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Përmbledhje ekzekutive 

 

Miratimi i ligjit nr. 119/2014 “Për të drejtën e informimit” solli ndryshime të rëndësishme në 

fushën e transparencës dhe të drejtës për informim. Një nga risitë e tij ishte krijimi i një sistemi 

mbikqyrjeje të së drejtës për informim nga Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen 

e të Dhënave Personale (në vijim Komisioneri). Gjithashtu, ky ligj përcaktoi rregullat e njohjes me 

informacionin publik si dhe vendosi standartet e transparencës proaktive. Në rast të 

mospërmbushjes së detyrimeve, ligji parashikoi urdhërimin e autoriteteve publike si dhe vendosjen 

e sanksioneve administrative. Pikërisht, për shkak të këtyre risive dhe standarteve të larta që sillte 

miratimi i këtij ligji, e rendiste atë në pozicionin e 6-të në vlerësimin global të legjislacioneve të 

së drejtës së informimit1.  

 

Pas gjashtë vitesh nga hyrja ne fuqi e tij lind nevoja për të analizuar praktikën e ndjekur deri tani 

nga Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale me qëllim 

promovimin e praktikave më të mira si dhe evidentimin e problematikave të hasura.  Për këtë arsye, 

ky raport prezanton një analizë të detajuar të zbatimit të ligjit “Për të drejtën e informimit” duke 

filluar nga trajtimi i vendimeve të marra nga Komisioneri, qasja e ndjekur prej tij në çështje të 

ndryshme e deri te analiza e disa prej vendimeve të gjykatës administrative të shkallës së parë me 

objekt cënimin e të drejtës për informim.  

 

Metodologjia e ndjekur në këtë analizë limiton rezultatet e dala sepse mbështetet kryesisht vetëm 

në një burim informacioni, në vendimet e Komisionerit dhe në disa vendime të gjykatës 

administrative të shkallës së parë Tiranë. Ndërkohë, që ka ankesa, kryesisht të organizatave të 

shoqërisë civile, të cilat janë konsideruar si raste të zgjidhura me ndërhyrjen e Komisionerit gjatë 

fazës së hetimit administrativ ose nuk ka një vendimmarrje të shprehur nga ana e tij.  

 

Për të patur një veprimtari efiçente, institucioni i Komisionerit, ka bërë përpjekje serioze për të 

shtrirë veprimtarinë e tij në të gjithë vendin, duke punuar në drejtim të ndërgjegjësimit të të gjithë 

aktorëve, publikut, shoqërisë civile e medias, për të identifikuar rëndësinë që merr transparenca 

dhe privatësia në kohët e sotme, por edhe masat që kërkohet të merren për mbrojtjen e tyre. 

Vendimmarrja e Komisionerit është e rëndësishme, jo vetëm përsa i përket ushtrimit të 

funksioneve të tij si organ publik, por edhe për faktin se kjo vendimmarrje shërben si garanci 

ligjore në mbrojtje të së drejtës së informimit. Ka një ndërgjegjësim të publikut për të kërkuar 

informacion nga autoritetet publike, dhe këto të fundit jo gjithnjë kanë qënë të gatshme në zbatimin 

e ligjit, për të dhënë informacionin e kërkuar. Qytetarët kanë shfrytëzuar të drejtën e garantuar nga 

ligji, dhe në rastet e refuzimit apo mosdhënies së informacionit i janë drejtuar Komisionerit me 

ankim me qëllim detyrimin e organit publik për të dhënë informacionin e kërkuar. 

 
1 https://www.rti-rating.org/ 
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Nga hyrja në fuqi e ligjit në nëntor të 2014 deri në dhjetor 2019, Komisioneri për të Drejtën e 

Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale ka trajtuar 3.124 ankesa dhe ka disponuar 

me vendim vetëm për 6,4% të ankesave të depozituara (196 ankesa) dhe ka zgjidhur me 

ndërmjetësim 75% të ankesave (2.316 ankesa).  

 

Zgjidhja e ankesave me ndërmjetësim nënkupton sigurimin e informacionit të kërkuar nga 

autoriteti publik si pasojë e ndërhyrjes së Zyrës së Komisonerit gjatë fazes së hetimit administrativ për 

shqyrtimin e ankesave, procedurë e parashikuar në nenin 24 të ligjit nr. 119/2014. Kjo praktikë është 

vlerësuar pozitive në fazat e para pas miratimit të ligjit pasi jo vetëm i siguronte qytetarëve, 

aktorëve të shoqërisë civile, akses në informacionin me karakter publik, por gjithashtu kishte dhe 

funksion edukues ndaj autoriteteve publike. Pavarësisht, se është një mënyrë e mirëpranuar nga 

palët, pas kalimit të një afati të konsiderueshëm nga miratimi dhe njohja e ligjit, kjo praktikë e 

krijuar nga Komisioneri nuk vlerësohet më e dobishme. Kjo sidomos në rastet kur kemi të 

bëjmë me atë kategori informacioni publik, i cili duhej të ishte publikuar nga autoriteti shtetëror 

pa kërkesë. Në raste të tilla, autoriteti publik jo vetëm që nuk përmbush detyrimin ligjor për të 

publikuar në mënyrë proaktive informacionin në programin e transparencës, por dhe në momentin 

që kërkuesi depoziton një ankesë pranë Zyrës së Komisionerit, ky i fundit nuk shprehet me vendim 

sanksionues ndaj autoritetit publik për mosdhënie të informacionit, pasi e vlerëson të mbyllur 

ankimin administrativ me sigurimin e informacionit të kërkuar pas kryrjes së procedurës 

administrative përkatëse. Ndërkohë që autoriteti publik nuk ndëshkohet edhe pse për një 

shkelje të dyfishtë, për mospublikimin e informacionit në programin e transparencës dhe për 

refuzim të dhënies së informacionit të kërkuar. Prandaj, vendimmarrja e Komisionerit, gjatë këtij 

5 vjeçari, është shumë e rëndësishme sepse krijon jo vetëm jurisprudencën e nevojshme, por 

ndikon dhe në mentalitetin e administratës publike duke vendosur kështu standartet e të drejtës për 

informim. 

 

Numri i ankesave të depozituara nga organizatat e shoqërisë civile dhe gazetarët pranë 

Komisionerit është thuajse sa gjysma e ankesave që qytetarët kanë paraqitur ndaj autoriteteve 

publike që kanë refuzuar apo nuk kanë dhënë informacion. Kjo kategori është edhe kategoria më 

cilësore në kërkimin e informacionit me karakter publik.  

 

Nga analiza e të dhënave të publikuar në faqen zyrtare të Komisionerit, rezulton se në vitin 2019 

respektimi i afatit të shqyrtimit të ankesës është rritur, ku 77% e ankesave janë shqyrtuar 

brenda afatit kohor, ndërsa në vitet paraardhëse, përqindja e shqyrtimit të ankesave jashtë afatit 

kohor 15 ditor është gati në 80 - 90% të rasteve. Numri i lartë i ankesave të zgjidhura brenda 

afatit mund të lidhet dhe me faktin që në vitin 2019, Komisioneri ka marrë vetëm 16 vendime nga 

786 ankesa të shqyrtuara, ndërsa 553 ankesa janë zgjidhur me ndërhyrjen e tij gjatë procesit tv 

hetimit adminstrativ. 

  

 



5 
 

Gjatë procedurës administrative të shqyrtimit të ankesave Komisioneri ka zhvilluar 75 seanca 

dëgjimore, me qëllim ballafaqimin e pretendimeve të palëve, seanca këto që garantojnë një proces 

të rregullt ligjor dhe kanë ndikuar në një vendimmarrje të drejtë nga ana e Komisionerit. Seancat 

dëgjimore duhet të zhvillohen në ato raste kur ato ndihmojnë punën e Komisionerit drejt 

vendimmarrje të drejtë dhe jo të shërbejnë si seanca ndërmjetësimi midis palëve, siç është rasti i 

vitit 2019 ku janë organizuar 28 seanca dhe Komisioneri ka marrë vetëm 16 vendime. 

 

Në vitin 2019, Komisioneri me qëllim nxitjen e autoriteteve publike për më shumë transparencë 

ka nisur praktikën e dhënies së rekomandimeve për organet publike, një praktike pozitive që 

dëshmon rolin aktiv të këtij institucioni. Do të ishte e sugjerueshme që praktika e rekomandimeve 

apo nxjerrjes së opinioneve ligjore të ndiqet edhe për të unifikuar praktikën e intitucioneve 

shtetërore përsa i takon bërjes publike të kontratave për kryerjen e punëve publike, e cila 

përbën dhe pjesën më të madhe të ankesave. Akte të tilla do t’i vinin në ndihmë institucioneve 

publike si dhe do të shërbenin për të trajtuar në mënyrë të njëjtë ankesat që kanë të njëjtin objekt. 

Në përgjithësi, tendenca e Komisionerit gjatë këtyre viteve ka qenë detyrimi i autoritetit 

publik për t’i bërë transparente këto kontrata, me përjashtim të të dhënave me karakter 

personal dhe të dhëna të cilat klasifikohen sekret tregtar apo konfidencial. 

 

Vendimet e marra nga Komisioneri për periudhën 2015-2019, janë në përgjithësi në harmoni dhe 

në pajtueshmëri të plotë si me kërkesat e ligjit të posaçëm “Për të drejtën e informimit”, ashtu edhe 

me parashikimet e Kodit të Procedurave Administrative për zhvillimin e një procedure 

administrative, nga inicimi i kësaj procedure me “kërkesë nga pala” dhe deri në nxjerrjen e aktit 

administrativ në përfundim të kësaj procedure. Një konstatim i tillë, për bazueshmërinë në ligj dhe 

prova të vendimeve të Komisionerit, rrjedh edhe nga vendimet e marra nga gjykata administrative 

e shkallës së parë gjatë shqyrtimit gjyqësor, për ato vendime të Komisionerit që janë bërë objekt i 

shqyrtimit nga gjykata. Një tregues pozitiv i vendimmarrjes së Komisionerit është fakti që gjykata 

i ka gjetur të mbështetura si në ligjin procedurial ashtu dhe në ligjin material vendimet e 

marra nga Komisioneri gjatë trajtimit të ankesave.   

 

Vërehet se numri i vendimeve të Komisionerit është tejet i ulët, në një kohë kur në ligj është 

parashikuar që Komisioneri duhet të shprehet me vendim për cdo ankesë të depozituar. Vihet re 

gjithashtu që dhe numri i vendimeve sanksionuese është pothuajse i pakonsiderueshëm (18 

vendime në 5 vite), ndonëse ligji nuk e ka lënë si pushtet diskrecional të Komisionerit caktimin e 

dënimin me gjobë. Në ato raste kur Komisioneri konstaton se nga ana e personave përgjegjës është 

kryer një kundravajtje administrative konkrete në kuptim të nenit 18 të ligjit, dënimi për këtë 

kundravajtje administrative është i detyruar për t’u dhënë.  

 

Tashmë me kalimin e 6 viteve nga miratimi i ligjit “Për të drejtën e informimit”, vlerësojmë se 

shfrytëzimi i garancisë ligjore të dënimit me gjobë qoftë dhe si një mjet i fundit, duhet 

përdorur nga Komisioneri për të siguruar zbatimin e të drejtës së informimit, sidomos në ato 
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raste që kemi të bëjmë me informacione që duhet të ishin bërë publik pa kërkesë. Ka ardhur koha 

që zbatimi i ligjit për të drejtën e informimit të jetë në nivele më të larta nga ana e 

institucioneve shtetërore. Ndaj Komisioneri si institucioni monitorues për zbatimin e tij duhet të 

sigurojë një zbatueshmëri të tillë përmes të gjithë garancive ligjore që ka në dispozicion bazuar në 

parashikimet ligjore.   
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I. Kuadri i përgjithshëm rregullativ i së drejtës së informimit 

 

E drejta për informim është një prej të drejtave themelore të njeriut e njohur si e tillë në akte të 

ndryshme ndërkombëtare, por edhe e parashikuar nga Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë. 

