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Autoriteti i Kontrollit Ushqimor ndaj KDIMDP  
Nr. Vendimi:   5913 (80-2016-5945) 

Paditës:   Edlira Dibra, Ledion Ilollari 

I paditur:  Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjes së të Dhënave 

Personale 

Objekt: Shfuqizim akti administrativ, vendim i Komisionerit për të Drejtën e 

Informimit dhe Mbrojtjes së të Dhënave Personale nr. 65, datë 21.09.2016. 

Rrethanat e Çështjes: 

Qendra “BIRN Albania” ka depozituar pranë AKU kërkesën për vënie në dispozicion të 

dokumentave zyrtar. AKU i ka kaluar kërkesën Drejtorit të Menaxhimit të Riskut dhe Koordinimit 

të Inspektimeve i cili e ka kaluar shkresën në sektorin Ushqimor të Origjinës Shtazore me 

përgjegjëse Znj  Dibra, dhe Sektorit të Ushqimeve me Origjinë Jo-shtazore, për të cilin është 

ngarkuar Z. Ilollari.  

Paditësat pretendojë se për të dhënë përgjigje kanë kërkuar informacion pranë degëve rajonale të 

AKU-së. Nga gjykimi 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 përbëjë rrefuzim të dhënies së informacionit si dhe 

ka evidentuar si përgjegjës paditësat dhe i dënuar me gjobë.  

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

gjitha provat.  Shkresa e ardhur nga BIRN kërkonte informacion për një periudhe 3 vjeçare të 

specifikuar dhe konfidencial si dhe kishin mungesë stafi. Duke sugjeruar që informacioni të 

kërkohej në drejtoritë rajonale. Pala e paditur pretendon se vendimi është i drejtë dhe i bazuar në 

ligj dhe në prova. 

Vendimi i Gjykatës: 

AKU konsiderohet përgjegjës për moskthim përgjigjeje. 

Vendimi i palës së paditur për dënimin e paditëseve 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 se rrefuzimit për dhënie 

informacioni. Vendimi i palës së paditur është i pabazuar në ligj sepse ka dënuar paditësat për një 

shkelje e cila është përgjegjësi e një subjekti të posaçëm. 

Gjykata vendosi pranimin e kërkesë padisë dhe shfuqizimin e pjesshëm të vendimit të 

Komisionerit. 
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Komiteti Shqiptar i Helsinkit ndaj KDIMDP  
Vendim nr. 80-2016-4460 

Data e Vendimit: 03.10.2016 

Paditës: Komiteti Shqiptar i Helsinkit 

I Paditur: KDIMDHP 

Objekti: Detyrim I KDIMDHP për kryrejen e hetimit administrative dhe për tu shprehur me 

vendim, lidhur me ankimin e KshH, për t’u Informuat nga Ministria e Shëndetësisë në përputhje 

me ligjjin 119.2014. 

Pretendimet e Paditesit: 

Duke iu referuar pikës 1 si dhe shtojcës 5 të VKM-së nr. 308, datë 21.05.2014, paketa e shërbimit 

të implantit koklear financohet plotësisht si shërbim I rimbursueshëm nga Fondi I Sigurimit të 

Detyrueshëm të Kujesit Shëndetësor.  Sipas VKM-së përcaktohet se aparatura e implantit koklear 

sigurohet në çdo rast ngaMinistria e Shëndetësisë. Megjithatë rezulton nga informacionet e marra 

se Ministria nuk e ka siguruar ende. 

Ministria e Shëndetësisë ka kaluar afatin ligjor të përcaktuar për kthimn e përgjigjes ndaj kërkesës 

për informacion. 

Pditësi i është drejtuar KDIMDHP i ciki me anë të shpresës i është përgjigjur se objekti i kërkimit 

është jashtë  këtij ligji dhe si i tillë ai nuk mund të shqyrtohet më tej.Paditësi pretendon se ky nuk 

mund të quhet një vendim pasi nuk përbën akt administrativ pasi nuk krijon , ndryshon ose shuan 

një marrëdhënie juridike konkrete. Moskryerja e një hetimi admistrativ dhe mosmarrja e një 

vendimi përbën shkelje  të së drejtës për një proces të rregullt ligjor.  

