacion.

Nuk ka

E plotë

Nuk ka

Kthim Përgjigje Dt. 26.01.2021 (Në vijim të
regjistrit)

E plotë

Nuk ka

Vënë në dispozicion informacionin e
përgjithshëm mbi procesin e birësimt të
publikuar në faqen web të institucionit
http://www.kshb.gov.al në rubrikën "Shërbimet
e Birësimit". Derguar numri i kontaktit të
institucioinit dhe orari zyrrtar gjatë të cilit mund
të kontakojnë aplikantët për të marrë një

E plotë

Nuk ka

26.01.2021

8
Kërkesë për informacion mbi procesin e

25.01.2021 birësimit.

E plotë

26.01.2021

25.01.2021

Kërkesë për informacion mbi njohjen e
vendimit të birësimit nga Shqipëria në
Zvicër.

26.01.2021

9

26.01.2021

Kërkesë për informacion mbi
Autoritetin Qendror të Birësimeve në
Zvicer.

29.01.2021

10

Kërkesë për informacion mbi mënyrën

27.01.2021 e aplikimit për birësim nga Italia.

27.01.2021

informacion më të detajuar lidhur me rastin e
tyre.
Informuar se procedurat e birësimit të një
fëmije në Shqipëri nga aplikantë zviceranë apo
rezidentë në Zvicër mund të realizohen vetëm
nëpërmjet Autoritetit Qendror të Birësimeve në
Zvicër. Gjithashtu informuar se vendimi i
birësimit njihet në shtetin zviceran vetëm nëse
birësimi realizohet mes Autoritetit Qendror në
Zvicër dhe KSHB.
Sqaruar se Autoriteti i Birësimeve në Zvicër
mund të jetë i ndryshëm sipas kantoneve.
Dërguar të dhënat e Shërbimit të Mbojtjes së
Rinisë, që është Autoriteti Përgjegjës për
Kantonin Vaud, me të cilin KSHB ka patur
marrëdhënie bashkëpunimi, konkretisht si në
vijim: Kantoni Vaud, Shërbimi i Mbrojtjes së
Rinisë, Autoritet Qendror kantonal në fushën e
birësimit në Kantonin Vaud, Av. Longemalle 1,
1020 Renens, Web: http://www.vd.ch./spj, Tel:
41 21 316 53 53.
Vënë në dispozicion informacionin e
përgjithshëm mbi procesin e birësimt të
publikuar në faqen web të institucionit
http://www.kshb.gov.al në rubrikën "Shërbimet
e Birësimit", konkretisht për birësimet
ndërvendase. Vënë në dispozicion të dhënat e
agjencive italiane ndërmjetësuese në fushën e
birësimit, të dhëna të cilat janë të publikuara në
faqen web të institucionit tonë.

E plotë

Nuk ka

E plotë

Nuk ka

E plotë

Nuk ka

11

27.01.2021

Kërkesë për informacion mbi
funksionimin e agjencisë
ndërmjetësuese në Itali. (1)

05.02.2021

Kërkesë për informacion mbi
funksionimin e agjencisë
ndërmjetësuese në Itali. (2)

29.01.2021

08.02.2021

12

29.01.2021

Kërkesë për informacion mbi fazën në
të cilën ndodhen një çift aplikantësh në
listë pritje për birësim.

03.02.2021

Kërkesë për informacion mbi
procedurat e birësimit me pëlqim nga
Suedia.

13

01.02.2021

08.02.2021

14
Kërkesë për informacion mbi birësimin

13.02.2021 nga shtetas italian.

17.02.2021

Informuar se agjencia italiane për të cilën
interesohen është në proces licensimi.
Gjithashtu vënë në dispozicion kontaktet e
agjencisë, të cilat janë të publikuara edhe në
faqen web të KSHB për t'u drejtuar atje për të
marrë një informacion të përditësuar mbi
licensimin.
Informuar se Komisioni i Licensimit të Agjencive
Ndërmjetësuese të Huaja është në proces
shqyrtimi të dokumentacionit të dorëzuar dhe
ende nuk është vendosur një datë për
mbledhjen e Komisionit.
Informuar avokatja e aplikantëve birësues (e
prokuruar) se aplikantët janë në listë pritje
pranë KSHB dhe në momentin që do të ketë një
dosje fëmije të deklaruar të braktisur me
vendim gjykate të formës së prerë, i cili
përshtatet me aplikantët birësues, do të vijohet
me propozimin.
Informuar se për të realizuar procedurat për
birësimin me pëlqim, fillimisht prindërit
biologjik duhet te japin pëlqimin për birësimin e
fëmijës së tyre pranë gjykatës së rrethit
përkatës, dhe më tej vijojnë procedurat për
birësimin e fëmijës.
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, të cilat
janë të publikuara edhe në faqen web të KSHB.

E plotë

Nuk ka

E plotë

Nuk ka

E plotë

Nuk ka

E plotë

Nuk ka

E plotë

Nuk ka

15
Kërkesë për informacion mbi birësimin

22.02.2021 nga shtetas italian dhe shqiptar.

16

17

23.02.2021

Kërkesë për informacion mbi
procedurat e birësimit nga shtetas
spanjoll.

24.02.2021

Kërkesë për informacion mbi procesin e
birësimit nga një shtetas anglez që
jeton në Austri.

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.

23.02.2021

24.02.2021

25.02.2021

03.04.2021

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, të cilat
janë të publikuara edhe në faqen web të KSHB.
Sipas legjislacionit në fuqi, duke qënë shtetas të
huaj nuk mund të aplikojnë drejtpërdrejtë pranë
KSHB. Për të filluar procedurat e birësimit,
duhet të drejtohen pranë Autoritetit Qendror të
Birësimeve në Spanjë.
Sipas legjislacionit në fuqi, duke qënë shtetas të
huaj nuk mund të aplikojnë drejtpërdrejtë pranë
KSHB. Për të filluar procedurat e birësimit,
duhet të drejtohen pranë Autoritetit Qendror të
Birësimeve në Austri.
Orientuar që të drejtohet pranë Autoritetit
Qendror të Birësimeve në Austri, ku mund të
marrë të gjithë informacionin e kërkuar duke
qënë se procedurat e birësimit do të nisim prej
shtetit austriak.

E plotë

Nuk ka

E plotë

Nuk ka

E plotë

Nuk ka

E plotë

Nuk ka

18

01.03.2021

Kërkesë për informacion mbi birësimet
dhe numrin e aplikimeve për birësim në
kushtet e pandemisë.

Kthyer përgjigje si në vijim: Në institucionin e
KSHB kërkesat për birësim kanë vazhduar të
jenë pothuajse në të njëjtat shifra edhe gjatë
kohës së pandemisë, krahasuar me vitet e
kaluara. Pavarësisht situatës së krijuar nga
pandemia dhe pamundësia për të paraqitur
dokumentacionin për aplikim për birësim
fizikisht, procedura ka vijuar normalisht
nëpërmjet komunikimit online. Përsa i përket
aplikantëve birësues që janë në procedura në
vijimësi, interesi vazhdon të jetë i njëjtë si në
fillim dhe nuk kemi pasur raste të tërheqjes nga
procedura për birësim duke e lidhur këtë me
situatën e vështirë të krijuar prej pandemisë.
Konkretisht, gjatë periudhës Janar 2019 - Mars
2020 janë miratuar kërkesat për 30 aplikantë,
ndërsa për periudhën Mars 2020 – Mars 2021
jane miratuar 33 kërkesa.
Në përfundim, lidhur dhe me pyetjen e dytë,
kemi vënë re se periudha e pandemisë nuk ka
ulur interesin e aplikanteve per birësim si dhe
referuar kërkesave per informacion ato
vazhdojnë të mbeten të njëjta ne intensitet si në
12.03.2021
vitet më parë.