Informimi është ndër të drejtat themelore të njeriut, ndaj respektimi i tij do të thotë respektim i 

dinjitetit të qenies njerëzore. E drejta e informimit funksionon si një parim që ndihmon personat, 

interesat e të cilëve preken nga vendimmarrja administrative, në mënyrë që këta (personat) jo 

vetëm të dinë se çfarë vendimesh merren në lidhje me interesat e tyre, por edhe të mund të 

ankimojnë këto vendimmarrje. Dhënia e informacionit mundëson një sistem qeverisës më efikas, 

pasi informimi i publikut për punët e administratës është një nga premisat për suksesin e një 

qeverisjeje. Qeverisja e hapur është reflektim i komunikimit mes qytetarëve/publikut dhe qeverisë 

që ai ka krijuar për t'i shërbyer interesave të tij.  

 

E drejta e informimit si një e drejtë kushtetuese është sanksionuar nga neni 23 i Kushtetutës. Sipas 

këtij neni parashikohet se: 

  

1. E drejta e informimit është e garantuar.  

2. Kushdo ka të drejtë, në përputhje me ligjin, të marrë informacion për veprimtarinë e 

organeve shtetërore, si dhe të personave që ushtrojnë funksione shtetërore.  

3. Kujtdo i jepet mundësia të ndjekë mbledhjet e organeve të zgjedhura kolektive.  

 

Që qytetari të ketë të garantuar të drejtën e informimit duhet të ekzistojë edhe detyrimi i shtetit për 

të informuar shtetasit. Sipas nenit 15 të Kushtetutës, e drejta e informimit është një e drejtë e 

pandashme dhe e patjetërsueshme me personin, duke i siguruar në këtë mënyrë kësaj të drejte një 

mbrojtje të veçantë nga çdo lloj kufizimi të pabazuar në ligj. 

 

Në mënyrë të posaçme e drejta e informimit, si një e drejtë universale, është e rregulluar nëpërmjet 

parashikimeve të dhëna me Ligjin nr. 119/2014 “Për të drejtën e informimit”, ligji i cili bazohet 

në parimin e lirisë së qytetarëve për t’u informuar dhe në të drejtën e tyre për të kërkuar 

informacion nga autoritetet publike. Ligji “Për të drejtën e informimit” ka për qëllim të tijin 

garantimin e njohjes së të drejtës për informim si një e drejtë themelore dhe si një mjet që ndihmon 

në formimin e opinionit publik për veprimtarinë e institucioneve shtetërore dhe strukturave 

shoqërore. Sipas ligjit, çdo person gëzon të drejtën e njohjes me informacionin publik, pa qenë i 

detyruar të shpjegojë motivet dhe autoriteti publik është i detyruar të informojë publikun në çdo 

rast kur ai e zotëron informacionin e kërkuar. 

 

Ligji parashikon detyrimin e organeve shtetërore për të publikuar disa lloje informacionesh pa 

pasur nevojë që ky informacion të kërkohet në mënyrë aktive nga publiku. Komisioneri për të 

Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjes së të Dhënave Personale (më poshtë Komisioneri) është organi 

që ka detyrimin për të mbikqyrur dhe monitoruar sipas parashikimeve të bëra me ligj, të drejtën e 
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informimit dhe mbrojtjen e të dhënave personale, duke garantuar në këtë mënyrë respektimin nga 

autoritetet publike të së drejtave dhe lirive themelore të njeriut. Qëllimi i punës së Komisionerit 

bazuar edhe në legjislacionin në fuqi, ndër të tjera është, garantimi i aksesit në informacion të 

qytetarëve ndaj autoriteteve publike, njohjes së publikut me informacionin publik, si dhe 

përpunimi i ligjshëm i të dhënave personale duke respektuar dhe garantuar të drejtat dhe liritë 

themelore të njeriut, në veçanti, të drejtën për informim dhe të drejtën e ruajtjes së jetës private. 

 

Respektimi i së drejtës së informimit është konsideruar nga ligji edhe si një mjet për të nxitur 

transparencën dhe rritur përgjegjësinë e autoriteteve publike gjatë ushtrimit të funksioneve të tyre. 

Institucionet publike duhet të jenë të detyruara të publikojnë informacionin  kryesor dhe respektimi 

i së drejtës për informim duhet t’i shërbejë transparencës maksimale. Refuzimi i aksesit në 

informacionin publik, cënon të drejtat e individëve për të krijuar pikëpamjen e duhur mbi shtetin 

dhe situatën e shoqërisë. 

 

Nga ana e Zyrës së Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjes së të të Dhënave 

Personale, është miratuar edhe Strategjia për vitet 2018-2020, e cila synon të arrijë objektivat e 

mëposhtëm për një zbatim të suksesshëm të rregjimit të së drejtës së informimit:  

 

1. Rritja e ndërgjegjësimit të publikut për të drejtën e informimit;  

2. Garantimi e një kuadri ligjor dhe rregullator të konsoliduar;  

3. Përmirësimi, trajnimi dhe monitorimi i vazhdueshëm i autoriteteve publike;  

4. Forcimi i rolit të autoritetit mbikëqyrës.  

 

Transparenca është një parakusht i domosdoshëm në rrugën drejt shoqërisë së informacionit, e cila 

bazohet në teknologjinë e informacionit dhe komunikimit që mundëson përveç të tjerave, një dialog 

të përhershëm midis shtetit dhe individëve, në veçanti midis qeverisë, administratës së saj dhe 

qytetarëve. Aksesi në informacionin që mbahet apo prodhohet nga autoritetet publike është i një 

rëndësie thelbësore për mirëqeverisjen dhe demokracinë.  

 

Mosdhënia e informacionit të kërkuar nga autoriteti publik që e disponon atë, është një veprim 

administrativ i kundërshtueshëm (ankimueshëm në rrugë administrative dhe gjyqësore) nga 

subjekti, të cilit i është refuzuar dhënia e informacionit. Ligji është shprehur për mjetet e ankimit 

dhe cilat janë organet që kanë të drejtë të shqyrtojnë ankimin nga subjektet që u është refuzuar 

dhënia e informacionit të kërkuar.  

 

Sipas ligjit parashikohet se ankimi paraqitet tek: 

 

➢ Avokati i Popullit; ose 

➢ Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale. 
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Përveç ankimit administrativ, ligji ka parashikuar edhe ankimin në rrugë gjyqësore, ankim i cili 

realizohet pasi të jetë shteruar rruga e shqyrtimit të ankimit administrativ. 

 

Ankimi pranë Avokatit të Popullit, rregullohet në mënyrë specifike nga parashikimet e ligjit nr. 

8454, datë 4.2.1999, “Për Avokatin e Popullit”, dhe është një ankim i cili nuk cënohet apo preket 

nga procedura e shqyrtimit të ankimit administrativ pranë Komisionerit. Avokati i Popullit në 

përfundim të shqyrtimit të ankimit nxjerr rekomandime për autoritetet publike, të cilat për nga 

natyra e tyre nuk klasifikohen si akte administrative dhe për rrjedhojë ato nuk kanë karakterin e një 

akti detyrues për autoritetin publik. 

 

Duke marrë në konsideratë faktin se e drejta e ankimit, është një nga të drejtat bazë të individit me 

anë të së cilës atij i garantohet shmangia e veprimeve abuzive të organeve të administratës publike 

në mosdhënien apo refuzimin për të dhënë informacionin e kërkuar. Parashikimi që ka bërë ligji 

për dhënien e së drejtës së shqyrtimit të ankimeve edhe nga Komisioneri është një risi e ligjit, pasi 

tashmë nuk është vetëm Avokati i Popullit ai që shqyrton ankimet, por kjo e drejtë i kalon kryesisht 

Komisionerit. 

 

Kalimi i kësaj të drejte tek Komisioneri e bën më efektive të drejtën e ankimit, pasi akti i nxjerrë 

prej tij në përfundim të procesit të shqyrtimit të ankimit, konsiderohet si një akt administrativ i 

detyrueshëm për organin publik për dhënien e informacionit të kërkuar. Ankimi pranë këtij 

institucioni të pavarur të krijuar me ligj përbën një hap të rëndësishëm për të trajtuar në rrugë 

administrative rastet e shkeljes së të drejtës për informim. Ankimi i ushtruar pranë Komisionerit 

është një mjet efektiv për shkak se ky i fundit është i njëjti institucion përgjegjës i caktuar nga ligji 

si për mbrojtjen e të drejtës së informimit ashtu dhe të dhënave personale, dhe trajtimi i ankesave 

nga i njëjti organ garanton balancën ndërmjet fushave të mësipërme për të garantuar se privatësia e 

individit mund të jetë e mbrojtur edhe kur jepet informacion mbi dokumentat zyrtare. 

 

Rruga e ankimit administrativ, kundër veprimit administrativ të autoritetit publik për mosdhënien 

e informacionit apo refuzimin e kërkesës për informacion, është e lidhur me rolin e Komisionerit të 

përcaktuar në ligj. Marrëdhënia juridiko-administrative që krijohet në procesin e shqyrtimit të 

ankimit administrativ përsa i përket pjesëmarrjes së Komisionerit, konsiston në mbrojtje të së 

drejtës së qytetarëve për të kërkuar informacion, kur kjo e drejtë pretendohet se ju është mohuar 

apo refuzuar atyre nga autoritetet publike. Çdo person, të cilit i është refuzuar kërkesa e tij për të 

marrë informacion nga një autoritet publik ka të drejtë të ankimojë këtë veprim administrativ pranë 

Komisionerit. Në mënyrë specifike ligji shprehet në nenin 24 të tij se: 

 

1.  Çdo person, kur çmon se i janë shkelur të drejtat e parashikuara nga ky ligj, ka të drejtë të 

ankohet në rrugë administrative pranë Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe 

Mbrojtjen e të Dhënave Personale, në përputhje me këtë ligj dhe Kodin e Procedurave 

Administrative.  
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2.  Ankimi administrativ pranë Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të 

Dhënave Personale bëhet brenda 30 ditëve pune nga dita kur: 

a) ankuesi ka marrë njoftim për refuzimin e informacionit;  

b) ka kaluar afati i parashikuar në këtë ligj për dhënien e informacionit.  

3.  Me marrjen e ankesës, Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave 

Personale ia kalon atë strukturës që merret me të drejtën e informimit, e cila verifikon 

faktet dhe bazën ligjore të ankesës. Për këtë qëllim, ai mund t’u kërkojë ankuesit dhe 

autoritetit publik, kundër të cilit është bërë ankesa, të paraqesin parashtrime me shkrim, 

si dhe të informohet nga çdo person dhe burim tjetër. Kur e sheh të nevojshme, komisioneri 

zhvillon një seancë dëgjimore publike me pjesëmarrjen e palëve.  

4.  Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale merr 

vendim për ankesën brenda 15 ditëve pune nga dita kur është dorëzuar ankimi.  

5.  Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale vendos:  

a) mospranimin e ankesës kur:  

i) ka kaluar afati i parashikuar në pikën 2 të këtij neni;  

ii) ankimi nuk paraqitet në formë shkresore;  

iii) nuk tregohet emri dhe adresa e ankuesit;  

b) pranimin e ankesës dhe urdhërimin e autoritetit publik për të dhënë 

informacionin e kërkuar, në mënyrë të plotë ose të pjesshme;  

c) rrëzimin e ankesës, pjesërisht ose tërësisht;  

ç) afatin, brenda të cilit autoriteti publik duhet të zbatojë urdhrin.  

