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[1] 

Data e 

kërkesës [2]  
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Data e 
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e 
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[6] 

Tarifa 

[7] 

1 07.01.2022 

Kërkesë për informacion mbi 

procedurat e birësimit të një fëmije në 
Shqipëri nga aplikantë shqiptar 

rezidentë në Amerikë. 11.01.2022 

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. E plotë 

Nuk 

ka 

2 13.01.2022 

Kërkesë për informacion mbi 
dorëzimin ose jo të dokumentacionit 

për birësim pranë institucionit tonë. 25.01.2022 

Informuar se, pas verifikimeve në 

listat e pritjes të institucionit tonë 

nuk rezulton asnjë e dhënë me 

emrin e aplikantes për birësim. 

E plotë 
Nuk 

ka 

3 

17.01.2022 

Kërkesë për informacion mbi 

procedurat e birësimit të një fëmije në 

Shqipëri nga aplikantë shqiptar 
rezidentë në Angli. 20.01.2022 

Informuar se, aplikantët duhet të 

drejtohen pranë Autoritetit Qendror 

të Birësimeve në Angli për të filluar 

procedurat e birësimit. 

E plotë 
Nuk 

ka 
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4 

19.01.2022 

Kërkesë për informacion mbi 

procedurën e birësimit me pëlqim nga 

aplikantë shqiptarë me rezidencë në 
Belgjikë, konkretisht në lidhje me:  

në cilën gjykatë merret vendimi për 

dhënie pëlqimi për birësim; sa kohë 
duhet të kalojë nga momenti kur 

vendimi merr formë të prerë deri në 

fillimin e proedurave të birësimit; 

kush është përgjegjës për përgatitjen 
e dosjes së fëmijës; sa zgjat periudha 

e provës. 31.01.2022 

Informuar sipas kërkesës, 

konkretisht: vendmi i dhënies së 

pëlqimit për birësim merret pranë 

Gjykatës së Rrethit Gjyqësor ku 

është vendbanimi i fëmijës; duhet të 

kalojnë 3 muaj nga momenti kur 

vendimi merr formë të prerë për të 

filluar aplikimin për birësim; dosja 

e fëmijës përgatitet nga familja 

biologjike, por për të lehtësuar 

procedurën familja mund të 

asistohet nga KSHB; për birësimet 

me pëlqim, periudha e provës 

konsiderohet e ezauruar. 

E plotë 
Nuk 

ka 

11.02.2022 

Kërkesë për informacion mbi fillimin 

e procesit gjyqësor, më konkretisht: 

kush është personi përgjegjës që 
duhet të nis procesin gjyqësor, si dhe 

kush është autoriteti/personi 

përgjegjës që duhet të përgatisë 
dosjen e fëmijës që do të birësohet. 14.02.2022 

Informuar se, procesi gjyqësor 

duhet të nis nga aplikantët birësues. 

Në lidhje me dosjen e fëmijës që do 

të birësohet, dokumentacioni i 

dosjes përgatitet nga familja 

biologjike dhe në çdo rast 

institucioni ynë mund të ofrojë 

asistencë gjatë përgatitjes duke 

dhënë orientimin e nevojshëm. 

E plotë 
Nuk 

ka 

5 

19.01.2022 

Kërkesë për informacion mbi 

procedurën e birësimit të një fëmije 
në Shqipëri nga aplikantë të huaj me 

vendbanim në Shqipëri. 25.01.2022 

Informuar se, aplikimet për birësim 

fillojnë nga shteti ku aplikantët janë 

rezidentë, pra nëse aplikantët kanë 

2 ose më shumë vite qëndrimi në 

Shqipëri, mund të nisin procedurat 

e birësimit në Shqipëri. Gjithashtu, 

aplikantët mund të paraqiten pranë 

zyrave të institucionit tonë për të 

marrë një informacion më të plotë 

E plotë 
Nuk 

ka 



mbi procedurat e birësimit që duhet 

të ndjekin. 