E plotë

Nuk ka

19

02.03.2021

04.03.2021

Kërkesë për informacion mbi
procedurat e birësimit nga një shtetase
me 2 nënshtetësi që jeton në Angli.

Kërkesë për informacion mbi mënyrën
e aplikimit për birësim.

04.03.2021

05.03.2021

Informuar si në vijim: Komiteti Shqiptar i
Birësimeve realizon proceset e birësimit brenda
vendit dhe birësimet ndërvendase, në varësi me
nënshtetësinë/rezidencën e aplikantëve
birësues. Për t'u njohur me dokumentacionin e
nevojshëm mund të drejtoheni në faqen web të
institucionin tonë në linkun: http://kshb.gov.al/
në rubrikën 'Shërbimet e Birësimit'.
Në rastin e birësimeve brenda vendit, aplikantët
birësues duhet të drejtohen pranë institucionit
tonë për të filluar procedurat, kurse për të
realizuar një birësim ndërvendas, aplikantët
duhet të drejtohen pranë autoriteteve qendrore
të shetetit përkatës apo agjencive
ndërmjetësuese në fushën e birësimit në vendin
ku jetojnë.
Gjithashtu, për të marrë një informacion më të
detajuar lidhur me mënyrën e aplikimit dhe
procesin e birësimit mund të kontaktoni me
institucionin tonë në numrat e kontaktit: +355 4
222 6465 / +355 4 222 7487, ose mund të
paraqiteni pranë zyrave tona në adresën: Rruga
"Mine Peza", Pallati 87/3, Shkalla 2, Tiranë,
Shqipëri.
Sqaruar se, për të marrë një informacion më të
detajuar lidhur me mënyrën e aplikimit dhe
procesin e birësimit mund të kontaktojnë me
institucionin tonë në numrat e kontaktit: +355 4
222 6465 / +355 4 222 7487, ose mund të
paraqiten pranë zyrave tona në adresën: Rruga

E plotë

Nuk ka

E plotë

Nuk ka

20
07.03.2021

Kërkesë për informacion mbi
procedurat e birësimit nga një shtetas
kosovar që jeton në Gjermani.

10.03.2021

Kërkesë për informacion mbi agjencitë
ndërmjetësuese për birësimet
ndërvendase në Amerikë.

10.03.2021

Kërkesë për informacion mbi
procedurat e birësimit ndërvendas nga
Greqia në Shqipëri.

17.03.2021

Kërkesë për informacion mbi zhvillimin
e raporteve pasbirësuese.

17.03.2021

Kërkesë për informacion mbi
procedurën e birësimit në Shqipëri nga
shtetase shqiptare residente në
Belgjikë.

21

22

23

24

08.03.2021

10.03.2021

11.03.2021

18.03.2021

18.03.2021

"Mine Peza", Pallati 87/3, Shkalla 2, Tiranë,
Shqipëri.
Informuar se, aplikantët duhet të drejtohen
pranë Autoriteti Gjerman të Birësimeve për të
flluar procedurat, si dhe për të marrë
informacionin mbi hapat e procesit të birësimit
dhe studimit të aplikantëve.
Dërguar informacioni për agjencinë amerikane
me të cilën KSHB bashkëpunon, të dhënat e të
cilës janë të publikuara edhe në faqen web të
institucionit.
Sipas legjislacionit në fuqi, duke qënë shtetas të
huaj nuk mund të aplikojnë drejtpërdrejtë pranë
KSHB. Për të filluar procedurat e birësimit,
duhet të drejtohen pranë Autoritetit Qendror të
Birësimeve në Greqi, të dhënat e të cilit janë të
publikuara edhe në faqen web të institucionit.
Kërkuar numrat e kontaktit për t'u kontaktuar
dhe për të caktuar një takim për zhvillimin e
raportit pasbirësues.
Sipas legjislacionit në fuqi, duke qënë shtetas të
huaj nuk mund të aplikojnë drejtpërdrejtë pranë
KSHB. Për të filluar procedurat e birësimit,
duhet të drejtohen pranë Autoritetit Qendror të
Birësimeve në Belgjikë.

E plotë

Nuk ka

E plotë

Nuk ka

E plotë

Nuk ka

E plotë

Nuk ka

E plotë

Nuk ka

25

19.03.2021

Kërkesë për informacion mbi
procedurat e birësimit ndërvendas nga
Amerika.

23.03.2021

Kërkesë për informacion mbi kontaktet
e agjencisë ndërmjetësuese në fushën
e birësimit.

24.03.2021

27.03.2021

Kërkesë për informacion mbi
procedurat e birësimit në Shqipëri nga
shtetas kosovar.

29.03.0202
1

26

23.03.2021

27

28

04.04.2021

Kërkesë për informacion mbi
procedurat e birësimit ndërvendas nga
Italia.

06.04.2021

04.04.2021

Kërkesë për informacion mbi
porcedurat e birësimit brenda vendit.

06.04.2021

Informuar si në vijim: Aplikantët duhet të
drejtohen pranë Agjencisë Ndërmjetësuese të
Birësimeve në Amerikë, të publikuar në faqen
web të institucionit, për të filluar procedurat, si
dhe për të marrë informacionin mbi hapat e
procesit të birësimit dhe kohëzgjatjen e
procesit. Gjithashtu, tarifa e miratuar për
birësimet ndërvendase jashtë Bashkimit
Europian është 1000$. Sa i takon afatit të
vlefshmërisë së përshtatshmërisë, ai zgjat 2 vite
dhe në përfundim të afatit duhet të rinovohet
dokumentacioni i dosjes.
Dërguar emri i Agjencisë Ndërmjetësuese që
operon në Amerikë, si dhe linku I saj ku janë të
publikuara edhe kontaktet e agjencisë. Linku:
https://nightlight.org/
Sipas legjislacionit në fuqi, aplikantët nuk mund
të aplikojnë drejtpërdrejtë pranë KSHB. Për të
filluar procedurat e birësimit, duhet të
drejtohen pranë Autoritetit Qendror të
Birësimeve në Kosovë.
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, të cilat
janë të publikuara edhe në faqen web të KSHB.
Dërguar kontaktet e KSHB për të kontaktuar për
çdo informacion të mëtejshëm.
Dërguar kontaktet e KSHB për të kontaktuar dhe
sqaruar specifikat e rastit, në mënyrë që të

E plotë

Nuk ka

E plotë

Nuk ka

E plotë

Nuk ka

E plotë

Nuk ka

E plotë

Nuk ka

29
06.04.2021

Kërkesë për informacion mbi
procedurat dhe kohëzgjatjen e
birësimit ndërvendas nga Amerika.

06.04.2021

30
Kërkesë për informacion mbi mënyrën

09.04.2021 e aplikimit për birësim nga Italia.
31
19.04.2021

Kërkesë për informacion mbi
procedurat e birësimit.

20.04.2021

Kërkesë për informacion mbi
procedurat e birësimit nga një shtetas
kosovar me nënshtetësi gjermane.

32

14.04.2021

20.04.2021

26.04.2021

33

Kërkesë për informacion mbi

21.04.2021 procedurat e birësimit.