6.  Në qoftë se Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale 

nuk merr vendim përpara mbarimit të afatit të parashikuar në pikën 4, të këtij neni, 

ankuesit i lind e drejta për t’iu drejtuar gjykatës.  

7.  Procedura administrative e parashikuar në këtë nen nuk cenon kompetencat e Avokatit të 

Popullit, lidhur me mbikëqyrjen dhe zbatimin e të drejtave civile, sipas ligjit nr. 8454, datë 

4.2.1999, “Për Avokatin e Popullit”. 

 

Në përputhje me parashikimet e nenit të mësipërm, është rregulluar: 

➢ kompetenca e Komisionerit për shqyrtimin e ankimeve kundër veprimit administrativ kur 

një informacion i kërkuar nuk jepet ose refuzohet të jepet; dhe 

➢ procedura e shqyrtimit të ankimit nga Komisioneri. 

 

Njëkohësisht, dhënia e kompetencës ligjore Komisionerit për dënimim me gjobë të personave 

përgjegjës, të cilët sipas ligjit refuzojnë apo nuk japin informacionin e kërkuar, është një risi e ligjit 

për veprimtarinë e Komisionerit. Dhënia e kësaj kompetence sjell për pasojë dhënien e një 

“pushteti” më të fortë Komisionerit, me qëllim për të ndikuar tek organet publike në zbatim sa më 

të drejtë të ligjit nr. 119/2014 dhe në mbrojtje të vetë drejtës së informimit. Ligji e ka parashikuar 

gjobën jo më si një dënim kundrejt organit publik, por si një masë “ndëshkimore” e karakterit 

penalizues administrativ që i vendoset direkt personit përgjegjës. Kjo është një risi e ligjit, i cili 
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tashmë nuk e parashikon më dënimin me gjobë si një detyrim monetar për t’u paguar nga buxheti 

i shtetit, por si një detyrim monetar që paguhet nga të ardhurat e personit përgjegjës. 

 

Përveç sa më sipër, Komisioneri në fushën e së drejtës së informimit kryen edhe funksione të tjera2 

që konsistojnë jo vetëm në shqyrtimin e ankesave të personave, të cilët pretendojnë se u janë 

shkelur të drejtat e tyre dhe ankesave në lidhje me funksionimin e programeve të transparencës të 

autoriteteve publike. Në ushtrimin e funksioneve si organi kryesor përgjegjës për garantimin e së 

drejtës së informimit, Komisioneri ka të drejtë në respektim të procedurave administrative që ai 

zhvillon, të kryejë hetime të nevojshme administrative. Komisioneri njihet dhe ka akses në 

informacionin dhe dokumentet, objekt ankimi, sipas ligjit nr. 119/2014 apo që lidhen me çështjen 

në shqyrtim, duke përfshirë dhe informacionet e klasifikuara “sekret shtetëror”. 

 

Komisioneri shikohet jo vetëm si institucioni që mbron dhe garanton të drejtën e informimit, por 

ai është edhe institucioni, që nëpërmjet veprimtarisë së tij nxit parimin e transparencës në punën e 

autoriteteve publike, veçanërisht duke sensibilizuar dhe informuar për çështje të së drejtës së 

informimit, nëpërmjet ushtrimit të funksionit të monitorimit për zbatimin e ligjit përkatës. Një nga 

funksionet e reja që kryen Komisioneri, është edhe dhënia e rekomandimeve për autoritetet 

publike, lidhur me konceptimin dhe zbatimin e programeve institucionale të transparencës. 

 

Një rol aktiv Komisionerit i është dhënë edhe në marrëdhëniet e tij me pushtetin gjyqësor. 

Komisioneri nuk merr pjesë në gjykim vetëm në cilësinë proceduriale të palës ndërgjyqëse, por ai 

presupozohet të ndihmojë gjykatat në rastet kur këto të fundit gjykojnë çështje që kanë të bëjnë 

me të drejtën e informimit. Në këtë kuptim, Komisioneri me kërkesë të gjykatës që shqyrton 

çështjen, parashtron para saj mendim me shkrim për çfarëdolloj çështjeje që lidhet me të drejtën e 

informimit. 

 

 

 

 

  

 
2https://www.idp.al/wp-content/uploads/2016/11/Ligji_9887_date_10_-03_2008_i_ndryshuar-2.pdf 

  

https://www.idp.al/wp-content/uploads/2016/11/Ligji_9887_date_10_-03_2008_i_ndryshuar-2.pdf
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II. Vendimet e Komisionerit mbi shqyrtimin e ankimeve për të drejtën e informimit 

 

II.1 Ankimi administrativ 

 

Në vitin 2014, Kuvendi i Republikës së Shqipërisë miratoi ligjin nr. 119/2014 “Për të drejtën e 

informimit”, duke i shtuar autoritetit një kompetencë të re dhe duke e shndërruar atë në 

Komisionerin për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale. Zyra e 

Komisionerit monitoron procesin e funksionimit të programeve të transparencës së autoriteteve 

publike, në përputhje me dispozitat ligjore.  

 

Për të patur një veprimtari sa më efiçente, institucioni i Komisionerit, ka bërë përpjekje serioze 

duke e shtrirë veprimtarinë e tij në të gjithë vendin, duke punuar periodikisht në drejtim të 

ndërgjegjësimit të të gjithë aktorëve, publikut në përgjithësi, shoqërisë civile e medias, për të 

identifikuar rëndësinë që merr transparenca dhe privatësia në kohët e sotme, por edhe masat që 

kërkohet të merren për mbrojtjen e tyre. Komisioneri ka krijuar një praktikë e re dhe për vetë 

institucionin e tij, gjë e cila ka kërkuar ngritjen e strukturave të brendshme dhe rritjen e 

kapaciteteve të stafit të tij, por dhe të autoriteteve publike, ku fokusi kryesor i punës së tij ka qënë 

informimi, ndërgjegjësimi i autoriteteve publike në këtë 5 vjeçar të parë të miratimit të ligjit “Për 

të drejtën e informimit”. Nëpërmjet vendimmarrjes së tij, Komisioneri jo vetëm ka ndikuar në 

zbatimin e ligjit, por ka ndikuar deri diku edhe në ndryshimin e mentalitetit të administratës publike 

përsa i përket dhënies së informacionit, gjë e cila kërkon kohë, përpjekje të vazhdueshme dhe 

mbështetje nga të gjithë institucionet shtetërore. 

 

Kur ka pretendime se të drejtat apo interesat e ligjshme të personave përsa i përket informimit 

cënohen nga veprimi ose mosveprimi i organeve publike, shqyrtimi i ankimeve nga ana e 

Komisionerit, është një mënyrë efektive për realizimin dhe mbrojtjen e të drejtave kushtetuese.  

 

Shqyrtimi i ankimeve kundër organeve publike nga Komisioneri është një element i ri kontrolli 

mbi vetë veprimtarinë e organeve publike në fushën e dhënies së informacionit. Mënyra e trajtimit 

nga ligji e vendos Komisionerin në hierarkinë e organit administrativ më të lartë për veprimtarinë 

e organeve publike në fushën e dhënies së informacionit. Në dallim nga Avokati i Popullit, 

vendimet e Komisionerit janë akte administrative të detyrueshme për zbatim dhe jo rekomandime. 

 

Ankimi duhet të bëhet brenda 30 ditëve nga njoftimi për refuzimin e dhënies së informacionit apo 

kalimit të afatit ligjor për dhënien e informacionit të kërkuar. Pas verifikimit të plotësimit të 

kërkesave formale për pranimin e ankimit, Komisioneri mund t’u kërkojë ankuesit dhe autoritetit 

publik, kundër të cilit është bërë ankesa, të paraqesin parashtrime me shkrim, si dhe të informohet 

nga çdo person dhe burim tjetër. Kur e sheh të nevojshme, Komisioneri zhvillon seancë dëgjimore 

publike me pjesëmarrjen e palëve si një mjet për të trajtuar ankesën në mënyrë ligjore dhe të 

kualifikuar dhe merr vendim për ankesën brenda 15 ditëve pune nga dita kur është dorëzuar ankimi. 
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Komisioneri është vendosur nga ligji me cilësinë e autoritetit kryesor, që jo vetëm ka të drejtë të 

shqyrtojë ankimet në rrugë administrative, por ai ka cilësinë edhe të organit publik, i cili nëpërmjet 

vendimmarrjes së tij urdhëron autoritetin publik për të kryer veprimin administrativ të refuzuar, 

dhe për të dhënë informacionin e kërkuar. Vendimmarrja e Komisionerit në procesin e trajtimit të 

ankesave është e rëndësishme, jo vetëm përsa i përket ushtrimit të funksioneve të tij si organ 

publik, por edhe për faktin se vendimmarrja e Komisionerit shërben si garanci ligjore në mbrojtje 

të së drejtës së informimit. Ajo që vihet re nga praktika e zbatimit të ligjit, është se ka një 

ndërgjegjësim të publikut për të kërkuar informacion nga autoritetet publike, dhe këto të fundit jo 

gjithnjë kanë qënë të gatshme në zbatimin e ligjit, për të dhënë informacionin e kërkuar. Në këto 

kushte, rezulton se publiku ka shfrytëzuar të drejtën e dhënë nga ligji, dhe në rastet e refuzimit apo 

mosdhënien së informacionit, ai i është drejtuar Komisionerit me ankim me qëllim detyrimin e 

organit publik për të dhënë informacionin e kërkuar. 

 

II.2 Ankimet e shqyrtuara nga Komisioneri 

 

Pas hyrjes në fuqi të ligjit në nëntor të 2014 deri në dhjetor 2019, Komisioneri për të Drejtën e 

Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale ka trajtuar 3.124 ankesa dhe ka disponuar me 

vendim për 196 çështje, nga të cilat 166 ankesa janë pranuar prej tij (mesatarisht 40 çështje ne vit). 

Nga të dhënat e mësipërme rezulton se Komisioneri ka marrë vendim vetëm për 6,4% të 

ankesave të depozituara, ndërkohë që duhet theksuar se vendimmarrja e tij, gjatë këtij 5 vjeçari, 

është shumë e rëndësishme sepse krijon jo vetëm jurisprudencën e nevojshme, por ndikon dhe në 

mentalitetin e administratës publike duke vendosur kështu standartet e të drejtës për informim.  

 

Gjithashtu, një vendimmarrje e tillë është një tregues për veprimtarinë e Komisionerit, por nuk 

është një tregues se sa është numri i kërkesave për informacion drejtuar autoriteteve publike dhe 

si janë trajtuar këto nga ana e këtyre të fundit. Ankesat e trajtuara nga viti 2015 deri në vitin 2019 

paraqiten në grafikun e mëposhtëm:3 

 

Grafik 1: Ankesa të paraqitura pranë Komisionerit 

 

 
3 https://www.idp.al/raporte-vjetore/ 

274

684

560

820 786

Viti   2015 Viti   2016 Viti  2017 Viti  2018 Viti   2019

https://www.idp.al/raporte-vjetore/
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Më poshtë në tabelën 1 paraqiten të dhëna mbi mënyrën e zgjidhjes së ankesave nga ana e 

Komisionerit4.  

 

Tabela 1: Ankesat e shqyrtuara nga Komisioneri 

 

Viti Nr. 