6 

26.01.2022 

Kërkesë për informacion mbi 

procedurën e birësimit të një fëmije 
në Shqipëri nga aplikante shqiptare 

rezidente në Itali dhe aplikant italian. 31.01.2022 

Informuar se, aplikantët duhet të 

drejtohen pranë 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 

7 

29.01.2022 

Kërkesë për informacion mbi 

procedurën e birësimit të një fëmije 
në Shqipëri nga aplikantë shqiptarë, 

me nënshtetësi italiane dhe me 

vendbanim në Gjermani. 07.02.2022 

Informuar se, aplikantët duhet të 

drejtohen pranë Autoritetit Qendror 

të Birësimeve në Gjermani për të 

filluar procedurat e birësimit. 

E plotë 
Nuk 

ka 

8 

31.01.2022 

Kërkesë për informacion mbi 

procedurat e birësimit të një fëmije në 
Shqipëri nga aplikantë shqiptarë me 

nënshtetësi italiane, si dhe kërkesë 

për informacion mbi bazën ligjore 

dhe dokumentacionin mbi të cilin do 
të realizohet birësimi. 07.02.2022 

Informuar se, për të përcaktuar 

mënyrën e fillimit të procedurave të 

birësimit, bazën ligjore, 

dokumentacionin që nevojitet, 

afatet etj, aplikantët apo personat e 

interesuar duhet të paraqiten pranë 

zyrave të institucionit për të marrë 

një informacion më të saktë dhe të 

plotë lidhur me rastin e tyre. 

Dërguar kontaktet dhe adresa e 

institucionit. 

E plotë 
Nuk 

ka 



07.02.2022 

Kërkesë për informacion mbi bazën 
ligjore për procedurat e birësimit të 

një fëmije në Shqipëri. 08.02.2022 

Informuar se, procedurat e birësimit 

në Shqipëri realizohen në zbatim të 

Ligjit nr.9695, datë 19.03.2007 "Për 

procedurat e birësimit dhe 

Komitetin Shqiptar të Birësimit", i 

ndryshuar. Sqaruar se, në rastin 

konkret, aplikantët duhet të 

drejtohen në një prej 3 Agjencive 

Ndërmjetësuese në fushën e 

birësimit në Itali për të nisur 

procedurat. Më tej, agjencia dërgon 

dosjen e plotësuar për aplikim në 

institucionin tonë. Dërguar 

kontaktet e agjencive, të cilat janë 

të publikuara edhe në faqen web të 

KSHB. 

E plotë 
Nuk 

ka 

9 

01.02.2022 

Kërkesë për informacion mbi 
agjencitë ndërmjetësuese italiane në 

fushën e birësimit. 07.02.2022 

Informuar se, aplikantët duhet të 

drejtohen pranë 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 

10 

01.02.2022 

Kërkesë për informacion mbi 

procedurat e birësimit të një fëmije në 
Shqipëri nga aplikantë me 

vendqëndrim në Amerikë. 07.02.2022 

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. 

E plotë 
Nuk 

ka 



11 

06.02.2022 

Kërkesë për informacion mbi 

procedurën e birësimit të një fëmije 
në Shqipëri nga aplikantë me 

nënshtetësi shqiptare dhe italiane. 08.02.2022 

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 

12 

07.02.2022 

Kërkesë për informacion mbi 

procedurat e birësimit të fëmije në 

Shqipëri nga një çift aplikantë 

spanjoll. 08.02.2022 

Informuar se, aplikantët duhet të 

drejtohen pranë Autoritetit Qendror 

të Birësimeve në Spanjë për të 

filluar procedurat e birësimit. 

Dërguar adresa e Autoritetit 

Spanjoll dhe përfaqësuesi i 

institucionit. 

E plotë 
Nuk 

ka 

13 

08.02.2022 

Kërkesë për informacion mbi 

procedurat e birësimit të një fëmije në 

Shqipëri nga një çift aplikantë me 
nënshtetësi shqiptare dhe gjermane 

dhe me vendqëndrim në Gjermani. 10.02.2022 

Informuar se, aplikantët duhet të 

drejtohen pranë Autoritetit Qendror 

të Birësimeve në Gjermani për të 

filluar procedurat e birësimit.  