22.04.2021

marrin një informacion sa më të detajuar mbi
mënyrën e aplikimit dhe procedurat e birësimit.
Dërguar kontaktet e KSHB për të kontaktuar dhe
sqaruar specifikat e rastit, në mënyrë që të
marrin një informacion sa më të detajuar mbi
mënyrën e aplikimit dhe procedurat e birësimit.
Informuar se, sipas legjislacionit në fuqi,
aplikantët nuk mund të aplikojnë drejtpërdrejtë
pranë KSHB. Për të filluar procedurat e
birësimit, duhet të drejtohen pranë njërës prej
Agjencive Ndërmjetësuese në fushën e
birësimeve në Itali, të dhënat e të cilave janë të
publikuara në faqen web të KSHB.
Dërguar kontaktet e KSHB për të kontaktuar dhe
sqaruar specifikat e rastit, në mënyrë që të
marrin një informacion sa më të detajuar mbi
mënyrën e aplikimit dhe procedurat e birësimit.
Sipas legjislacionit në fuqi, aplikantët nuk mund
të aplikojnë drejtpërdrejtë pranë KSHB. Për të
filluar procedurat e birësimit, duhet të
drejtohen pranë Autoritetit Qendror të
Birësimeve në Gjermani.
Vënë në dispozicion informacionin e
përgjithshëm mbi procesin e birësimt të
publikuar në faqen web të institucionit
http://www.kshb.gov.al në rubrikën "Shërbimet
e Birësimit". Dërguar kontaktet e KSHB (adresë,
numër telefoni) për të kontaktuar dhe sqaruar
specifikat e rastit, në mënyrë që të marrin një
informacion sa më të detajuar mbi mënyrën e
aplikimit dhe procedurat e birësimit.

E plotë

Nuk ka

E plotë

Nuk ka

E plotë

Nuk ka

E plotë

Nuk ka

E plotë

Nuk ka
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23.04.2021

Kërkesë për informacion mbi
procedurat e birësimit nga shtetas
shqiptar me residencë në Itali.

26.04.2021

Kërkesë për informacion mbi menyrën
e aplikimit për birësim nga shtetas
shqiptar me residencë në Itali.

26.04.2021

27.04.2021

35

26.04.2021

Kërkesë për informacion mbi
procedurat e birësimit nga shtetas
shqiptar dhe zviceran residente në Itali.

26.04.2021

Kërkesë për informacion mbi
procedurat e birësimit nga shtetas
shqiptar me residence në Greqi.

36

29.04.2021

27.04.2021

Informuar se, sipas legjislacionit në fuqi,
aplikantët nuk mund të aplikojnë drejtpërdrejtë
pranë KSHB. Për të filluar procedurat e
birësimit, duhet të drejtohen pranë njërës prej
Agjencive Ndërmjetësuese në fushën e
birësimeve në Itali, të dhënat e të cilave janë të
publikuara në faqen web të KSHB.
Informuar se, pavarësisht se aplikanti ka
nënshtetësi italiane dhe shqiptare, duke qënë
rezidentë në Itali prej 20 vitesh, sipas
legjislacionit në fushën e birësimeve, e vetmja
mundësi aplikimi është nëpërmjet agjencivë
ndërmjetësuese.
Informuar se, sipas legjislacionit në fuqi,
aplikantët nuk mund të aplikojnë drejtpërdrejtë
pranë KSHB. Për të filluar procedurat e
birësimit, duhet të drejtohen pranë njërës prej
Agjencive Ndërmjetësuese në fushën e
birësimeve në Itali, të dhënat e të cilave janë të
publikuara në faqen web të KSHB. Dërguar
kontaktet e KSHB (adresë, numër telefoni) për
të kontaktuar dhe sqaruar specifikat e rastit, në
mënyrë që të marrin një informacion sa më të
detajuar mbi mënyrën e aplikimit dhe
procedurat e birësimit.
Informuar se, sipas legjislacionit në fuqi,
aplikantët nuk mund të aplikojnë drejtpërdrejtë
pranë KSHB. Për të filluar procedurat e
birësimit, duhet të drejtohen pranë Autoritetit
Qendror Grek të Birësimeve, të dhënat e të cilit
janë të publikuara në faqen web të KSHB.

E plotë

Nuk ka

E plotë

Nuk ka

E plotë

Nuk ka

E plotë

Nuk ka

37

27.04.2021

Kërkesë për informacion mbi
procedurat e birësimit me pëlqim nga
shtetas gjerman dhe shtetase shqiptare
me nënshtetësi gjermane.

38

03.05.2021

Kërkesë për informacion mbi
procedurën e birësimit nga shtetas me
nënshtetësi kanadeze.

Informuar mb bazën ligjore për birësimet me
pëlqim dhe kohëzgjatjen e periudhës së provës,
konkretisht: Ligji nr.9695, datë 19.03.2007 "Për
procedurat e birësimit dhe Komitetin Shqiptar
të Birësimeve", i ndryshuar. Sqaruar hapat që
duhet të ndiqen: - Hapi i parë është të merret
përshtatshmëria apo konfirmimi nga Autoriteti
Qëndror Gjerman, këtë konfirmim ata e
përcjellin te Komiteti Shqiptar i Birësimeve.
- Hapi i dytë është Gjyqi që duhet të ndiqet me
Objekt “Dhënie pëlqimi nga familja biologjike”.
Pasi merret Vendimi i formës së prerë, duhet të
pritet një afat prej 3-muaj i përcaktuar nga ligji
në rast se familja biologjike mban qëndrim
ndryshe nga ai në gjykatë.
- Hapi i fundit, ndodh pasi është përcjellë e
gjithë dosja me dokumentacionin përkatës,
shqyrtohet nga Këshilli Drejtues dhe merret një
Vendim për dhënie pëlqimi nga Komiteti.
Pas këtyre hapave, me të gjithë
dokumentacionin përkatës, aplikantët birësues i
drejtohen gjykatës përsëri me qëllim finalizimin
11.05.2021 e këtij birësimi.
Informuar se, sipas legjislacionit në fuqi,
aplikantët nuk mund të aplikojnë drejtpërdrejtë
pranë KSHB. Për të filluar procedurat e
birësimit, duhet të drejtohen pranë Agjencisë
Ndërmjetësuese Kanadeze të Birësimeve, të
dhënat e të cilit janë të publikuara në faqen web
të KSHB dhe në linkun
04.05.2021 http://www.adoptionworx.com/greetings.html.

E plotë

Nuk ka

E plotë

Nuk ka

04.05.2021

Kërkesë për informacion mbi
procedurat e birësimit nga shtetas
residentë në Angli.

04.05.2021

39

10.05.2021

Kërkesë për informacion mbi mënyrën
e aplikimit për birësim nga shtetas
rezidentë në Angli.