Ankesave 

Të zgjidhura 

me 

ndërmjetesim 

Vendim 

Urdhërimi 

Vendim 

rrëzimi  

Të 

paplota 

Jashtë 

afatit 

Jashtë 

objektit 

2015 274 199 48 2 5 3  

2016 684 547 34 2 29 7 65 

2017 560 395 63 3 14 8 77 

2018 820 622 35 2 17 9 1165 

2019 7866 553 16 2 16 34 140 

 

Duke patur parasysh numrin e lartë të ankesave të paraqitura në krahasim me vendimet, rezulton 

se një pjesë e madhe e ankesave janë trajtuar nga ana e Komisionerit përmes ofrimit  të 

informacionit nga autoriteti publik vetëm pas ndërhyrjes së tij, pa një vendim urdhërimi. Në këtë 

konkluzion dalim duke u nisur edhe nga ato të dhëna që kemi marrë nga gjykata 

administrative e shkallës së parë Tiranë për padi të ngritura kundër vendimeve të 

Komisionerit, ku nuk na rezulton ndonjë padi e ngritur kundër ndonjë vendimi të 

papublikuar. Sipas të dhënave të publikuara, gjatë peridhës 2015-2019 rezulton se, 2.316 ankesa 

ose 75% e tyre janë zgjidhur me ofrimin e informacionit nga autoriteti publik pas ndërhyrjes së 

Komisionerit gjatë fazës së hetimit administrativ.  

 

Duke marrë në konsideratë faktin se nuk gjejmë praktikë gjyqësore për këtë qasje të Komisionerit 

në shqyrtimin e ankesave, mund të arrihet në përfundim se zgjidhja me ndërmjetësim është e 

pranuar nga palët. Por një zgjidhje e tillë bie ndesh me frymën e ligjit, i cili parashikon që detyra 

parësore e Komisionerit është të shprehet me vendim për ankesat e depozituara dhe të urdhërojë 

autoritetet publike të bëjnë transparencë. Zgjidhja e ankesave me ndërmjetësim mund të 

shndërrohet në problematike, kryesisht për atë kategori informacioni e cila duhet të publikohet pa 

kërkesë. Në raste të tilla, autoriteti publik jo vetëm që nuk përmbush detyrimin ligjor për të 

publikuar informacionin në programin e transparencës, por dhe në momentin që kërkuesi 

depoziton një ankesë pranë Zyrës së Komisionerit, Komisioneri nuk shprehet me vendim detyrues 

apo sanksionues, por preferon zgjidhjen me ndërmjetësim duke bërë që autoriteti publik të mos 

ndëshkohet për një shkelje të dyfishtë, as për mospublikimin e informacionit në programin e 

transparencës dhe as për refuzimin e dhënies së informacionit të kërkuar. Procedura e 

ndërmjetësimit është vlerësuar e dobishme në vitet e para të zbatimit të ligjit, duke patur një efekt 

 
4 Të dhënat janë marrë nga https://www.idp.al/raporte-vjetore/ 
5 24 ankesa kanë kaluar për trajtim në vitin 2019 
6 25 ankesa kanë kaluar për trajtim në vitin 2020 

https://www.idp.al/raporte-vjetore/
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edukues dhe ndërgjegjësues ndaj institucioneve publike për të përqafuar një mentalitet dhe 

praktikë të re, që ka të bëjë me më shumë transparencë ndaj veprimtarisë shtetërore.  

Nga të dhënat e disponuara nga raportet vjetore të Komisionerit7 rezulton se numri i ankesave të 

depozituara nga organizatat e shoqërisë civile dhe gazetarë pranë Komisionerit është thuajse 

sa gjysma e ankesave që qytetarët kanë paraqitur ndaj autoriteteve publike që kanë refuzuar apo 

nuk kanë dhënë informacion. Kjo kategori është edhe kategoria më cilësore në kërkimin e 

informacionit me karakter publik në krahasim me qytetarët e thjeshtë, të cilët në pjesën më të 

madhe të rasteve informacionin e kërkojnë si akt/provë në ndonjë procedurë administrative apo 

proces gjyqësor për të cilin ata kanë interes. 

 

Gjithashtu, organizatat e shoqërisë civile janë dhe subjektet, të cilëve ju përket numri më i madh i 

ankesave drejtuar Komisionerit për të cilat ai ka disponuar me vendim. Të dhënat e detajuara 

rreth vendimmarrjes së Komisionerit për ankesat e organizatave të shoqërisë civile gjenden në 

tabelën e mëposhtme:  

 

Tabela 2: Vendime për ankesa nga organizata të shoqërisë civile  

 

Emri i organizatës Viti 2015 Vendim  

 

Res Publica 

Instituti Shqiptar i 

Shkencave 

16 

1 

Vendim pranimi 

Vendim pranimi 

 Viti 2016  

Res Publica 

BIRN 

Shoqata "Intelektualet 

e Rinj Shprese" 

20 

5 

1 

Vendim pranimi 

Vendim pranimi 

Vendim pranimi 

 Viti 2017  

Qendra Res Publica 

Komiteti Shqiptar i 

Helsinkit 

BIRN Albania 

Shoqata e Avokateve 

Antikorrupsion 

Shqiptare 

25 

16 

 

2 

 

1 

 

2 

Vendime pranimi 

Vendim pranimi 

 

Vendim pranimi 

 

Vendim pranimi 

 

Vendim pranimi 

 
7 Burimi i të dhënave të shfrytëzuara për këtë analizë janë vendimet e publikuara në faqjen zyrtare të Komisonerit https://www 

idp.al/vendimerekomandime/.  
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Intelektualet e rinj, 

Shprese (IRSH) 

Instituti i Studimeve 

Publike 

Levizja Rinore 

Egjiptiane Rome 

Shoqata per Mbrojtjen 

e Alpeve Shqiptare 

(Shoqata Toka) 

Lex Ferenda 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

Vendim pranimi 

 

Vendim pranimi 

 

 

Vendim pranimi 

 

Vendim pranimi 

 Viti 2018  

Qendra Res Publica 

Komiteti Shqiptar i 

Helsinkit 

ECO Albania 

Qendra "Vizion i 

Gjelber" 

Gazeta "Shendet Plus" 

4 

3 

1 

 

1 

 

1 

Vendime pranimi 

2 vendime pranimi, 1 vendim rrëzimi 

Vendim pranimi 

 

Vendim pranimi 

 

Vendim pranimi 

 Viti 2019  

BIRN Albania 

Qendra Res Publica 

5 

1 

4 vendime pranimi, 1 vendim rrëzimi 

Vendim rrëzimi 

 

Sipas të dhënave të nxjerra nga vendimet e publikuara rezulton se numri i individëve zë thuajse 

pak më shumë se gjysmën e numrit të përgjithshëm të ankimeve për të cilat Komisioneri është 

shprehur me vendim. Grupi i fundit i subjekteve (indvidët dhe shoqëritë tregtare) që ka vënë në 

lëvizje Komisionerin, në përgjithësi nuk e trajtojnë të drejtën për informim, si një të drejtë për të 

njohur veprimtarinë e institucioneve shtetërore, por si një të drejtë për të zgjidhur çështjet e tyre 

në themel, kërkim ky që nuk hyn në sferën e kompetencave të dhëna nga ligji për Komisionerin. 

Një pjesë e ankimeve janë rrëzuar nga Komisioneri, vendimmarrja e të cilit është fokusuar vetëm 

tek urdhërimet kundrejt organeve publike për të dhënë informacion apo dokumenta të kërkuara, 

kur këto të fundit klasifikohen sipas ligjit si “informacion publik”. 

 

Sipas vendimeve të marra nga Komisioneri, rezulton se kërkesat e ngritura nga ana e organizatave 

të shoqërisë civile, ose të medias investigative kanë të bëjnë me:  

➢ Kërkim për informacion, i cili është detyrues për t’u publikuar nga organet publike (pjesë 

e transparencës proaktive); dhe 

➢ Kërkim për informacion për çështje konkrete, kryesisht të lidhura me punët publike. 

 

Nga vendimet e marra nga Komisioneri, rezulton se një pjesë e ankimeve (kryesisht për vitet 2017 

dhe 2018) janë ngritur kundër organeve publike, që refuzojnë të vënë në dispozicion të ankuesve 
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pikërisht atë informacion që ato e kanë detyrim ligjor për ta publikuar si pjesë të programit të 

transparencës. Sipas vendimeve të analizuara ka rezultuar që organet publike, jo vetëm nuk e 

përmbushin detyrim ligjor të publikimit si një detyrim të përgjithshëm, që rrjedh nga ligji nr. 

119/2014, por sipas çështjeve të shqyrtuara, informacioni i kërkuar duhej të publikohej edhe sipas 

ligjit nr. 146/2016 “Për njoftimin dhe konsultimin publik”. Në këtë kuptim, nga ana e Komisionerit 

janë trajtuar në aplikim të dy këto ligje dhe në përfundim prej tij është vendosur në favor të 

kërkuesve, duke i trajtuar si një detyrim për të dhënë informacionin e kërkuar nga ankuesi dhe jo 

si një detyrim për t’u publikuar për publikun, ashtu sikurse kërkon edhe vetë parashikimi i bërë në 

nenin 7 të ligjit nr. 119/2014. Një praktikë e tillë mund të konsiderohet e pranueshme dhe deri diku 

e dobishme gjatë viteve të para të zbatimit të ligjit, ndërsa tashmë kjo praktikë bëhet problematike 

për zbatueshmërinë e ligjit, sepse roli i Komisionerit nuk mund të vazhdojë të jetë vetëm 

ndërgjegjësues, por duhet të jetë monitorues dhe sanksionues përsa i përket personave 

përgjegjës për hartimin, miratimin dhe përditësimin e programeve të transparencës. 

 

Sikurse është përmendur më sipër, në vitin 2018 nga ana e Komisionerit janë nxjerrë edhe 

rekomandime, të cilat pavarësisht se në ligj nuk janë parashikuar si një mënyrë e veprimit të tij, 

ato ndihmojnë organet publike lidhur me konceptimin dhe zbatimin e programeve institucionale 

të transparencës dhe në zbatimin fikas të ligjit.  

 

II. 3 Konstatime të përgjithshme mbi vendimet e Komisionerit 

 

Vendimet e marra nga Komisioneri për të Drejtën e Informimit për periudhën kohore 2015-2019, 

konstatohet se janë në përgjithësi në harmoni dhe në pajtueshmëri të plotë si me kërkesat e 

ligjit të posaçëm “Për të drejtën e informimit”, ashtu edhe me parashikimet e Kodit të Procedurave 

Administrative për zhvillimin e një procedure administrative, nga inicimi i saj me “kërkesë nga 

pala” dhe deri në nxjerrjen e aktit administrativ në përfundim të kësaj procedure. Një konstatim 

i tillë, për bazueshmërinë në ligj dhe prova të vendimeve të Komisionerit, rrjedh edhe nga 

vendimet e marra nga gjykata administrative e shkallës së parë Tiranë gjatë shqyrtimit 

gjyqësor, për ato vendime të Komisionerit që janë bërë objekt i shqyrtimit nga kjo gjykatë. 

 

Nëse i referohemi vendimeve të Komisionerit, duke qënë se ato janë akte administrative, rezulton 

se përmbajtja e tyre nga ana formale reflekton kërkesat e nenit 99 të Kodit të Procedurave 

Administrative. Vendimet e marra nga Komisioneri gjatë shqyrtimit të ankesave të ngritura përpara 

këtij organi, nga pikëpamja formale rezulton të jenë në përputhje me kërkesat e formës të një akti 

administrativ të shkruar.  

 

Vendimet e nxjerra nga Komisioneri, kanë qartësisht të dallueshme tre komponentë kryesore pjesë 

përbërëse të një akti administrativ, që janë: 

➢ Pjesa hyrëse e aktit;  

➢ Pjesa arsyetuese e aktit; dhe  
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➢ Pjesa urdhëruese e aktit. 

 

Pjesa Hyrëse e vendimeve të marra nga Komisioneri ka të përshkruar në mënyrë të saktë:  

i) identifikimin e Komisionerit si organi administrativ që ka kompetencën për shqyrtimin e 

ankesave dhe nxjerrjen e aktit administrativ mbi to; 

ii) palët të cilave u drejtohet akti; 

iii) datën e nxjerrjes së aktit;  

iv) bazën ligjore, në të cilën janë përcaktuar kompetencat e Komisionerit për të shqyrtuar dhe 

vendosur mbi çështjen. 