Pretendimet e palës së paditur: 

Pala paditëse në shkresën drejtuar ministrisë nuk ka referuan në ligin për të drejtën e informimit.  

Ministria ka verifikuar faktet dhe i ka kthyer përgjigje. Pala pretendon se ka qënë e kufizuar në 

kthimin e përgjigjes pasi informacioni nuk ishte prodhuar ende. Dhe se nuk mund të detyrohet një 

organ publik të prodhojë një informacion që nuk ekziston. 

Vendimi: 

Gjykata cmon se mos veprimi i Komisionerit cënon thelbin e të drejtës së informimit.  

Cdo informacion që kanë institucionet ekziston ose jo  në mënyrë të shkruar në momentin e 

kërkimit mund të pasqyrohet në mënyrë të tillëPala e paditur duhet të ishte thelluar në verifikimin 

e prretendimeve të palës paditësë dhe të hetonte në lidhje me mosekzistenecën e informacionit.  
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Procedura hetimore nuk është zbatuar në mënyrë të njëllojtë pëe të gjithë organet të cilët janë 

ngarkuar nga ligji për të marr vendime përfundimtare. Mjafton që organi të jetë kompetent për 

marrjen e një vendimi përfundimtar që atë ta detyrojë ligji per të kryer procedurën hetimore 

administrative.  

Legjislacioni kërkon që autoriteti administartiv të veprojë si një mrojtës I intersave public. Ai nuk 

mund të kufizohet vetëm në të dhënat eparaqitura nnga palët në process.  

Gjykata vendos pranimin e kërkesë padisë 
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Endri Prifti ndaj Autoriteti Mbikëqyrës i Lojërave të Fatit 
 

Nr. Vendimi:  5037 (80-2016-5067) 

Date Vendimi:  28.10.2016 

Paditës:   Endri Prifti  

I Paditur:   Autoriteti Mbikëqyrës i Lojërave të Fatit 

Person i Tretë:  Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjes së të Dhënave 

Personale 

Objekt:   Urdhërim për informacion nga Autoriteti Mbikëqyrës i Lojërave të Fatit 

Vendimi i Gjykatës: 

Gjykata çmon se kërkesë-padia e paraqitur nga Z. Prifti është me të meta të cilat janë thelbësore, 

këto të meta nuk janë plotësuar në afatin e duhur të caktuar nga Gjykata. Për këto arsye gjykata 

vendosi se kërkesa së bashku me aktet i duhen kthyer paditësit duke e konsideruar atë si një padi 

të paparaqitur. 

Gjykata vendosi për kthimin e kërkesë-padisë dhe të akteve bashkëlidhur. 
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Ministria e Energjisë dhe Industrisë ndaj KDIMP  
Nr. Vendimi:   80-2016-5515; 

Data e Vendimit:  21.11.2016; 

Paditës:   Ministria e Energjisë dhe Industrisë; 

I paditur:  Komisioneri për të drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave 

Personale; 

Objekti:  Kundërshtimin i Vendimit Nr.33 date 16.06.2016, i Komisionerit për te 

Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e te Dhënave Personale dhe shfuqizimin 

e këtij vendimi.  

Marrjen e masës se sigurimit te padisë, për pezullimin e zbatimit te vendimit 

Nr.33 te KDIMDP-së, deri ne përfundim te shqyrtimit te çështjes ne themel. 