11.05.2021

Informuar se, sipas legjislacionit në fuqi,
aplikantët nuk mund të aplikojnë drejtpërdrejtë
pranë KSHB. Për të filluar procedurat e
birësimit, duhet të drejtohen pranë Autoritetit
Qendror të Birësimeve në Angli.
Kthyer përgjigja si në vijim: Sikurse ju kemi
informuar, rasti juaj u shqyrtua dhe mënyra e
vetme për të birësuar një fëmijë nga Shqipëria
është t'i drejtoheni Autoritetit Qendror në
fushën e birësimit në Angli, aty ku ju dhe
bashkeshorti juaj jeni rezidentë.
Në nenin 14, Kreu III, të Ligjit nr.9695, datë
19.03.2007, i ndryshuar, citohet:
"4. Shtetasit shqiptarë, rezidentë jashtë
Republikës së Shqipërisë, mund t’i drejtohen
drejtpërdrejt Komitetit, me kusht që vendimi
gjyqësor shqiptar i birësimit të sjellë pasoja
juridike në vendin e tyre të rezidencës. Ky
rregull zbatohet edhe kur shtetasi shqiptar ka
lidhur martesë me një shtetas të huaj apo
person pa shtetësi."
Mbështetur në këtë nen, ju mund të aplikoni
drejtpërdrejtë në institucionin tonë, vetëm me
kusht që vendimi i birësimit që do të merrni në
Shqipëri të ketë pasoja juridike në Angli, pra të
njihet në vendin ku jeni rezidentë.
Në këto kushte, duke qënë se, vendimi i
birësimit të një fëmije shqiptar në Angli njihet
vetëm në rast se procedura e birësimit kryhet
nëpërmjet Autoritetit Qendror në Angli, me të
cilin Komiteti ka marrëdhënie bashkëpunimi, ju

E plotë

Nuk ka

E plotë

Nuk ka

11.05.2021

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

12.05.2021

Kërkesë për informacion mbi
procedurat e birësimit nga aplikantë
shqiptar rezidentë në Spanjë.

40

11.05.2021

14.05.2021

Kërkesë për informcion mbi procedurat

41

18.05.2021 e birësimit.

23.05.2021

Kërkesë për informacion mbi
dokumentacionin e nevojshëm për
birësim.

19.05.2021

24.05.2021

Kthim Përgjigje Dt. 24.05.2021 (Në vijim të
regjistrit)

42
21.05.2021

Kërkesë për informacion mbi numrin e
punonjësve, emërimeve, rritje të
pagave dhe dhënie shpërblimesh.

duhet t'i nisni procedurat në Autoritetin
Qendror në Angli. Më tej, ata dërgojnë dosjen
tuaj pranë institucionit tonë për të vijuar me
procesin e birësimit.
Informuar se, në rast se aplikantët birësues do
të ishin residentë në Poloni, atëherë procedurat
e birësimit do të nisnin nga Autoriteti Qendror i
Birësimeve në Poloni. Lidhur me pyetjen e dytë,
legjislacioni shqiptar nuk parashikon kufizime në
rast se aplikantët birësues kanë fëmijë.
Informuar se, sipas legjislacionit në fuqi,
aplikantët nuk mund të aplikojnë drejtpërdrejtë
pranë KSHB. Për të filluar procedurat e
birësimit, duhet të drejtohen pranë Autoritetit
Qendror të Birësimeve në Spanjë.
Dërguar kontaktet e KSHB (adresë, numër
telefoni) për të kontaktuar dhe sqaruar
specifikat e rastit, në mënyrë që të marrin një
informacion sa më të detajuar mbi mënyrën e
aplikimit dhe procedurat e birësimit.
Kërkuar të kontaktoj me institucionin në rrugë
telefonike për t'u njohur me rastin në fjalë, në
mënyrë dhënien e listës së dokumentave të
nevojshme sipas llojit të birësimit.

24.05.2021

E plotë

Nuk ka

E plotë

Nuk ka

E plotë

Nuk ka

E plotë

Nuk ka

E plotë

Nuk ka

43

03.06.2021

Kërkesë për informacion mbi
procedurat e birësimit dhe kriteret për
shtetas rezidentë në Francë.

03.06.2021

44

16.06.2021

Kërkesë për informacion mbi
procedurat e birësimit nga shtetas
suedez dhe rezidente ne Suedi.

17.06.2021

45

18.06.2021

Kërkesë për informacion mbi
procedurat e birësimit nga shtetas
italian dhe rezidentë në Itali.

20.06.2021

Kërkesë për informacion mbi
procedurat e birësimit nga shtetas
italian dhe rezidentë në Itali.

46

21.06.2021

21.06.2021

Informuar se, sipas legjislacionit në fuqi,
aplikantët nuk mund të aplikojnë drejtpërdrejtë
pranë KSHB. Për të filluar procedurat e
birësimit, duhet të drejtohen pranë Autoritetit
Qendror të Birësimeve në Francë. Pranë
Autoritetit Francez do të marrin të gjithë
informacionin e nevojshëm lidhur me
procedurat e birësimit.
Informuar se, sipas legjislacionit në fuqi,
aplikantët nuk mund të aplikojnë drejtpërdrejtë
pranë KSHB. Për të filluar procedurat e
birësimit, duhet të drejtohen pranë Autoritetit
Qendror të Birësimeve në Suedi. Pranë
Autoritetit Suedez do të marrin të gjithë
informacionin e nevojshëm lidhur me
procedurat e birësimit.
Informuar se, sipas legjislacionit në fuqi,
aplikantët nuk mund të aplikojnë drejtpërdrejtë
pranë KSHB. Për të filluar procedurat e
birësimit, duhet të drejtohen pranë njërës prej
Agjencive Ndërmjetësuese në fushën e
birësimeve në Itali, të dhënat e të cilave janë të
publikuara në faqen web të KSHB. Dërguar
kontaktet e KSHB (adresë, numër telefoni) për
të kontaktuar për çdo sqarim të mëtejshëm.
Informuar se, sipas legjislacionit në fuqi,
aplikantët nuk mund të aplikojnë drejtpërdrejtë
pranë KSHB. Për të filluar procedurat e
birësimit, duhet të drejtohen pranë njërës prej
Agjencive Ndërmjetësuese në fushën e
birësimeve në Itali, të dhënat e të cilave janë të

E plotë

Nuk ka

E plotë

Nuk ka

E plotë

Nuk ka

E plotë

Nuk ka

publikuara në faqen web të KSHB. Dërguar
kontaktet e KSHB (adresë, numër telefoni) për
të kontaktuar për çdo sqarim të mëtejshëm.

25.06.2021

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

21.06.2021

Kërkesë për informacion mbi procesin e
surrogacisë në Shqipëri dhe nëse
realizohet ky proces në vendin tonë.

21.06.2021

Kërkesë për informacion mbi
procedurat e biresimit ndërmjet dy
shtetaseve te huaja që jetojnë në
Shqipëri.

47

48

25.06.2021

21.06.2021

22.06.2021

49

24.06.2021

Kërkesë nga nëna biologjike për të
tërhequr nga dosja e fëmijës të dhëna
dhe dokumenta.

29.06.2021

Agjencitë ndërmjetësuese italiane kanë degë të
vendosura në qytete të ndryshme në Itali. Për të
marrë informacion se cila prej tyre ka degë në
Bari, aplikantët duhet të drejtohen pranë këtyre
agjencive në kontaktete e dërguara.
Informuar se, në Ligjin nr.9695, datë 19.03.2007
"Për procedurat e birësimit dhe Komitetin
Shqiptar të Birësimeve", i ndryshuar, nuk ka të
specifikuar nene të veçanta në lidhje me
procesin e surrogacisë.
Informuar se, në rastet e birësimit me pëlqim,
fillimisht nëna biologjike duhet të jap pëlqimin e
saj në gjykatë për birësimin e fëmijës së vet e
më tej vazhdojnë procedurat për birësimin e
fëmijës.
Kthyer përgjigje si në vijim: Në mbështetje të
pikës 1, neni 37, të Ligjit nr.9695, datë
19.03.2007 "Për procedurat e birësimit dhe
Komitetin Shqiptar të Birësimit", i ndryshuar,
vetëm prindërit birësues dhe i birësuari, kur ka
arritur moshën madhore, mund t'i kërkojnë
Komitetit të dhëna për origjinën e të birësuarit
dhe historinë e tij.
Në këto kushte, fëmija i birësuar ose prindërit
birësues mund të paraqiten për të marrë
informacionin e nevojshëm pranë zyrave tona
në adresën: Rruga "Mine Peza", Pallati 87/3,
Shkalla 2, Tiranë, ditën E Hënë-E Enjte, ora

E plotë

Nuk ka

E plotë

Nuk ka

E plotë

Nuk ka

E plotë

Nuk ka

50
25.06.2021

Kërkesë për informacion mbi
procedurat e birësimit të një fëmije
shqiptar në Amerikë.