 

Pjesa arsyetuese e vendimeve të nxjerra nga Komisioneri në përgjithësi pasqyron: 

i) shpjegime për situatën faktike mbi të cilën është mbështetur marrja e vendimit; 

ii) shpjegime në lidhje me rezultatet e hetimit administrativ dhe vlerësimit të provave; si dhe 

iii) bazën ligjore të aktit dhe arsyetimin mbi kushtet ligjore, zbatimi i të cilave aplikohen në 

rastin në shqyrtim. 

 

Pjesa urdhëruese (dispozitivi) i vendimeve të Komisionerit pasqyron:  

i) çfarë është vendosur me anë të vendimit; 

ii) kohën e hyrjes në fuqi të vendimit; 

iii) të drejtën e ankimit, përfshirë gjykatën ku mund të paraqitet ankimi, mjetet e ankimit, afatin 

dhe mënyrën e përllogaritjes së tij për paraqitjen e ankimit. 

 

Vendimet e nxjerra nga Komisioneri për periudhën 2015-2019 përsa i përket përmbajtjes së tyre 

tregojnë, se nga ana e Komisionerit me cilësinë e organit publik, gjatë zhvillimit të procedurës 

administrative rezulton të jetë kryer një proces hetimi administrativ, sipas parashikimeve të Kodit 

të Procedurave Administrative. Por duhet theksuar fakti që numri i vendimeve të nxjerra është tejet 

i ulët, në një kohë kur në ligj është parashikuar që Komisioneri duhet të shprehet me vendim për 

çdo ankesë të depozituar.  

 

Në të gjitha rastet, kur Komisioneri është vënë në lëvizje për të shqyrtuar një ankim të paraqitur 

nga subjektet, rezulton se nga ky organ të jetë kryer procedura administrative sipas 

parashikimeve ligjore për një proces të rregullt. Kështu, bazuar në përmbajtjen e vendimeve, 

rezulton të jetë kryer njoftimi i ankimit palës kundër të cilës ai është paraqitur (organi publik) së 

bashku me provat, si dhe komunikimi drejtuar kësaj pale për të paraqitur parashtrimet dhe provat 

mbi të cilat ajo mund të mbështesë pretendimin e saj në lidhje me kundërshtimet për themelin e 

kërkimeve në ankim. Në këtë kuptim, rezulton se procesi i shqyrtimit të ankesave nga Komisioneri 

në tërësinë e tij është një proces që garanton nxjerrjen e vendimit mbi bazën e kryerjes së një 

procesi ligjor të rregullt, proces në të cilin kanë qënë të garantuara realisht të drejtat e palëve 

pjesëmarrëse në këtë procedurë. 
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Vendimmarrja e Komisionerit për periudhën 2015-2019, rezulton të jetë në përputhje me ligjin 

përsa i përket kritereve formale që duhet të plotësojë një vendim i marrë si akt administrativ. 

Rezulton se në të gjitha rastet, vendimmarrja është pasojë e një hetimi dhe arsyetimi ligjor të 

mbështetur si në ligj ashtu edhe në provat që ka marrë në shqyrtim gjatë zhvillimit të procedurës 

administrative.  

 

Trajtimi i ankesave dhe arsyetimi i vendimmarrjes së Komisionerit është në përputhje me 

parashikimet e ligjit të posaçëm “Për të drejtën e informimit” për të detyruar organet publike të 

japin informacionin e kërkuar nga publiku, si dhe për të kërkuar kryerjen e publikimeve për atë 

informacion që dispozitat e ligjit e përcaktojnë si detyrim për organet publike në kuadër të 

programit të transparencës.  

 

Nga të dhënat e publikuara në raportet vjetore të Komisionerit, rezulton se nga ky organ gjatë 

procedurës administrative të shqyrtimit të ankesave ka zhvilluar 75 seanca dëgjimore, me qëllim 

ballafaqimin e pretendimeve të palëve përpara Komisionerit, seanca këto që jo vetëm garantojnë 

një proces të rregullt ligjor, por që kanë ndikuar edhe në një vendimmarrje të drejtë nga 

Komisionerit.  

 

Mënyra e trajtimit të ankesave sipas viteve pasqyrohet sipas tabelës 6, si më poshtë: 

 

Tabela 3: Inspektime dhe seanca dëgjimore  

 

Viti Nr. Inspektimeve Nr. Seancave dëgjimore Kërkesa për 

parashtrime 

2015 102 2 (nuk ka të dhena) 

2016 95 6 273 

2017 98 10 252 

2018 93 29 195 

2019 85 28 304 

 

Seancat dëgjimore janë vendosur kryesisht të kryhen për rastet kur ka patur një diskutim mbi 

karakterin e informacionit, nëse ai do të konsiderohej publik apo jo apo në rastet kur ndërmjet 

palëve ka patur një intepretim të ndryshëm mbi shkaqet e refuzimit apo mosdhënies së 

informacionit. Pas përfundimit të seancave dëgjimore, Komsioneri jo gjithmonë është shprehur me 

vendim sepse ka pasur raste kur ankesa është zgjidhur me ofrimin e informacionit të kërkuar nga 

ana e autoritetit publik brenda një afati të përcaktuar nga Komisioneri. Duhet theksuar fakti që 

seancat dëgjimore duhet të zhvillohen në ato raste kur ndihmojnë/lehtësojnë punën e 

Komisionerit drejt vendimmarrjes dhe jo të shërbejnë si seanca pajtimi/ndërmjetësimi midis 

palëve. Kështu, për shembull, në vitin 2019 janë organizuar 28 seanca dëgjimore, ndërkohë që 

Komisioneri ka marrë vetëm 16 vendime. 
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Në vitin 2019, nga ana e Komisionerit me qëllim nxitjen e autoriteteve publike për të vënë në 

dispozicion të publikut informacion me ose pa kërkesë ka filluar edhe praktika e dhënies së 

rekomandimeve për organet, të cilat janë subjekt të zbatimit të ligjit “Për të drejtën e informimit”. 

Gjatë këtij viti, nga ana e Komisionerit sipas të dhënave në faqen zyrtare rezuton se janë nxjerrë 

30 rekomandime (duke filluar nga Nr. 38-68).  

 

Rekomandimet e dhëna nga ana e Komisionerit janë rezultat i punës së institucionit që ai drejton 

në mbikqyrjen dhe inspektimet e kryera mbi programet e transparencës dhe për rubrikat konkrete 

të tyre. Kjo tregon për rolin aktiv të institucionit të Komisionerit në rritjen e ndërgjegjësimit të 

institucioneve publike për detyrimet e këtyre të fundit mbi hartimin e saktë dhe publikimin e 

programeve të transparencës, si një formë e transparencës proaktive.   

 

Në këtë kuptim, vendimmarrja dhe rekomadimet e nxjerra nga Komisioneri kanë sjellë një 

zhvillimin pozitiv për ndërgjegjësimin e publikut në lidhje me të drejtën e informimit. Gjithashtu, 

ato kanë kontribuar në rritjen e ndërgjegjësimit të autoriteteve publike për detyrimet e tyre mbi 

transparencën dhe llogaridhënien në kuadër të së drejtës së informimit duke mbështetur dhe nxitur 

bashkëpunimin me institucionin e Komisionerit. 

 

Pas 5 vitesh nga hyrja në fuqi e ligjit, është e domosmoshme që Komisioneri të mos ketë parësor 

rolin ndërgjegjësues për sa i përket detyrimit të insitutioneve për të bërë transparencë 

proaktive, i cili është një detyrim bazik që duhet të përmbushet nga vetë autoritetet publike, 

por të urdhërojë dhe sipas rastit të sanksionojë personat përgjegjës pranë autoriteteteve 

publike në rast të mospërmbushjes së detyrimeve që burojnë nga ligji nr. 119/2014.  

 

II.3 Disa problematika të evidentuara në trajtimin e vendimeve të Komisionerit për të 

Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale 

 

Gjatë shqyrtimit të vendimeve të nxjerra nga Komisioneri gjatë periudhës 2014-2019, janë 

konstatuar disa problematika. Më konkretisht: 

 

1. Afati i shqyrtimit të ankesave 

 

Tendenca e shqyrtimit të ankesave të paraqitura pranë Komisionerit nga ana e subjekteve, ka qënë 

që shqyrtimi i tyre të realizohet brenda afateve kohore të parashikuara nga neni 24 i ligjit “Për të 

drejtën e informimit” që është 15 ditë pune. Ligji ka parashikuar një afat të shpejtë në mënyrë për 

të bërë sa më efektive të drejtën e individit në marrjen e informacionit të kërkuar pa shprehur apo 

pa motivuar, se cili është qëllimi i kërkimit të këtij informacioni. Megjithatë, shqyrtimi i ankesave 

tej këtij afati të parashikuar nga ligji, përsëri, nuk sjell cënueshmëri të aktit administrativ, vendimit 

të Komisionerit, pasi sipas vetë përmbajtjes së ligjit, afati për shqyrtimin e ankesave nuk është i 
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prerë, por ai është parashikuar të jetë një afat i zakonshëm. Sipas të dhënave të nxjerra nga faqja 

zyrtare e Komisionerit, rezulton se në vitin 2019 respektimi i afatit të shqyrtimit të ankesës 

është rritur, ku 77% e ankesave janë shqyrtuar brenda afatit kohor, ndërsa në vitet 

paraardhëse, përqindja e shqyrtimit të ankesave jashtë afatit kohor është gati në 80 - 90 % 

të rasteve. Numri i lartë i ankesave të zgjidhura brenda afatit gjatë vitit 2019 mund të lidhet me 

faktin që në këtë vit Komisioneri ka marrë vetëm 16 vendime nga 786 ankesa të shqyrtuara pasi 

553 ankesa janë zgjidhur me ofrimin e informacionit të kërkuar nga autoriteti publik pas ndërhyrjes 

së Komisionerit.  

 

Sipas përmbajtjes së vendimeve, nisur nga datat se kur Komisioneri ka marrë kërkesën, njoftimi i 

organit publik kundër të cilit është paraqitur ankimi, përgjigja e organit publik dhe kryerja e 

seancave dëgjimore, rezulton se vendimmarrja tej afateve nuk është një proces tërësisht nën 

kontrollin e Komisionerit, pasi kryerja e procesit administrativ të shqyrtimit të ankimit është i 

lidhur me reagimin edhe të autoritetit publik kundër të cilit është paraqitur ankimi. Kështu, në 

shumë raste janë përgjigjet e autoriteteve publike, por edhe vetë specifikat e disa çështjeve që 

shqyrtohen, të cilat sjellin për pasojë tejkalimin e afateve për shkaqe objektive. 

 

Në këto kushte, moskryerja e procedurës së shqyrtimit të ankimit deri në dhënien e vendimit 

përfundimtar brenda afatit kohor të përcaktuar nga ligji, nuk sjell për pasojë pavlefshmërinë e aktit 

si pasojë e pamundësisë së veprimit të organit administrativ për të nxjerrë aktin administrativ me 

kalimin e këtij afati. Megjithatë, përsa i përket shqyrtimit të ankesave rezulton se zhvillimi i 

procedurës administrative nga marrja e ankesës deri në dhënien e vendimit përfundimtar, është 

brenda afateve të parashikuara nga Kodi i Procedurës Administrative, neni 91.  

 

Megjithatë, në procesin e shqyrtimit të ankimeve që janë të lidhura me të drejtën e informimit 

duhet të mbahet në konsideratë fakti, se afati ligjor brenda të cilit Komisioneri detyrohet të kryerjë 

procedurën administrative të shqyrtimit të ankesës është ai i përcaktuar nga ligji i posaçëm nr. 