E plotë 
Nuk 

ka 

14 

22.02.2022 

Kërkesë për informacion mbi 

procedurat e birësimit të një fëmije në 
Shqipëri nga një çift aplikantë më 

nënshtetësi shqiptare dhe angleze dhe 

me vendbanim në Angli. 22.02.2022 

Informuar se, aplikantët duhet të 

drejtohen pranë Autoritetit Qendror 

të Birësimeve në Angli për të filluar 

procedurat e birësimit dhe në vijim 

autoriteti dërgon dosjen e plotësuar 

të aplikantëve pranë intitucionit 

tonë.  

E plotë 
Nuk 

ka 

15 

03.03.2022 

Kërkesë për informacion mbi 
procedurat e birësimit të një fëmije në 

Shqipëri nga aplikante e vetme 

shqiptare me vendbanim në Itali. 08.03.2022 

Informuar se, aplikantja duhet të 

drejtohet pranë njërës prej 

Agjencive Ndërmjetësuese në 

fushën e birësimeve në Itali për të 

filluar procedurat e birësimit. 

Dërguar kontaktet e agjencive, të 

E plotë 
Nuk 

ka 



cilat janë të publikuara edhe në 

faqen web të KSHB. 

16 

18.03.2022 

Kërkesë për informacion mbi 
procedurat e birësimit të një fëmije në 

Shqipëri. 28.03.2022 

Informuar se, për të marrë një 

informacion më të detajuar mbi 

procedurat e birësimit, aplikantët 

apo personat e interesuar duhet të 

kontaktojnë me institucionin tonë 

për të marrë një informacion më të 

saktë dhe të plotë lidhur me rastin e 

tyre. Dërguar kontaktet e 

institucionit. 

E plotë 
Nuk 

ka 

17 

23.03.2022 

Kërkesë për informacion mbi 
procedurat e birësimit nga shtetas të 

huaj me vendbanim në Shqipëri. 

Aplikantët interesohen nëse mund të 
birësojnë një fëmijë të përzgjedhur 

nga vetë ata. 06.04.2022 

Informuar se, aplikantët birësues 

nuk mund të përzgjedhin fëmijën që 

do të birësojnë. Përshtatja e 

aplikantëve me fëmijën birësues 

realizohet nga KSHB. Dërguar 

numri i institucionit për të 

kontaktuar për të marrë 

informacion sa më të detajuar 

E plotë 
Nuk 

ka 

18 

25.03.2022 

Kërkesë për informacion mbi 

procedurat e birësimit me pëlqim në 
Shqipëri nga aplikantë shqiptar 

rezident në Amerikë. 06.04.2022 

Informuar se, duke qënë nuk ka 

mjaftueshëm të dhëna lidhur me 

aplikantët birësues, duhet të të 

kontaktojnë me institucionin tonë 

për të marrë një informacion më të 

saktë dhe të plotë lidhur me rastin e 

tyre. Dërguar kontaktet e 

institucionit. 

E plotë 
Nuk 

ka 



19 

28.03.2022 

Kërkesë për informacion mbi 

procedurat e birësimit të një fëmije në 
Shqipëri. 06.04.2022 

Informuar se, për të marrë një 

informacion më të detajuar mbi 

procedurat e birësimit, aplikantët 

apo personat e interesuar duhet të 

kontaktojnë me institucionin tonë 

për të marrë një informacion më të 

saktë dhe të plotë lidhur me rastin e 

tyre. Dërguar kontaktet e 

institucionit. 

E plotë 
Nuk 

ka 

20 

03.04.2022 

Kërkesë për informacion mbi 
procedurat e birësimit të një fëmije në 

Shqipëri nga aplikantë të huaj. 13.04.2022 

Informuar se, duke qënë se, nuk ka 

mjaftueshëm të dhëna lidhur me 

aplikantët birësues, duhet të 

kontaktojnë me institucionin tonë 

për të marrë një informacion më të 

saktë dhe të plotë lidhur me rastin e 

tyre. Dërguar kontaktet e 

institucionit, të cilat janë të 

publikuara edhe në faqen web. 