29.06.2021

51
Kërkesë për informacion mbi procesin e

52

30.06.2021 kujdestarisë në Shqipëri.
Kërkesë për informacion në kuadër
të monitorimit të procesit zgjedhor
02.07.2021
për Zgjedhjet Parlamentare të
25.04.2021.

53

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

54

Kërkesë për informacion mbi
procedurat e birësimit dhe mënyrën
12.07.2021
e aplikimit, si dhe kërkesë për
realizimin e një takimi pranë KSHB.

55

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

06.07.2021

08:00-16:30, ose ditën E Premte, ora 08:0014:00.
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 dhe
linkun https://nightlight.org/.
Informuar se legjislacioni në fuqi e parashikon
procesin e kujdestarisë. Dërguar kontaktet e
institucionit për t'u njohur më në detaje me
rastin konkret dhe për të dhënë një informacion
më të plotë.

Dërguar informacioni i kërkuar mbi monitorimin
06.07.2021 gjatë periudhës së fushatës zgjedhore dhe
materialet bashkëlidhur.
Kthyer përgjigje: Aplikantët duhet të drejtohen
pranë Autoritetit Qendror të Birësimeve në
13.07.2021
Greqi për të filluar procedurat e birësimit.
Dërguar kontaktet e Autoritetit Grek.
Dërguar baza ligjore përkatëse. Caktuar takim
pranë KSHB për të marrë të dhëna të plota
12.07.2021
lidhur me aplikantët birësues dhe për të dhënë
gjithë informacionin e nevojshëm.
Kthyer përgjigje: Aplikantët duhet të drejtohen
pranë Agjencisë Ndërmjetësuese në fushën e
birësimeve në Amerikë për të filluar procedurat
13.07.2021
e birësimit. Dërguar kontaktet e agjencisë, të
cilat janë të publikuara edhe në faqen web të
KSHB.

E plotë

Nuk ka

E plotë

Nuk ka

E plotë

Nuk ka

E plotë

Nuk ka

E plotë

Nuk ka

E plotë

Nuk ka

56

Kërkesë për informacion mbi
procedurat e birësimit nga një çift
14.07.2021
aplikantësh me shtetësi italiane, si
dhe kontaktet e institucionit.

Kthyer përgjigje: Aplikantët duhet të drejtohen
pranë njërës prej Agjencive Ndërmjetësuese në
fushën e birësimeve në Itali për të filluar
14.07.2021
procedurat e birësimit. Dërguar kontaktet e
agjencive. Dërguar kontaktet e institucionit
tonë.

E plotë

nuk ka

57

Kërkesë për informacion mbi
procedurat e birësimit dhe kërkesë
për të kontaktuar aplikantët
23.07.2021 birësues për t'i dhënë informacion
të plotë lidhur me mundësitë dhe
procedurat për të birësuar një
fëmijë.

Kthyer përgjigje: Dërguar kontaktet e
institucionit, të cilat janë të publikuara edhe në
faqen web të KSHB, si dhe dërguar adresa e
28.07.2021
institucionit, ditët dhe ora kur mund të
realizohet takimi për t'u informuar mbi
procedurat e birësimit.

E plotë

Nuk ka

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

Kthyer përgjigje: Dërguar kontaktet e
institucionit, të cilat janë të publikuara edhe në
28.07.2021 faqen web të KSHB, si dhe dërguar adresa e
institucionit, ditët dhe ora kur mund të
realizohet takimi.

E plotë

Nuk ka

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

E plotë

Nuk ka

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

E plotë

Nuk ka

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

E plotë

Nuk ka

58

59

60

Kërkesë për informacion mbi
marrjen e vërtetimit të rezidencës
27.07.2021
së fëmijës së birësuar jashtë
Shqipërisë.
Kërkesë për informacion mbi
marrjen e vërtetimit të rezidencës
28.07.2021
së fëmijës së birësuar jashtë
Shqipërisë.
Kërkesë për informacion për
institucionin përgjegjës mbi
10.08.2021
rezidencën e fëmijës së birësuar
jashtë Shqipërisë.

23.08.2021

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

14.09.2021

61

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

02.08.2021

62

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

18.08.2021

63

17.08.2021

64

Kërkesë për informacion mbi
kontaktet e institucionit dhe orarin
20.08.2021 zyrtar të punës me qëllim realizimin
e një telefonate për të marrë
informacion.

23.08.2021

65

Kërkesë për informacion mbi
procedurat e birësimit të një fëmije
23.08.2021
nga aplikantë shqiptar me
nënshtetësi amerikane.

24.08.2021

Kërkesë për informacion mbi
familjen biologjike.

18.08.2021

Kthyer përgjigje: KSHB nuk është institucioni
përgjegjës mbi caktimin e rezidencës së fëmijës
së birësuar jashtë Shqipërisë, si dhe është cituar
baza ligjore përkatëse.
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.
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.
Kthyer përgjigje: Fëmija i birësuar në moshë
madhore mund të marrë informacion mbi
familjen biologjike, duke depozituar kërkesë
pranë KSHB.
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.
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

E plotë

Nuk ka

E plotë

Nuk ka

E plotë

Nuk ka

E plotë

Nuk ka

E plotë

Nuk ka

66

Kërkesë për informacion mbi
procedurat e birësimit të një fëmije
08.09.2021
nga një çift aplikantësh shqiptar
rezidentë në Shqipëri.

Kthyer përgjigje: Dërguar kontaktet e
institucionit tonë në mënyrë që një takim për t'i
16.09.2021 dhënë aplikantë një informacion sa më plotë
mbi procedurat e birësimit, dokumentat e
nevojshme, afatet etj.

E plotë

Nuk ka

67

Kërkesë për informacion mbi
procedurat e birësimit të një fëmije
10.09.2021
nga aplikantë shqiptar rezidentë në
Suedi.

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

E plotë

Nuk ka

68

Kërkesë për informacion mbi
procedurat e birësimit të një fëmije
10.09.2021
nga shtetas grek dhe shtetase
shqiptare rezidente në Greqi.

20.09.2021

E plotë

Nuk ka

69

Kërkesë për informacion mbi
procedurat e birësimit të një fëmije
16.09.2021
nga një çift alikantësh me shtetësi
italiane.

16.09.2021

E plotë

Nuk ka

70

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

21.09.2021

E plotë

Nuk ka

Kërkesë për informacion mbi
procedurat e birësimit të një fëmije
19.09.2021
nga aplikantë shqiptar rezidentë
jashtë Shqipërisë.

21.09.2021

E plotë

Nuk ka

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

22.09.2021

E plotë

Nuk ka

71

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

72

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

29.09.2021

73

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

30.09.2021

74

Kërkesë për informacion mbi
procedurat e birësimit të një fëmije
29.09.2021
nga shtetas italian dhe shqiptar me
reidencë në Itali.