119/2014 dhe jo ai i dhënë nga Kodi i Procedurave Administrative.  

 

Sipas nenit 91 të Kodit të Procedurës Administrative parashikohet, se vetëm në mungesë të afateve 

të përcaktuara nga ligji i posaçëm, afati për përfundimin e procedurës administrative është 60 ditë. 

Në këto kushte mund të themi se një pjesë e vendimeve të marra nga ana e Komisionerit 

rezulton të mos jetë respektuar afati kohor 15 ditor për nxjerrjen e tyre, gjë e cila mund të 

ketë ndodhur për shkaqe objektive jashtë kontrollit të zyrës së Komisionerit. 

 

Megjithatë, synimi i ligjit nuk është që procedura e shqyrtimit të ankimit tek Komisionerit të jetë 

në afatet e përgjithsme maksimale të përcaktuar nga Kodi i Procedurave Administrative, por ky 

afat është lënë më i shkurtër, me qëllim garantimin dhe efikasitetit e së drejtës kushtetuese të 

informimit për qytetarët. Sipas tendecës së periudhës kohore të vendimarrjes së Komisionerit, në 
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vitin 2019 rezulton se 77 % e ankesave janë shqyrtuar brenda afatit, çka tregon se tendeca e 

përgjithshme e vitit të fundit është shqyrtimi brenda afatit të parashikuar nga ligji. 

 

2. Kundravajtjet administrative  

 

Sipas ligjit “Për të drejtën e informimit” parashikohet, se shkeljet e ligjit që kryhen nga ana e 

autoriteteve publike konsiderohen si kundravajtje administrative dhe dënohen me gjobë sipas llojit 

të shkeljes së parashikuar në mënyrë specifike dhe të detajuar në nenin 18 të ligjit. 

 

Në vendimet e marra nga ana e Komisionerit, megjithëse nga ana e këtij të fundit është konstatuar 

se autoriteti publik ka vepruar në kundërshtim me ligjin për mosdhënien apo refuzimin e dhënies 

së informacionit, nga ana e Komisionerit nuk ka një vendim për dënimin me gjobë të personit 

përgjegjës që konstatohet se ka kryer kundravajtjen administrative të parashikuar nga neni 18. 

 

Sipas të dhënave të nxjerra nga faqja zyrtare e Komisionerit numri i dënimeve me gjobë është si 

më poshtë: 

 

Viti Nr. vendimeve për dënimin me gjobë 

2015 1 nga 50 vendime të marra 

2016 2 nga 36 vendime të marra 

2017 6 nga 66 vendime të marra 

2018 4 nga 37 vendime të marra 

2019 5 nga 18 vendime të marra 

 

Sipas vendimeve të gjykatës që kemi shqyrtuar rezulton se në një rast vendimi për dënimim me 

gjobë është shfuqizuar nga gjykata. Sipas gjykatës administrative është shfuqizuar vendimi Nr. 65, 

datë 22.09.2016 me arsyetimin se gjoba është vendosur kundër personit të gabuar. 

 

Është e kuptueshme, që nga ana e Komisionerit, me fillimin e punës për të ndjekur zbatimin e ligjit 

“Për të drejtën e informimit” prioritet ka qënë së pari njohja e ligjit dhe ndërgjegjësimi për 

publikimin dhe dhënien e informacionit nga subjektet zbatuese. Autoritetet publike duhet të 

njiheshin me detyrimin për të bërë transparent veprimtarinë e tyre kundrejt publikut. Ndoshta ky 

është edhe shkaku, i cili ka sjellë për pasojë mospenalizimin që në fazën e parë të zbatimit të ligjit, 

por një kujtesë për penalizim të personave përgjegjës. Politika që institucioni i Komisionerit ka 

ndjekur gjatë 5 vjeçarit të parë të zbatimit të ligjit ka qenë që dënimi me gjobë është vlerësuar si 

mjeti i fundit për të detyruar autoritetet publike të jenë konsegunte në zbatimin e ligjit për të dhënë 

informacionin e kërkuar. 

 

Konstatohet në një pjesë të vendimeve, kryesisht në ato të vitit 2015, se parashikimi i dënimit me 

gjobë është vendosur në pjesën arsyetuese të vendimit, dhe jo në pjesën urdhëruese të tij. Është 
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pikërisht pjesa urdhëruese (dispozitivi) e vendimit, vendi i kërkuar sipas ligjit ku duhet të vendoset 

edhe dënimi me gjobë i subjektit që ka kryer kundravajtjen administrative të konstatuar, pasi në 

fund është pikërisht pjesa urdhëruese e aktit administrativ, e vendimit, ajo që ekzekutohet, dhe jo 

pjesa arsyetuese.  

 

Ndoshta zgjedhja nga ana e Komisionerit e citimit në pjesën arsyetuese të vendimeve të nxjerra 

prej tij, se mosdhënia e informacionit përbën kundravajtje administrative dhe dënohet me gjobë, 

është përdorur më tepër si një element për të informuar apo tërhequr vëmendjen e subjekteve 

zbatuese të ligjit, se ato duhet të jenë korrekt në respektimin e dispozitave të ligjit “Për të drejtën 

e informimit” pasi në të kundërt moszbatimi i ligjit sjell dënimin me gjobë të këtij subjekti. Sipas 

të dhënave të analizuara, numri i vendimeve me dënin me gjobë është rritur vit pas viti, por 

përsëri numri i tyre mbetet shumë i ulët.  

 

Megjithatë, pavarësisht sa thamë më sipër, ligji nuk ka lënë një hapësirë për të përdorur pushtet 

diskrecional nga ana e Komisionerit për dënim me gjobë të subjektit moszbatues të ligjit. 

Pika 2 e nenit 18 të Ligjit ka parashikuar se: “2. Veprimet dhe mosveprimet, në përputhje me këtë 

ligj dhe për aq sa nuk përbëjnë vepër penale, konsiderohen kundërvajtje administrative dhe 

dënohen me gjobë si më poshtë:...” 

 

Në këto kushte, për aq kohë sa ligji nuk e ka lënë si pushtet diskrecional të Komisionerit, dënimi 

me gjobë në të gjitha rastet, kur Komisioneri konstaton se nga ana e personave përgjegjës është 

kryer një kundravajtje administrative konkrete në kuptim të nenit 18 të ligji, dënimi për këtë 

kundravajtje administrative është i detyruar për t’u dhënë. Nëse dënimi me gjobë qëndron apo jo 

kjo është për t’u përcaktuar nga gjykata, nëse personi kundër të cilit është vendosur dënimi 

administrativ me gjobë e ankimon atë në rrugë gjyqësore. 

 

Sipas vendimeve të nxjerra nga Komisioneri, 18 janë rastet e dënimit me gjobë dhe vetëm në 1 

rast është konstatuar nga gjykata se gjoba është vendosur kundër personit të gabuar, pasi sipas 

interpretimit që bën gjykata personi përgjegjës është kordinatori i caktuar nga autoriteti publik. 

Sipas të dhënave të mbledhura për efekt të kësaj analize, rezulton se ka ankesa nga koordinatorët 

e të drejtës për informim të caktuar në autoritete të ndryshme publike përsa i takon parashikimit të 

dënimit me gjobë. Madje ka pasur dhe ankimime në gjykatë nga ana e këtyre të fundit mbi 

sanksionin e vendosur nga Komisioneri. Fakti se kush duhet të jetë personi përgjegjes për dënimin 

me gjobë, duhet të jetë një çështje për t’u saktësuar përmes përmirësimeve ligjore që mund t’i 

bëhen ligjit, në mënyrë që dënimi administrativ të jepet kundrejt personit përgjegjës për 

kundravajtjen administrative dhe jo kundrejt koordinatorit për të drejtën për informim, që sikurse 

na rezulton nga raportet vjetore të Komisionerit këta persona janë në nivel specialistësh dhe pa 

ndonjë mundësi efektive për të detyruar titullarët e tyre për të dhënë informacion. 
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Kështu nga gjykata ka interpretim se gjoba duhet të jetë ndaj koordinatorit për të drejtën për 

inforimim dhe jo personit përgjegjës, pasi kuadri ligjor ekzistues nuk e përmban shprehimisht një 

parashikim të tillë. Sipas praktikës gjyqësore, vendimi 5913 (80-2016-5945) rezulton se: 

 

AKU nuk i ka kthyer përgjigje BIRN në lidhje me informacionin e kërkuar. Qendra “BIRN”  ka 

depozituar ankesë pranë Komisionerit. Komisioneri ka vlerësuar se veprimet AKU-së përbëjnë 

refuzim të dhënies së informacionit si dhe ka evidentuar si përgjegjës paditësat dhe i dënuar me 

gjobë.  

Pala paditëse pretendon se vendimi i Komisionerit është i padrejtë dhe se nuk janë administruar 

të gjitha provat. Shkresa e ardhur nga BIRN kërkonte informacion konfidencial për një periudhe 

3 vjeçare të specifikuar si dhe pala paditëse kishte mungesë në burime njerëzore. Pala paditëse ka 

sugjeruar që informacioni të kërkohej në drejtoritë rajonale. 

 

Vendimi i Gjykatës: 

 

AKU konsiderohet përgjegjës për moskthim përgjigjeje. 

 

Vendimi i palës së paditur për dënimin e paditësve me gjobë është në kundërshtim me ligjin . Ligji 

parashikon që subjekt i shkeljes është koordinatori për të drejtën e informimit. Në këtë rast 

paditësat nuk janë koordinator e si rrjedhojë nuk janë subjekte të shkeljes së refuzimit për dhënie 

informacioni8. 

 

Tashmë me kalimin e 5 viteve nga miratimi i ligjit, shfrytëzimi i kësaj garancie ligjore qoftë 

dhe si një mjet i fundit duhet shfrytëzuar për të siguruar zbatimin e të drejtës së informimit, 

sidomos në ato raste që kemi të bëjmë me informacione që duhet të ishin bërë publike pa 

kërkesë. Ka ardhur koha që zbatimi i ligjit nr. 119/2014 të jetë në nivele më të larta nga ana e 

institucioneve shtetërore. Ndaj Komisioneri, si institucioni monitorues për zbatimin e këtij ligji, 

duhet ta sigurojë një zbatueshmëri të tillë përmes të gjithë garancive ligjore që ka në dispozicion. 

Gjithashtu, edhe praktika gjyqësore duhet orientuar ndaj vendosjes së dënimit administrativ me 

gjobë përkundrejt personit përgjegjës për kundravajtjen administrative dhe jo automatikisht ndaj 

koordinatorve për të drejtën e informimit.   

 

3. Arsyetimi i vendimeve të Komisionerit 

 

Sikurse u përmend më sipër, vendimet e marra nga Komisioneri në përgjithësi kanë një pasqyrim 

të plotë të arsyetimit përsa i përket bazueshmërisë në dispozitat ligjore ku Komisioneri mbështet 

vendimmarrjen e tij, ashtu edhe në faktet e provat e shqyrtuara gjatë procesit të hetimit 

administrativ. Kjo është tendenca e përgjithshme, ku arsyetimi ligjor i vendimeve ka ardhur në 

 
8 https://www.idp.al/wp-content/uploads/2016/11/Vendim_65_Autoriteti_Kombetar_i_Ushqimit.pdf 

 

https://www.idp.al/wp-content/uploads/2016/11/Vendim_65_Autoriteti_Kombetar_i_Ushqimit.pdf
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përmirësim nga viti në vit si rrjedhojë e rritjes së kapaciteteve profesionale të stafit të Komisionerit 

si dhe përvojës se akumuluar. 