Pretendimet e Paditësit (MEI):  

Ministria e Energjisë dhe Industrisë, shprehet se në lidhje me pikën 2 të kërkesës së Qendrës 

“BIRN Albania” janë të hapur për dhënien e informacionit. Përsa i përket procesverbaleve të 

kërkuara, i vetmi procesverbal që ekzistonte ja vunë në dispozicion gjykatës. Ndërsa 

procesverbalet e tjera  prodhohen pas përfundimit të procedurave përzgjedhëse. Dhe duke qenë se 

kjo procedurë është anuluar, nuk mund të përcaktojnë kohën se kur mund të prodhohen këto 

dokumente. 

Përsa i përket studimit të kryer nga kompania “Sogreah”, ai është i kondicionuar nga sekreti tregtar. 

Pra nuk është një informacion publik. MEI pretendon se është i gabuar arsyetimi i Komisionerit 

ku shprehet se dhënia e informacionit duhet bërë duke respektuar mënyrën specifike të pronësisë 

intelektuale, sekretet tregtare ose të drejtat e tjera ekskluzive të parashikuara. 

MIE kërkon pranimin e pjesshëm të kërkesë-padisë. 

Pretendimet e Palës së Paditur (KDIMDP): 

Kundërshtim i dokumentacionit të depozituar, pasi nuk ka lidhje me objektit e kërkimit, 

dokumentet e prodhuara i përkasin vitit 2015, ndërsa ato të kërkuara vitit 2009. 

Përsa i përket procesverbalit ky dokument ishte i prodhuar përpara fillimit të hetimit administrativ 

prandaj duhet të ishte vënë në dispozicion. Gjatë hetimit administrativ ky dokument është 

pretenduar i pa prodhuar ende. Ekzistenca e prodhimit të dokumentacionit është pohuar nga pala 

paditëse  në të gjithë korrespondencën me kërkuesin e informacionit.  

Këto fakte provojnë se informacioni përbën informacion publik dhe si i tillë duhet të ishte vënë në 

dispozicion. 
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Pala paditëse nuk arriti të provojë se dokumentacioni është konfidencial. 

Vendimi i Gjykatës: 

Gjykata çmon se tërësia e provave, të paraqitura nga pala paditëse, nuk kanë lidhje me objektit e 

kërkimit, duke qenë se janë prodhuar më pas nga viti që ato kërkohen. 

Përsa i përket procesverbalit, ky dokument rezulton të jetë prodhuar më parë dhe për rrjedhojë 

duhet ti ishte vënë në dispozicion. Ndërsa gjatë hetimit ky dokument është pretenduar i pa prodhuar 

ende. Gjatë gjykimit u provua ekzistenca e dokumentacionit të kërkuar.  

Për sa më sipër gjykata vlerëson se mosdhënia e informacionit është bërë në kundërshtim me ligjin. 

Gjykata çmon se pala paditëse duhet të kishte proceduar me dhënien e informacionit gjithnjë duke 

respektuar sekretin tregtar dhe pronësisë intelektuale. Rezulton se studimi i kryer nga kompania 

“Sogreah” përbën sekret tregtar, por informacioni mund të ishte dhënë në mënyrë të tillë që të 

respektonte sekretin tregtar.  

Gjykata vlerëson se kërkesë padia duhet rrëzuar si e pabazuar në prova dhe në ligj. 
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Artan Rama ndaj KDIMDP 
Nr. Vendimi:  2062 

Datë Vendimi: 15.05.2017 

Paditës:  Artan Rama 

I Paditur: Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjes së të Dhënave 

Personale; 

 Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve (në mungesë); 

 Avokatura e Shtetit, Zyra Vendore Tiranë (në mungesë); 

Objekt: Detyrimin e Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve t’i japë paditësit 

informacionin e kërkuar; 

Konstatimin e pavlefshmërisë absolute të shkresës nr. 114/3, datë 

09.02.2017; 

Pretendimet e Palës Paditëse (Z. Rama): 

Z. Rama 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.  

Detyrimet tatimore nuk përbëjnë një sekret tregtar. Sekreti tregtar është i lidhur me të dhëna të 

cilat gjenerohen nga vetë kompania dhe nuk mund të jetë për të dhëna tatimore. 