30.09.2021

75

Kërkesë për informacion mbi
procedurat e birësimit të një fëmije
29.09.2021 brenda vendit. Dërguar kontaktet e
aplikantëve birësues për t'u
kontaktuar nga KSHB.

30.09.2021

76

Kërkesë për informacion mbi
14.10.2021 procedurat e birësimit të një fëmije
nga shtetas italian.

18.10.2021

77

Kërkesë për informacion mbi
15.10.2021 procedurat e birësimit të një fëmije
në Shqipëri nga shtetas të huaj.

27.10.2021

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.
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.
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, të cilat janë të publikuara edhe në
faqen web të KSHB.
Informuar se, 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 duhet të ndërmarrin në lidhje me
procesin e birësimit.
Informuar se, 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, të cilat janë të publikuara edhe në
faqen web të KSHB.
Kërkuar informacion shtesë në lidhje me
rezidencën e aplikantëve birësues për të dhënë
një informacion sa më të plotë mbi mënyrën e
nisjes së procedurave.

E plotë

Nuk ka

E plotë

Nuk ka

E plotë

Nuk ka

E plotë

Nuk ka

E plotë

Nuk ka

E plotë

Nuk ka

28.10.2021

Konfirmuar se aplikantët birësues
janë rezidentë në Amerikë.

08.11.2021

Informuar se, 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.
Dërguar kontaktet e institucionit (numër
telefoni) për të vendosur një orar takimi pranë
zyrave të KSHB dhe për të marrë më shumë të
dhëna lidhur me statusin dhe kushtet e
aplikantëve, dhe në vijim do të informohen
konkretisht se çfarë hapash duhet të ndërmarrin
në lidhje me procesin e birësimit.
Informuar mbi situatën e fëmijëve në listë pritje
për t'u birësuar, dhe mbi kohën e mundshme të
pritjes nga aplikantët deri në momentin e
birësimit.
Informuar se, 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, të cilat janë të publikuara edhe në
faqen web të KSHB.

E plotë

Nuk ka

E plotë

Nuk ka

E plotë

Nuk ka

E plotë

Nuk ka

78

Kërkesë për informacion mbi
procedurat e birësimit të një fëmije
brenda vendit. Dërguar kontaktet e
15.10.2021
aplikantëve birësues për t'u
kontaktuar nga KSHB dhe për të
lënë takim.

19.10.2021

79

Kërkesë për informacion mbi
18.10.2021 procedurat e birësimit për aplikantë
në listë pritje në KSHB.

25.10.2021

80

Kërkesë për informacion mbi
procedurat e birësimit të një fëmije
22.10.2021
në Shqipëri nga shtetas shqiptar
rezidentë në Itali.

25.10.2021

81

Kërkesë për informacion mbi
procedurat e birësimit të një fëmije
23.10.2021
nga aplikantë shqiptar rezidentë në
Suedi.

Informuar se, aplikantët duhet të drejtohen
27.10.2021 pranë Autoritetit Qendror të Birësimeve në
Suedi për të filluar procedurat e birësimit.

E plotë

Nuk ka

82

Kërkesë për informacion mbi
29.10.2021 statusin e një çifti aplikant për
birësim nga Sllovenia.

Informuar se dosja e aplikantëve nuk është e
plotë, cituar dokumentacioni që mungon për të
11.11.2021
vijuar më tej me procedurat e regjistrimit të
dosjes sipas legjislacionit në fuqi.

E plotë

Nuk ka

83

Kërkesë për informacion mbi
31.10.2021 procedurat e birësimit të fëmije nga
aplikantë kosovar rezidentë në Itali.

08.11.2021

84

Kërkesë për informacion mbi
04.11.2021 statusin e një çifti aplikant për
birësim në listë pritje nga Greqia.

17.11.2021

85

Kërkesë për informacion mbi
statusin e një çifti aplikant për
08.11.2021
birësim vendas nga një person i
tretë.

11.11.2021

86

11.11.2021

Kërkesë për informacion mbi të
dhëna statistikore për vitin 2020.

11.11.2021

Informuar se, 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, të cilat janë të publikuara edhe në
faqen web të KSHB.
Konfirmuar se aplikantët vijojnë të jenë në listë
prtije për birësim dhe se deri aktualisht nuk ka
patur një dosje fëmije të përshtatshëm me
kërkesat e përcaktuara në vendimin e
përshtatshmërisë së aplikantëve birësues. Çdo
infrmacion shtesë apo zhvillim në lidhje me
rastin, KSHB do të njoftojë aplikantët nëpërmjet
Autoritetit Qendror Grek të birësimeve.
Sqaruar se, sipas legjislacionit në fuqi në fushën
e birësimeve informacioni i kërkuar është
informacion konfidencial dhe nuk mund t'i vihet
në dispozicion një personi të tretë. Për çdo të
dhënë lidhur me procedurat e birësimit, KSHB
kontakton drejtpërdrejtë aplikantët birësues.
Dërguar informacioni: Gjatë vitit 2020, janë
realizuar 26 birësime, të cilat klasifikohen si në
vijim: sipas vendit të birësimit - 18 birësime
brenda vendit dhe 8 jashtë vendit; sipas statusit
shëndetësor - 2 fëmijë me probleme
shëndetësore dhe 24 fëmijë të shëndetshëm;
sipas gjinisë - 11 femra dhe 15 meshkuj; sipas
grupmoshës - 4 fëmijë deri në 1 vjeç, 14 fëmijë
të moshës 1-4 vjeç, 3 fëmijë të moshës 5-9 vjeç
dhe 5 fëmijë mbi 10 vjeç.

E plotë

Nuk ka

E plotë

Nuk ka

E plotë

Nuk ka

E plotë

Nuk ka

87

88

89

90

91

Kërkesë pë informacion mbi
11.11.2021 procedurat e birësimit me pëlqim të
një fëmije nga shtetas anglez.

Kërkesë për informacion mbi
procedurat e birësimit nga një
14.11.2021
aplikant norvegjez dhe një aplikant
shqiptar rezident në Norvegji.
Kërkesë për informacion mbi
19.11.2021 procedurat e birësimit nga aplikantë
shqiptar rezidentë në Danimarkë.
Kërkesë për informacion mbi
22.11.2021 procedurat e birësimit në Shqipëri
nga shtetas të huaj.
Informacioni i kërkuar nuk është
dërguar nga ana e aplikantëve.
Kërkesë për informacion mbi
procedurat e birësimit të një fëmije
30.11.2021
në Shqipëri nga aplikantë birësues
shqiptar rezidentë në Itali.

Personi i interesuar ka kontaktuar në rrugë
telefonike institucionin, ku ka dhënë
informacione më të detajuara lidhur me rastin.
Nga ana e KSHB, i është shpjeguar se procedura
parashikon fillimisht dhënien e pëlqimit pranë
gjykatës së rrethit përkatës të familjes biologjike
15.11.2021 për birësimin e fëmijës së tyre. Më tej,
apilkantët birësues duke qënë shtetas anglez
duhet të drejtohen pranë Autoritetit Qendror
në Angli për të vijuar me procedurat e birësimit.
Në e-maili, janë dërguar kontaktet e KSHB
(numër telefoni, adresë) për t'u drejtuar për çdo
informacion shtesë lidhur me rastin në fjalë.