 

Megjithatë, në disa raste pjesa arsyetuese e vendimeve të Komisionerit nuk ka një përshkrim të 

plotë e të argumentuar, se përse një ankim duhet pranuar apo refuzuar. Në disa vendime pjesa 

arsyetuese mjaftohet me shprehjen, se autoriteti (organi publik ndaj të të cilit është paraqitur 

ankimi) pretendoi se ankesa e paraqitur është në kundërshtim apo në përputhje me një dispozitë 

ligjore, dhe për Komisionerin ky arsyetim i dhënë nga ana e autoritetit publik nuk qëndron. Një 

arsyetim i tillë është një arsyetim i cunguar e jo i plotë. Nga ana e Komisionerit si organi që 

shqyrton ankimin, duhen paraqitur apo sqaruar, se cilat janë argumentat mbi interpretimin e 

dispozitave ligjore konkrete në të cilat është mbështetur, apo dhe argumentimi i rrethanave të faktit 

dhe provave të shqyrtuara, më qëllim dhënien e një vendimi të plotë se përse nuk qëndron ose jo 

pretendimi i ngritur nga autoriteti publik, dhe cili është arsyetimi i mbështetur në ligj që 

informacioni i kërkuar duhet të jepet apo të refuzohet për t’u dhënë. 

 

Arsyetimi ligjor është i rëndësishëm pasi, vetëm me një arsyetim të plotë të mbështetur në ligj dhe 

në prova ndihmon jo vetëm organin publik ose subjektin kundër të cilit ka dalë vendimi, por edhe 

autoritetet e tjera publike, gjykatën dhe personat e interesuar për të kuptuar se si zbatohet ligji për 

raste analoge. 

 

4. Konstatime të tjera nga vendimmarrja e Komsionerit 

 

4.1.1 Sekreti tregtar 

 

Nga shqyrtimi i vendimeve të Komisionerit, rezulton se pjesa më e madhe e ankesave janë 

paraqitur për mosdhënie informacioni në lidhje me kontrata për kryerjen e punëve publike. 

Arsyetimi në përgjithësi shtrihet mbi nocionin e sekretit tregtar dhe të faktit se legjislacioni i 

posaçëm konsideron konfidencial atë të dhënë që palët e kanë deklaruar si të tillë në dokumentat 

e tenderit. 

 

Në përgjithësi, tendenca e Komisionerit në vendimmarrjen e tij është që të detyrojë 

autoritetin publik që ka këto informacione, për t’ia dhënë ato kërkuesit të tyre, duke tërhequr 

vëmendjen që të mos japë ato të dhëna që janë të karakterit personal, si dhe të dhëna të cilat 

klasifikohen sekret tregtar apo konfidencial. Kanë qënë pikërisht vendimet e Komisionerit ato që 

kanë detyuar organet publike të japin informacion mbi kontrata që ata kanë lidhur me subjektet 

private duke bërë transparente mënyrën se si autoritetet publike përdorin fondet buxhetore në 

kryerjen e punëve publike, por edhe për administrimin e pasurive publike.  
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Në lidhje me këtë trajtim dhe qëndrimin që mban Komisioneri me vendimet e tij për këto çështje, 

ka një ndikim edhe pjesa tjetër e legjislacionit në fuqi që rregullon sekretin tregtar dhe të dhënat 

konfidenciale.  

 

Në këtë kuptim, duhet që legjislacioni që rregullon pjesën e prokurimeve publike apo kontratave 

koncesionare apo ato të Partneritetit Publik Privat, të mos konsiderojë të karakterit konfidencial 

çdo të dhënë që paraqet një subjekt, i cili në përfundim është shpallur fitues dhe me të cilin është 

lidhur kontrata përfundimtare. Është i vërtetë fakti se sipas ligjit parashikohet se e drejta e 

informimit kufizohet nga sekreti tregtar, por se çfarë kuptohet me sekret tregtar në një kontratë 

publike, nuk ka përshkrim të qartë në ligj. 

 

Në raste të tilla, vlerësojmë se është e rëndësishme që Komisioneri të nxjerrë një opinion ligjor 

apo një udhëzim për të unifikuar praktikën e intitucioneve shtetërore. Akte të tilla do t’i 

vinin në ndihmë institucioneve publike si dhe do të shërbenin për të trajtuar në mënyrë të 

njëjtë ankesat të cilat kanë të njëjtin objekt. 

  

4.1.2 Organet publike 

 

Nga vendimet e marra nga Komisioneri konstatohet se dhënia e informacionit konsiderohet vetëm 

si një detyrim për organet publike. Sipas ligjit rezulton se organe publike janë edhe çdo person 

fizik ose juridik, të cilit i është dhënë me ligj, akt nënligjor ose çdo lloj forme tjetër, të parashikuar 

nga legjislacioni në fuqi e drejta e ushtrimit të funksioneve publike. Në kuptimin e  dhënë nga ligji 

“Për të drejtën e informimit”, organi publik do të konsiderohen edhe ato subjekte të cilat nuk janë 

pjesë e administratës publike, por që gjatë ushtrimit të veprimtarisë së tyre kryejnë funksione 

publike. 

 

Në këtë kuptim të dhënë jo vetëm nga ligji nr. 119/2014, por edhe nga Kodi i Procedurave 

Administrative duhet të trajtohen edhe ato subjekte që pavarësisht faktit se ato mund të ekzistojnë 

në formën e personit juridik jo publik, kur kryejnë funksione publike. Në kundërshtim me këtë 

frymë të ligjit, nga ana e Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjes së të Dhënave 

Personale me vendimin e tij nr. 20/2015 nuk pranon ankimin për të detyruar Fondin e Zhvillimit 

Shqiptar (FZHSH ) për të dhënë informacion. Sipas arsyetimit të bërë në këtë vendim, interpretimi 

i bërë se përse FZHSH nuk duhet të japë informacion, pasi nuk është organ publik, nuk është i 

plotë, pasi përdorimi i fondeve buxhetore si dhe përdorimi i procedurave të prokurimit, sjell për 

pasojë që gjatë ushtrimit të veprimtarisë së tij ky subjekt kryen edhe disa funksione publike. Nisur 

nga ky rast, por dhe nga aftësia vetkorrigjuese e këtij institucioni për të përmirësuar arsyetimin e 

vendimmarrjeve të tij përgjatë viteve, mendojmë se ka nevojë për një interpretim më të plotë nga 

ana e Komisionerit se kur personat fizik ose juridik, do të konsiderohen subjekte të ligjit 

nr.119/2014 në rastet kur ata kryejnë funksione publike.  
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Në vlerësimin tonë ka nevojë për një diskutim më të gjerë dhe një standartizim përsa i takon 

trajtimit që i bëhet Këshillit të Ministrave si organ publik. Këshilli i Ministrave është organ 

Kushtetues që kryhen funksionet e parashikuara nga Kushtetuta, dhe që përbëhet nga Kryeministri, 

zëvendëskryeministri dhe ministrat. Si organ kushtetues (përfaqësues i pushtetit ekzekutiv) 

Këshilli i Ministrave ushtron çdo funksion shtetëror, i cili nuk u është dhënë organeve të pushteteve 

të tjera shtetërore ose të qeverisjes vendore dhe këto funksione i ushtron nëpërmjet mbledhjeve të 

tij. Në këto kushte, Këshilli i Ministrave nuk është organi që është mban apo zotëron çdo të dhënë 

të regjistruar në çfarëdo lloj forme dhe formati, gjatë ushtrimit të funksionit publik, pavarësisht 

nëse është përpiluar ose jo prej tij, pasi këto funksione i kryen Kryeministria ose ministritë e 

veçanta që ushtrojnë pjesë të përgjegjësive shtetërore të dhëna Këshillit të Ministrave. Në këto 

kushte janë këto organe që mbartin detyrimin për të dhënë informacionin e kërkuar dhe jo Këshilli 

i Ministrave. 

 

III. Trajtimi nga gjykata i së drejtës së informimit 

 

Nga monitorimi i kryer janë verifikuar 16 raste kur është ngritur padi në gjykatën administrative 

të shkallës së parë Tiranë kundër vendimeve të Komisionerit, nga të cilat në 5 raste gjykata ka 

vendosur kundër vendimmarrjes së Komisionerit dhe në 11 raste ka konfirmuar vendimmarjen e 

këtij të fundit. Numri i vogël i praktikës gjyqësore në krahasim me numrin e vendimeve të marra 

nga Komisioneri në trajtimet e ankesave është i lidhur me mosnjohjen e ligjit ose me mungesën e 

efikasitetit të vendimit të gjykatës në lidhje me interesin e personit për informacionin e kërkuar.  

 

Kërkesa për të marrë informacion në përgjithësi është e lidhur me një nevojë të ngutshme të 

personit që e kërkon atë. Duke vënë re, se pjesa më e madhe e kërkesave për të marë informacion 

vjen nga individët, vazhdimi i një procesi gjyqësor bën të paefektshëm ekzekutimin e vendimit të 

gjykatës për të detyruar autoritetin publik për të dhënë informacionin e kërkuar. Fakti sa i 

ekzekutueshëm është vendimi i Gjykatës Administrative të Apelit, periudha kohore e zgjatjes së 

procesit nga shkalla e parë deri në dhënien e vendimit të apelit shkon nga 2 deri në 3 vite. Marrja 

e një vendimi të ekzekutueshëm për të marrë informacionin mbas tre viteve kur kjo e drejtë është 

rrëzuar me vendim të Komisionerit sjell për pasojë humbjen e interesit për të marrë informacionin. 

Sikur rezulton nga të dhënat e mësipërme, në përgjithësi gjykata i ka gjetur të mbështetura si 

në ligjin procedurial ashtu dhe në ligjin material vendimet e marra nga Komisioneri gjatë 

trajtimit të ankesave. Ky është një tregues pozitiv i vendimmarrjes së Komisionerit. 

 

Përveç padive të ngritura kundër vendimeve të nxjerra nga Komisioneri, rezulton se nga ana e 

gjykatës janë marrë në shqyrtim edhe dy padi të ngritura nga një person, me cilësinë e gazetarit 

investigativ, i cili ka kërkuar informacion përsa i përket përfshirjes në skemën shoqërore të 

gazetarëve që janë të punësuar në mediat elektronike, dhe një rast tjetër për të kërkuar informacion 

në lidhje me një shoqëri private për detyrimet me natyrë tatimore. Në këto raste rezulton se nga 

ana e Komisionerit nuk kemi vendimmarrje, por është kundërshtuar shkresat e nxjerra nga ana e 
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Drejtorisë së Informimit, pranë Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjes së të 

Dhënave Personale. Ajo që konstatohet nga gjykata është fakti se shkresa shprehet për 

mospranim të ankesës së subjektit, ndërkohë që në shkresë nuk janë paraqitur shkaqe 

formale, por në përmbajtje të saj ajo shprehet për themelin e kërkimit, gjë e cila është e 

drejtë ekskluzive e Komisionerit.  

 

Sipas Gjykatës: “Paditësi pretendon se zyrtari i cili i ka dhënë përgjigje ankesës së tij për 

mosdhënie informacioni nuk është kompetent. Pasi vendimmarrja për ankesa i takon vetëm 

Komisionerit dhe jo e Drejtorisë për të Drejtën e Informimit. Si i tillë duhet të shpallet një akt i 

pavlefshëm. Po kështu ai pretendon se detyrimet tatimore nuk përbëjnë një sekret tregtar dhe se 

sekreti tregtar është i lidhur me të dhëna të cilat gjenerohen nga vetë kompania dhe nuk mund të 

jenë të dhëna tatimore”. Sipas gjykatës, akti administrativ është absolutisht i pavlefshëm, pasi 

është nxjerrë në kapërcim të kompetencave. Si rrjedhojë ky akt nuk prodhon pasoja ligjore.  