Lloji i informacionit nuk i nënshtrohet konfidencialitetit. Vetë ligji parashikon se detyrimet 

tatimore janë kthyer në një borxh për shtetin dhe ka filluar mbledhja e tyre me forcë.  

Të paditurit nuk e kanë marrë në konsideratë arsyen e paditësit për kërkimin e informacionit. 

Qëllimi ka qenë një raportim gazetaresk të situatës financiare dhe respektimin e kritereve të 

shoqërisë “EDIL AL-IT” si pjesëmarrës në tender me fonde publike. Arsyetimi që informacioni 

nuk mund të jepet sepse është konfidencial dhe mund të dëmtojë interesat e palës është i pabazuar 

dhe në kundërshtim me parime kushtetuese.   

I padituri nuk legjitimohet ti refuzojë të drejtën gazetarit për tu informuar, i cili ka detyrë të 

informojë publikun. Komisioneri nuk zhvilloi asnjë hetim për të kuptuar interesin publik. 

Pretendimet e Palës së Paditur (KDIMDP): 

Nga hetimi administrativ dhe trajtimi i çështjes u konstatua se informacioni i kërkuar përbën 

informacion konfidencial dhe nuk mund të bëhet publik, pasi dëmton interesat e subjektit tatimor.  
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Marrja në konsideratë e arsyes pse paditësi ka kërkuar informacion me qëllimin e një botimi 

gazetaresk, duke pretenduar shkeljen e parimit të lirisë së shprehjes nuk qëndron. Ligjvënësi nuk 

i vesh cilësi të veçanta kërkuesit. 

Zyra e Komisionerit ka zviluar një hetim administrativ, kjo gjë konstatohet dhe nga procesverbalet 

e mbajtura. 

Nuk është vepruar në kundërshtim me Kodin e Procedurës Administrative për nxjerrjen e aktit. 

Zyrtari që ka nxjerrë aktin është kompetent në bazë të rregullores së brendshme.  

Vendimi i Gjykatës: 

Sipas Gjykatës zyrtari i cili ka shqyrtuar kërkesën dhe ka marrë vendim në lidhje me të nuk është 

kompetent. Kjo kompetencë i është njohur nga ligji Komisionerit dhe jo Drejtorisë. Pretendimi i 

Komisionerit se kjo e drejtë buron nga rregullorja e brendshme nuk qëndron, pasi në rregullore 

bëhet fjalë për shkresa zyrtare si kthim përgjigje, njoftim etj. dhe jo vendime. 

Sipas Gjykatës akti administrativ është absolutisht i pavlefshëm, pasi është nxjerrë në kapërcim të 

kompetencave. Si rrjedhojë ky akt nuk prodhon pasoja ligjore.  

Në lidhje me detyrimin e Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve për dhënie informacioni, 

vlerësimi i bërë nga Drejtoria është i pambështur në ligj. Dispozita ligjore kanë parashikuar 

dhënien e informacionit pa pagesë kundrejt tatimpaguesve të caktuar, por dispozita nuk parashikon 

ndalimin e dhënies së informacionit tatimor kundrejt pagesës për subjekte të tjerë të cilët nuk bëjnë 

pjesë në atë kategori. 

Të drejtën për informacion e ka çdo person pa shpjeguar motivet se përse e kërkon informacionin. 

Qëllimi i ligjvënësit nuk ka qenë përjashtimi i subjekteve por thjeshtimi i marrëdhënieve të 

administratës tatimore.  

Duke qenë se ndaj subjektit “EDIL AL-IT” kanë filluar procedurat e mbledhjes me forcë të borxhit, 

gjykata çmon se tashmë nuk është më i nevojshëm zbatimi i parimit të konfidencialitetit.  