E plotë 
Nuk 

ka 

16.04.2022 

Kërkesë për informacion mbi detaje 

lidhur me procesin e birësimit dhe 
kriteret për t'u kualifikuar i 

përshtatshëm për birësim. 21.04.2022 

Informuar se, aplikantët nuk kanë 

paraqitur asnjë të dhënë lidhur me 

rastin e tyre, vendbanimin, si dhe 

situatën familjare dhe socio-

ekonomike. Në këto kushte, 

institucionit tonë i duhen më tepër 

të dhëna për t'i orientuar sa më 

qartë dhe saktë aplikantët për 

procedurat që duhet të ndjekin. 

Dërguar kontaktet e institucionit, të 

cilat janë të publikuara edhe në 

faqen web. 

E plotë 
Nuk 

ka 

21 

06.04.2022 

Kërkesë për informacion mbi 
procedurat e birësimit të një fëmije në 

Shqipëri nga shtetase finlandeze dhe 11.04.2022 

Informuar se, aplikantët duhet të 

drejtohen pranë Autoritetit Qendror 

të Birësimeve në Finlandë për të 

E plotë 
Nuk 

ka 



shtetas shqiptar rezidentë në 
Finlandë. 

filluar procedurat e birësimit dhe në 

vijim autoriteti dërgon dosjen e 

plotësuar të aplikantëve pranë 

intitucionit tonë.  

22 18.04.2022 

Kërkesë për informacion mbi hapat 

që duhen ndjekur për të birësuar një 

fëmijë në Shqipëri dhe kriteret që 

duhen përmbushur. 21.04.2022 

Informuar se, duke qënë se, nuk ka 

mjaftueshëm të dhëna lidhur me 

aplikantët birësues, duhet të 

kontaktojnë me institucionin tonë 

për të marrë një informacion më të 

saktë dhe të plotë lidhur me rastin e 

tyre. Dërguar kontaktet e 

institucionit, të cilat janë të 

publikuara edhe në faqen web. 

E plotë 
Nuk 

ka 

27.04.2022 

Kërkesë për të realizuar një takim 

pranë institucionit me qëllim marrjen 

e informacionit për procedurat e 

birësimit të një fëmije në Shqipëri. 28.04.2022 

Konfirmuar kërkesa për të zhvilluar 

një takim informues pranë KSHB. 

Informuar se, mund të paraqiten në 

çdo moment në ditët E Hënë-E 

Premte, brenda orarit zyrtar. 

Dërguar kontaktet e institucionit, të 

cilat janë të publikuara edhe në 

faqen web. 

E plotë 
Nuk 

ka 

23 

03.05.2022 

Kërkesë për të realizuar një takim 

informues mbi procedurat e birësimit 

të një fëmije në Shqipëri nga shtetas 

shqiptar me banim në Norvegji. 05.05.2022 

Konfirmuar kërkesa për të zhvilluar 

një takim informues pranë KSHB. 

Informuar se, mund të paraqiten në 

çdo moment në ditët E Hënë-E 

Premte, brenda orarit zyrtar. 

Dërguar kontaktet e institucionit, të 

cilat janë të publikuara edhe në 

faqen web. 

E plotë 
Nuk 

ka 

24 

05.05.2022 

Kërkesë për informacion mbi 
procedurat e birësimit të një fëmije në 

Shqipëri nga aplikantë rezidentë në 

Çeki. 18.05.2022 

Informuar se, aplikantët duhet të 

drejtohen pranë Autoritetit Qendror 

të Birësimeve në Çeki për të filluar 

procedurat e birësimit dhe në vijim 

E plotë 
Nuk 

ka 



autoriteti dërgon dosjen e plotësuar 

të aplikantëve pranë intitucionit 

tonë. 

25 

12.05.2022 

Kërkesë për dërgim të kontakteve të 
përfaqësuesit të institucionit lidhur 

me procedurat e birësimit të fëmijëve 

shqiptar në Maltë. Kërkesa është 
paraqitur pranë KSHB nga Ministria 

e Drejtësisë. 18.05.2022 

Dërguar të dhënat e titullarit të 

institucionit: emër, mbiemër, adresë 

elektronike, adresë postare. 