E plotë

Nuk ka

Informuar se, aplikantët duhet të drejtohen
17.11.2021 pranë Autoritetit Qendror të Birësimeve në
Norvegji për të filluar procedurat e birësimit.

E plotë

Nuk ka

E plotë

Nuk ka

E plotë

Nuk ka

E plotë

Nuk ka

Informuar se, aplikantët duhet të drejtohen
22.11.2021 pranë Autoritetit Qendror të Birësimeve në
Danimarkë për të filluar procedurat e birësimit.
Kërkuar informacion shtesë në lidhje me
rezidencën e aplikantëve birësues për të dhënë
24.11.2021
një informacion sa më të plotë mbi mënyrën e
nisjes së procedurave.

Informuar se, aplikantët duhet të drejtohen
pranë njërës prej Agjencive Ndërmjetësuese në
09.12.2021
fushën e birësimeve në Itali për të filluar
procedurat e birësimit. Dërguar kontaktet e

Kërkesë për informacion mbi
procedurat e birësimit të një fëmije
30.11.2021
në Shqipëri nga aplikantë shqiptar
rezidentë në Amerikë.

09.12.2021

Kërkesë për informacion mbi
01.12.2021 procedurat e birësimit të një fëmije
nga Shqipëria.

01.12.2021

Dërguar informacioni i kërkuar,
02.12.2021 aplikantët janë rezidentë në
Amerikë.

09.12.2021

94

Kërkesë për informacion në lidhje
02.12.2021 me përfshirjen në punësim të
personave me aftësi të kufizuar.

06.12.2021

95

Kërkesë për informacion mbi
procedurat e birësimit të një fëmije
05.12.2021
në Shqipëri nga aplikantë rezidentë
në Itali.

07.12.2021

92

93

agjencive, të cilat janë të publikuara edhe në
faqen web të KSHB.
Informuar se, 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.
Kërkuar informacion shtesë në lidhje me
rezidencën e aplikantëve birësues për të dhënë
një informacion sa më të plotë mbi mënyrën e
nisjes së procedurave.
Informuar se, 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.
Informuar se, pranë institucionit tonë nuk ka të
punësuar persona me aftësi të kufizuar pasi
gjatë procedurave të rekrutimit nuk ka patur
kandidatura dhe aplikime.
Informuar se, 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, të cilat janë të publikuara edhe në
faqen web të KSHB.

E plotë

Nuk ka

E plotë

Nuk ka

E plotë

Nuk ka

E plotë

Nuk ka

E plotë

Nuk ka

96

Kërkesë për informacion mbi
procedurat e birësimit të një fëmije
07.12.2021
në Shqipëri nga aplikantë rezidentë
në Itali.

97

Kërkesë për informacion mbi
procedurat e birësimit të një fëmije
08.12.2021
në Shqipëri nga një çift aplikantësh
të huaj.

98

99

100

Kërkesë për informacion mbi
procedurat e birësimit me pëlqim
09.12.2021
nga aplikante shqiptare me
rezidencë në Belgjikë.

Kërkesë për informacion mbi
procedurat e birësimit nga shtetase
12.12.2021
gjermane dhe shtetas shqiptar
rezidentë në Gjermani.
Kërkesë për informacion mbi
procedurat e birësimit të një fëmije
13.12.2021 në Shqipëri nga shtetas me
nënshtetësi kosovare dhe
norvegjeze.

Informuar se, aplikantët duhet të drejtohen
pranë njërës prej Agjencive Ndërmjetësuese në
fushën e birësimeve në Itali për të filluar
09.12.2021
procedurat e birësimit. Dërguar kontaktet e
agjencive, të cilat janë të publikuara edhe në
faqen web të KSHB.
Dërguar kontaktet e institucionit (numër
telefoni) për të kontaktuar ose për të vendosur
një orar takimi pranë zyrave të KSHB dhe për të
09.12.2021 marrë më shumë të dhëna lidhur me statusin
dhe kushtet e aplikantëve, dhe në vijim do të
informohen konkretisht se çfarë hapash duhet
të ndërmarrin në lidhje me procesin e birësimit.

E plotë

Nuk ka

E plotë

Nuk ka

E plotë

Nuk ka

Informuar se, aplikantët duhet të drejtohen
20.12.2021 pranë Autoritetit Qendror të Birësimeve në
Gjermani për të filluar procedurat e birësimit.

E plotë

Nuk ka

Informuar se, aplikantët duhet të drejtohen
20.12.2021 pranë Autoritetit Qendror të Birësimeve në
Norvegji për të filluar procedurat e birësimit.

E plotë

Nuk ka

Kthim Përgjigje Dt. 06.01.2022 (Në vijim të
regjistrit)
06.01.2022 Sqarojmë se, aplikantja ka kontaktuar
institucionin në rrugë telefonike dhe ka marrë
dijeni për mënyrën e realizimit të procedurës së
birësimit.

101

Kërkesë për informacion mbi
19.12.2021 procedurat e birësimit të një fëmije
në Shqipëri nga shtetas italian.

21.12.2021

102

Kërkesë për informacion mbi
27.12.2021 procedurat e birësimit të një fëmije
në Shqipëri.

29.12.2021

103

Kërkesë për informacion mbi
procedurat e birësimit të një fëmije
27.12.2021
nga aplikante shqitare rezidente në
Itali dhe shtetas italian.

29.12.2021
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Kërkesë për informacion mbi
27.12.2021 procedurat e birësimit të një fëmije
në Shqipëri.

29.12.2021
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Kërkesë për informacion mbi
28.12.2021 procedurat e birësimit të një fëmije
në shqipëri.

29.12.2021

Informuar se, 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, të cilat janë të publikuara edhe në
faqen web të KSHB.
Kërkuar informacion shtesë në lidhje me
rezidencën e aplikantëve birësues për të dhënë
një informacion sa më të plotë mbi mënyrën e
nisjes së procedurave.
Informuar se, 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, të cilat janë të publikuara edhe në
faqen web të KSHB.
Informuar se, për të dhënë një përgjigje dhe
informacion sa më të plotë mbi mënyrën e
fillimit të procedurës së birësimit, kërkohet
informacion shtesë në lidhje me situatën e
aplikantëve. Dërguar kontaktete e institucionit
(adresë, nr.telefoni, adresë e-mail) për të
kontaktuar në rrugë telefonike ose për t'u
paraqitur pranë zyrave të KSHB.
Informuar se, për të dhënë një përgjigje dhe
informacion sa më të plotë mbi mënyrën e
fillimit të procedurës së birësimit, kërkohet
informacion shtesë në lidhje me situatën e
aplikantëve. Dërguar kontaktete e institucionit
(adresë, nr.telefoni, adresë e-mail) për të

E plotë

Nuk ka

E plotë

Nuk ka

E plotë

Nuk ka

E plotë

Nuk ka

E plotë

Nuk ka

Kërkesë për informacion mbi
procedurat e birësimit të një fëmije
28.12.2021 në Shqipëri nga aplikantë që jetojnë
në Gjermani (nuk është përcaktuar
kohëqëndrimi në shtetin gjerman).
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Dërguar informacion se, aplikantët
jetojnë në Gjermani dhe e kanë të
pamundur të paraqiten pranë
29.12.2021
zyrave të institucionit. Dërguar nr.e
telefonit për t'u kontaktuar nga
KSHB.
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Kërkesë për informacion mbi
procedurat e birësimit të një fëmije
30.12.2021
në Shqipëri nga aplikantë rezidentë
në Greqi.