 

Në rastin e konstatimit të pavlefshmërisë absolute të veprimit administrative për dy shkresa të 

nxjerra nga Drejtoria e Informimit, pranë Komisionerit, vendimi i gjykatës për konstatimin e 

pavlefshmërisë absolute të tyre është i bazuar në ligj, pasi kompetenca e shqyrtimit të ankimit për 

dhënien ose jo, të informacionit i përket Komisionerit dhe jo strukturave të tija.  

 

Ajo që konstatohet nga vendimet e gjykatës administrative, tregon për faktin se gjykata, 

pavarësisht rasteve të kufizuara në gjykimin e këtyre çështjeve, ka njohuri të cilat lidhen 

specifikisht me interpretimin e ligjit “Për të drejtën e informimit”, dhe zbatimin e tij në harmoni 

edhe me Kodin e Procedurës Administrative, aktet ndërkombëtare si dhe me ligjet e posaçme të 

marra në shqyrtim prej tyre. Në disa raste, gjykata citon edhe praktikën gjyqësore të Gjykatës 

Evropiane të të Drejtave të Njeriut. Nga vendimet e gjykatës rezulton se prej saj është trajtuar drejt 

nocioni i dhënë nga ligji për “informacionin  publik”, dhe detyrimin e autoriteteve publike për 

dhënien e këtij informacioni.9 

 

Megjithatë numri i pakët i çështjeve të shqyrtuara nga gjykata, nuk është një tregues sasior, i cili 

të japë indikacionin se sa është njohja e ligjit dhe zbatueshmëria e dispozitave të tij nga ana e 

gjykatës. 

 

Vendimet e marra nga ana e Komisionerit kanë shërbyer për të krijuar jurisprudencë në fushën e 

së drejtës së informimit. Trajtimi sipas ligjit i arsyetimeve të dhëna në vendimet e Komisionerit 

konfirmohet edhe nga gjykatat, të cilat sikurse e kemi përmendur më sipër në pjesën më të madhe 

të vendimeve kanë vendosur për lënien në fuqi të vendimeve të Komisionerit, por edhe janë 

mbështetur në interpretimin e ligjit në të njëtën frymë me atë që ka bërë Komisioneri.  

 

 
9 Vendimi 2062, datë 15.05.2017 i Gjykatë Adminstrative të Shkallës së Parë Tiranë 
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Kështu, me vendimin nr. 10, datë 26.02.201810 Komisioneri ka vendosur pë detyrimin e Bankës 

së Shqipërisë që të vërë në dispozicion të kërkuesit (Res Publica) informacionin e kërkuar që 

përbëhet nga lista e kompanive dhe investimeve të kryera prej tyre, të cilat janë marrë si bazë nga 

Banka e Shqipqrisë për Raportin “Investimet e huaja direkte, përshkrim metodologjik dhe 

informacion statistikor për vitin 2015”. Banka e Shqipërisë ka refuzuar dhënien e informacionit 

për listën e kompanive dhe investimeve të tyre të cilat janë marrë si bazë për raportin “Investimet 

e Huaja” me arsyetimin si sipas nenit 15, pika 3 e ligjit “Për statistikat zyrtare”, informacioni 

përcaktohet si informacion konfidencial. Gjithashtu, refuzimi për të dhënë listën e kompanive dhe 

investimeve të tyre, ka të bëjë me faktin se lista nuk është e dhënë statistikore, por konfidenciale, 

dhe sipas kategorizimit të ligjit ky nuk është një informacion publik. Banka e ka detyrim ruajtjen 

e këtyre të dhënave.  

 

Në kundërshtim me këtë qëndrim të Bankës së Shqipërisë, Komisioneri ka arsyetuar se ky 

informacion nuk mund të refuzohet të jepet kur ekziston një interes publik më i lartë për dhënien 

e tij. Kufizimi mbi të drejtën për informim për shkak të interesit publik nuk zbatohet për të dhëna 

statistikore dhe mosdhënia e informacionit është e pabazuar, pasi nuk mund të mbahen dy 

standarde të ndryshme, pasi këto informacione janë publikuar në faqen e Qendrës Kombëtare të 

Biznesit. Duke qenë se informacioni që kërkohet është informacion publik, dhënia e tij nga 

autoriteti publik është një detyrim ligjor. 

 

Sipas gjykatës, vendimi i Komisionerit është një akt administrativ i bazuar në ligj dhe i nxjerrë në 

përputhje me procedurën administrative. Gjykata është në të njëjtën linjë interpretimi me 

Komisionerin duke arsyetuar se nuk jemi përpara rastit të kufizimit të të drejtës për informim, pasi 

informacioni i kërkuar është një informacion publik. Gjykata arsyeton se të dhënat e nxjerra nga 

burimet e disponueshme publikisht nuk do të vlerësohen si konfidenciale. Banka e Shqipërisë nuk 

ka përmbushur detyrimin për dhënien e informacionit sipas kërkesës së bërë nga personi i 

interesuar, Qendra Res Publika, megjithëse disponon informacionin e kërkuar, informacion i cili 

nuk është konfidencial, madje gjendet dhe online. 

  

 
10 https://www.idp.al/wp-content/uploads/2018/02/Vendim_nr_10-Banka_e_Shqiperise.pdf 

 

https://www.idp.al/wp-content/uploads/2018/02/Vendim_nr_10-Banka_e_Shqiperise.pdf
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IV. Rekomandime për praktikën e ndjekur nga Komisioneri për të Drejtën e 

Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale në lidhje me zbatimin e ligjit 

Nr. 119/2014 “Për të drejtën e informimit” 

 

Gjatë këtyrë pesë viteve, puna e Zyrës së Komisionerit ka qenë jo vetëm voluminoze, por dhe ka 

përcaktuar standartet e implementimit të ligjit nr. 119/2014. Nisur nga problematikat e dala nga 

analiza e vendimeve, por dhe praktikës së ndjekur gjatë kësaj periudhe rekomandohet që 

Komisioneri: 

 

1. Të reduktojë zgjidhjen e ankesave me ofrimin e informacionit të kërkuar nga autoriteti 

publik me ndërhyrjen e tij gjatë hetimit administrativ dhe të disponohet me vendime 

qofshin këto vendime urdhërimi, rrëzimi apo vendime sanksionuese pasi vendimmarrja e 

Komisionerit është shumë e rëndësishme dhe krijon jurisprudencën në këtë fushë. 

2. Të përdorë seancën dëgjimore si një mjet për të qartësuar rastet specifike dhe jo si seancë 

ndërmjetësimi sepse zhvillimi i seancave dëgjimore zgjat afatin e vendimmarrjes.  

3. Të shprehet me vendim për ankesat brenda 15 ditë pune. 

4. Të vendosë sanksione ndaj personave pergjegjës në autoritetet publike në ato raste kur ato 

refuzojnë dhënien e informacionit të kërkuar dhe nuk përmbushin detyrimet ligjore për të 

publikuar dhe përditësuar programin e transparencës. 

 

Ligji Nr. 119/2014 “Për të drejtën e informimit” në përgjithësi i ka trajtuar drejt çështjet që janë të 

lidhura me të drejtën e informimit dhe për pozicionin dhe mënyrën e veprimit të Komisionerit. 

 

Nisur nga problematika e dalë nga vendimet e nxjerra nga Komisioneri në ligj, vlerësojmë se ka 

nevojë të rishikohen çështjet e mëposhtme: 

 

1. Sekreti tregtar 

 

Sipas nenit 17 të ligjit është përcaktuar se e drejta e informimit mund të kufizohet në rast se është 

e domosdoshme, proporcionale dhe nëse dhënia e informacionit ndër të tjera dëmton interesat edhe 

për sekretin tregtar. Në këtë kuptim, shpeshherë si shkak i refuzimit të dhënies së informacionit 

është edhe sekreti tregtar. Ligji “Për të drejtën e informimit” nuk ka përcaktuar ndonjë nocion se 

çfarë kuptohet me sekret tregtar, por ka dhënë një interpretim se e drejta e informimit nuk duhet të 

cënojë sekretin tregtar. Një formulim i tillë është i saktë në rastin e të dhënave që mund të kenë 

autoritetet publike kur i disponojnë ato jo për shkak të ndonjë marrëdhënie juridike të posaçme me 

subjektet, por thjesht për faktin se ligji detyron subjektet të regjistrojnë pranë autoriteteve publike 

të dhëna të tilla, si p.sh kontrata shitje aksionesh, procese bashkimi apo ndarje, transaksione 

shitblerje etj., transaksione të kësaj natyre. Por, kur autoritetet publike zotërojnë të dhëna për shkak 

të marrëdhënies specifike që ata krijojnë me subjektet, si kontrata për kryerje punësh publike, 

koncesione etj., në këtë rast sekreti tregtar nuk mund të jetë kufizues. Në këtë rast, legjislacioni 
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duhet të parashikojë se cila të dhëna mund të përbëjnë sekret tregtar dhe cilat mund të jenë 

konfidenciale në rastin e pjesëmarrjes së palëve në një kontratë administrative apo kur ato janë 

përfituese a përdoruese të një të mire publike.  

 

2. Afati për kundërshtimin në rrugë gjyqësore të dënimit me gjobë 

 

Sipas ligjit, në nenin 18 të tij janë të parashikuara se kush përbëjnë kundravajtje administrative 

dhe cila është masa e dënimit më gjobë për secilën nga këto kundravajtje. Sipas ligjit, organi publik 

që vendos për dënimin me gjobë është Komisioneri. Ligji ka dhënë dy dispozita kontradiktore 

përsa i përket të drejtës së ankimit kundër vendimit të Komisionerit për dënimin me gjobë. Kështu, 

sipas nenit 22 të ligjit parashikohet se: “Personi ndaj të cilit është vendosur sanksioni 

administrativ, brenda 30 ditëve kalendarike nga data e marrjes së njoftimit, mund të bëjë ankim 

në gjykatë, në përputhje me ligjin nr. 10 279, datë 20.5.2010, “Për kundërvajtjet administrative”. 

Por, gjithashtu në nenin 25 të ligjit parashikohet se: “Kërkuesi ose autoriteti publik ka të drejtë ta 

ankimojë vendimin e komisionerit në gjykatën administrative kompetente”. Duke parë vendimet e 

nxjerra nga Komisioneri, edhe në ato raste kur ai ka aplikuar dënimin me gjobë, afati i ankimit 

është 45 ditor. Në këto kushte, të dy dispozitat japin afate të ndryshme ankimi, përsa i përket 

dënimit me gjobë, edhe në rastet kur akti parashikon detyrim për dhënie informacioni dhe dënim 

me gjobë.  

 

Gjithashtu, mendojmë se duhet të trajtohet çështja e ekzekutimit të gjobave, pasi sipas nenit 18, 

pika 3 kjo është referuese tek ligji “Për kundërvajtjet administrative”. Vlerësojmë se duhet të 

rishikohet ligji duke u plotësuar me pjesën e “arkëtimit” të gjobës, pasi edhe sipas neneve 20 e 

vijues të Ligjit “Për kundravajtjet administrative” lejohet që ligji i posaçëm të ketë të parashikuar 

dispozita edhe përsa i përket vendosjes së gjobës, pagimit të saj dhe procedurës ankimore.  

 

3. Rregullimi i referencës ligjore  

 

Rregullimi i referencës së parashikuar në nenin 16 të ligjit, përsa i përket njoftimeve paraprake. 

Sipas pikës 1 të këtij neni parashikohet se: “Në qoftë se autoriteti konstaton se trajtimi i një kërkese 

për informim ka kosto të lartë ose se trajtimi i saj kërkon më shumë kohë se afati i parashikuar në 

pikën 1, të nenit 14, të këtij ligji, autoriteti publik njofton menjëherë për këtë kërkuesin dhe i 

propozon mundësinë e ndryshimit të kërkesës së tij.” Referenca e sakte duhet të jetë “...se afati i 

parashikuar në pikën 1, të nenit 15...”. 

 

 