E plotë 
Nuk 

ka 

26 

16.05.2022 

Kërkesë për informacion mbi 
procedurat e birësimit të një fëmije në 

Shqipëri nga shtetase shqiptare dhe 

shtetas kosovar. 18.05.2022 

Informuar se, në kushtet kur 

aplikantët janë rezidentë prej të 

paktën dy vite në Kosovë, ata duhet 

të drejtohen pranë Autoritetit 

Qendror të Birësimeve në Kosovë 

për të filluar procedurat e birësimit 

dhe në vijim autoriteti dërgon 

dosjen e plotësuar të aplikantëve 

pranë intitucionit tonë. 

E plotë 
Nuk 

ka 

27 

23.05.2022 

Kërkesë për informacion mbi 
procedurat e birësimit të një fëmije në 

Shqipëri nga aplikante e vetme me 

shtetësi italiane. 01.06.2022 

Informuar se, aplikantja duhet të 

drejtohet 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 

28 

28.05.2022 

Kërkesë për informacion mbi 

procedurat e birësimit të një fëmije 

nga aplikantë vendas, të cilët kanë një 
fëmijë biologjik. 01.06.2022 

Informuar se, duke qënë se, nuk ka 

mjaftueshëm të dhëna lidhur me 

aplikantët birësues, duhet të 

kontaktojnë me institucionin tonë 

për të marrë një informacion më të 

saktë dhe të plotë lidhur me rastin e 

tyre. Dërguar kontaktet e 

E plotë 
Nuk 

ka 



institucionit, të cilat janë të 

publikuara edhe në faqen web. 

29 

28.05.2022 

Kërkesë për informacion mbi 
procedurat e birësimit nga aplikant 

shqiptar rezident jashtë vendit. 01.06.2022 

Informuar se, duke qënë se, nuk ka 

mjaftueshëm të dhëna lidhur me 

aplikantin/aplikantët birësues, duhet 

të kontaktojnë me institucionin tonë 

për të marrë një informacion më të 

saktë dhe të plotë lidhur me rastin e 

tyre. Dërguar kontaktet e 

institucionit, të cilat janë të 

publikuara edhe në faqen web. 

E plotë 
Nuk 

ka 

30 

11.06.2022 

Kërkesë për informacion mbi 
procedurat e birësimit të një fëmije në 

Shqipëri (përveç moshës, nuk ka 

asnjë të dhënë tjetër për aplikantët 

birësues). 17.06.2022 

Informuar se, duke qënë se, nuk ka 

mjaftueshëm të dhëna lidhur me 

aplikantët birësues, duhet të 

kontaktojnë me institucionin tonë 

për të marrë një informacion më të 

saktë dhe të plotë lidhur me rastin e 

tyre. Dërguar kontaktet e 

institucionit, të cilat janë të 

publikuara edhe në faqen web. 

E plotë 
Nuk 

ka 

31 

13.06.2022 

Kërkesë për informacion mbi 

procedurat e birësimit të një fëmije në 
Shqipëri nga shtetas kosovar. Kërkesë 

për të rezervuar një takim pranë 

zyrave të institucionit. 17.06.2022 

Informuar se, aplikimi për birësim 

të një fëmije në Shqipëri nis nga 

shteti ku aplikantët janë rezidentë 

prej të paktën dy vitesh, në rastin 

konkret nga Kosova. Gjithashtu, 

KSHB ka bërë me dije kërkuesin/en 

se mund të paraqitet pranë zyrave të 

institucionit çdo ditë të javës nga e 

hëna në të premte, brenda orarit 

zyrtar. 

E plotë 
Nuk 

ka 



32 

13.06.2022 

Kërkesë për informacion mbi 
procedurat e birësimit të një fëmije në 

Shqipëri nga aplikantë me shtetësi 

gjermane dhe rumune, me vendbanim 

në Gjermani. 17.06.2022 

Informuar se, aplikantët duhet të 

drejtohen pranë Autoritetit Qendror 

të Birësimeve në Gjermani për të 

filluar procedurat e birësimit. 

E plotë 
Nuk 

ka 

 
   

   

       

       

       

[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      
[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.    
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