kontaktuar në rrugë telefonike ose për t'u
paraqitur pranë zyrave të KSHB.
Informuar se, për të dhënë një përgjigje dhe
informacion sa më të plotë mbi mënyrën e
fillimit të procedurës së birësimit, kërkohet
informacion shtesë në lidhje me situatën e
29.12.2021
aplikantëve. Dërguar kontaktete e institucionit
(adresë, nr.telefoni, adresë e-mail) për të
kontaktuar në rrugë telefonike ose për t'u
paraqitur pranë zyrave të KSHB.
Informuar se, për të përcaktuar mënyrën e
fillimit të procedurave të birësimit,
dokumentacionin që nevojitet, afatet etj,
05.01.2022 aplikantët mund të telefonojnë për të marrë një
informacion më të saktë dhe të plotë lidhur me
rastin e tyre. Dërguar numri i kontaktit me
institucionin.
Informuar se, nëse aplikantët janë rezidentë
prej të paktën 2 vitesh në Greqi, ata duhet të
drejtohen pranë Autoritetit Qendror të
05.01.2022 Birësimeve në Greqi për të filluar procedurat e
birësimit. Dërguar kontaktet e Autoritetit
Qendror Grek, të cilat janë të publikuara edhe
në faqen web të KSHB.

[1] Numri rendor i kërkesave të regjistruara në Regjistrin e
Kërkesave dhe Përgjigjeve
[2] Data e regjistrimit të kërkesës
[3] Përmbledhje e objektit të kërkesës duke u anonimizuar sipas parashikimeve
ligjore në fuqi
[4] Data e kthimit të përgjigjes

E plotë

Nuk ka

E plotë

Nuk ka

E plotë

Nuk ka

[5] Përmbajtja e përgjigjes duke u anonimizuar sipas
parashikimeve ligjore në fuqi
[6] Përgjigja jepet E plotë/ E kufizuar/ E refuzuar/E deleguar
[7] Kosto monetare e riprodhimit (kur është rasti dhe e dërgimit) të informacionit të kërkuar sipas tarifave të publikuar nga autoriteti
publik.

Kthim përgjigje Kërkesa Nr.7, Datë 22.01.2021
Përshëndetje!
U njohëm me kërkesën Tuaj dhe po ju informojmë si më poshtë vijon:
Referuar ligjit nr. 10 358, datë 16.12.2010 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 9695, datë 19.03.2007, përcaktohet se Birësimi
është një procedurë administrative dhe gjyqësore që i ofron fëmijës që është i privuar ose jo, një mjedis familjar, duke i siguruar një
familje tjetër alternative me të drejta dhe detyrime të njëjta me prindër biologjikë. Institucioni përgjegjës i cili ofron trajtimin e kësaj
procedure është Komiteti Shqiptar i Birësimit. (KSHB).
Sa është numri i kërkesave për birësim, pranë institucioneve të përkujdesjes sociale publike dhe private dhe sa ishte numri i
fëmijëve të birësuar gjatë vitit 2020?
 Referuar Ligjit qe sipërcitoni kërkesat për birësim dorëzohen vetem pranë Komitetit Shqiptar të Birësimeve dhe jo pranë
institucioneve publike dhe jopublike. Pranë KSHB për vitin 2020 janë paraqitur 40 kërkesa nga çifte aplikantë nga e gjithë
Shqipëria, ndërsa numri i fëmijëve të birësuar është 26.
Sa është numri i kërkesave për birësim, pranë institucioneve të përkujdesjes sociale publike dhe private dhe sa ishte numri i
fëmijëve të birësuar për të njëjtën periudhë të një viti më parë?

 Ne vitin 2019, në KSHB janë dorëzuar 26 kërkesa nga çifte aplikantë nga e gjithë Shqipëria, ndërsa numri i birësimeve ishte 26.
Cilat birësime janë dominuese brenda dhe jashtë vendit?
 Referuar statistikave, (në vitin 2020 janë realizuar 8 birësime ndërvendase dhe në vitin 2019 janë realizuar 5 birësime
ndërvendase). Në birësim përparësi kanë birësimet brenda vendit.
Në cilat shtete ndodhin më së shumti birësimet?
 Mund të përmendin shtete si: USA, Kanada, Italia, Franca.
Sa është numri i fëmijëve që i përkasin pakicave kombëtare egjiptiane dhe rome, pranë institucioneve të përkujdesjes sociale
publike dhe private?
 Ky informacion duhet kerkuar pranë institucioneve publike dhe private.
Sa është numri i fëmijëve të birësuar që i përkasin pakicave kombëtare egjiptiane dhe rome?
 Referuar vitit 2019, janë birësuar 5 fëmijë dhe në vitin 2020 janë birësuar 5 fëmijë që i përkasin këtyre pakicave kombëtare.
Sa është numri i fëmijëve që janë në listë për tu birësuar?
 Në listën e fëmijëve që janë në pritje për t’u sistemuar në një familje ndodhen 36 femijë të regjistruar të datëlindjeve prej 20132016. Prej tyre, 21 janë fëmijë me problematika të rënda shëndetësore ndërsa 15 fëmijë janë në moshë të madhe. Të gjithë këta
fëmijë u janë propozuar familjeve në pritje (vendase dhe ndërvendase) por nuk është bërë e mundur gjetja e një familje për ta.
Sa është numri i birësimeve pa pëlqimin e prindit biologjik në rastet ku komunikimi me ta ka qenë i pamundur?
 Ky informacion mund të merret pranë institucioneve publike –jopublike ose Gjykatës së Rrethit Kompetent.

Cilat janë format me të cilat përpiqeni të kontaktoni me prindin biologjik për t’i marë pëlqimin?
 Ky informacion mund të merret pranë institucioneve publike –jopublike. KSHB nuk mban kontakte me prindërit biologjikë.
Sa është numri i prindërve që janë tërhequr nga pëlqimi për birësim?
 Ky informacion mund të merret pranë institucioneve publike –jopublike.
Sa është numri i prindërve që vijnë të kërkojnë fëmijët e tyre pasi ka kaluar afati prej një viti, në rastet kur, fëmija i tyre është
biresuar pa pëlqimin e prindit biologjik?
 Në vitin 2020 nuk ka patur asnjë rast të tillë.
________________________________________________________________________________________________________
Kthim përgjigje Kërkesa Nr.42, Datë 21.05.2021

Pika 1 dhe 2 e kërkesës: Lista e punonjësve të Ministrisë së Drejtësisë dhe Institucioneve të Varësisë
Nr

1

Institucioni

Komiteti
Shqiptar i
Birësimeve

Shtator
2020

Tetor
2020

Nr i punonjësve çdo muaj
Vitet 2020-2021
Nëntor Dhjetor Janar Shkurt
2020
2020
2021 2021

8

8

9

9

9

9

Mars
2021

Prill
2021

9

9

Shtator
2020

Nr i emërimeve të reja për çdo muaj
Vitet 2020-2021
Tetor Nëntor Dhjetor Janar Shkurt
2020 2020
2020
2021 2021

Mars
2021

Prill
2021

0

0

0

0

1

0

0

0

Pika 3: Nuk ka patur rritje page për asnjë punonjës të KSHB gjatë 01 Shtator 2020 - 01 Maj 2021.
Pika 4: Nuk ka përfituar asnjë punonjës i KSHB shpërblime apo shtesa mbi pagën gjatë 01 Shtator 2020 - 01 Maj 2021.

Kthim përgjigje
Kërkesa Nr.98, Datë 09.12.2021