Informacioni i kërkuar nuk përbën sekret tregtar. Sekreti tregtar është një e dhënë e gjeneruar nga 

shoqëria dhe që e cila do tu jepej personave të paautorizuar, do të shkaktonte dëm të 

konsiderueshëm të interesave tregtar të shoqërisë.  Përsa i përket informacionit publik do të 

cilësohet so një e dhënë e regjistruar në çdolloj forme dhe formati, gjatë ushtrimit të funksionit 

publik, pavarësisht nëse është përpiluar apo jo nga autoriteti publik. Pra nuk ka arsye që të mbahet 

konfidencial dokumentacioni ligjor që një firmë paraqet për të marrë pjesë në tender. 

Është detyrë e Komisionerit që të mbajë nje “balancë proporcionaliteti”, pasi ka raste që interesi 

publik mund të jetë më i madh se ai privat. Gazetarët nuk i kërkojnë informacionet vetëm për 

interesa private por për qëllim informimin e publikut.  
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Gjykata vendos pranimin e kërkesë-padisë dhe konstatim të pavlefshmërisë së veprimit 

administrativ, shkresës nr. 114.3, datë 09.02.2017 e Drejtorit te Drejtorisë së Informacionit pranë 

Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjes së të Dhënave Personale. Gjithashtu 

vendos për detyrimin e Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve ti japë Z. Rama dokumentacionin 

e kërkuar.  
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Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë ndaj KDIMDP 
Vendim nr. 2287 

Datë 23.05.2017 

Paditës: MEI 

I Paditur KDIMDHP 

Person I tretë : Lex Freenda 

Objekt Kundërshtim I vendimit nr. 51, datë 16.03.2017 i Komisionerit 

Marrje mase sigurim padie për pezullim zbatim vendimi 

Pretendimete e palës paditëse: 

Kundërshtim I vendimit të Komisionerit për arsye se për sa i përket kontratave të cilat nuk janë të 

miratuara me VKM, por kanë hyrë në fuqi me nënshkrim midis palëve, zbatohet neni 25 i ligjit për 

prokurimin publik në lidhje me fshehtësinë e infromacionit. Pra nuk duhen të bëhen publike 

infromacione të cilat janë dhën nga operatorët ekonomik dhe përbëjnë sekret tregtar.  

E drejta e infrmimit mund të kufizohet në rast se informacioni i kërkuar përbën sekret tregtar.  

\Pretendim se ështrë i gabuar arsyetimi i Komisionerit kur thuet se kufizimi prek vetëm një pjesë 

të infromacionit. Sipas MEI dispozitat për konfidencialitetin e kufizojnë autoritetin kontraktor të 

bëjë të ditur palëve të treta , të gjithë apo një pjesë të informacionit, kjo pasi kontrata në telb 

përman projektin.  

Përsa i përket kontratave të miratuara me VKM, Ministrria I ka vënë në dispozicion kërkesit 

numrat dhe data e VKM përkatëse, të cilat janë të aksesueshme në faqen ëeb të botmeve zyrëtare.  

Prapësimet e Palës së Paditur: 

Kërkim për rrëzimin e kërkesë-padisë. 

Infrmaicioni i kërkuar sipas Komisionerit përmbush kërkesat e ligjit për të drejtën e informimit, 

nenit 2 pika 2 

Pala e paditur nuk ka provuar se informacioni është konfidencial.  

Ligji për Koncensionet dhe PPP, parashikon se dispozitat për Prokurimin Publik mund të përdoren 

dhe për koncesionet dhe PPP,. 
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Sipas dispozitave rezulton se kufizimet e pasqyruara në legjislacion nuk prekin në mënyrë tërësore 

informacionin e kërkuar dhe rrjedhimisht rrefuzimi i dhënies së dokumentacionit është bërë në 

kundërshtim me nenin 17 pika 6 e të drejtës së infromimit,  

Në momentin që MEI nuk e zotëron informacionin e kërkuar i lind detyrimi ligjor që brenda 10 

ditëve ta dërgojë kërkesën pranë autoritetit që e zotëron këtë informacion gjë që nuk është bërë 

nga MEI.  

Nuk mundet që paditësi të zbatojë dy standarte një në lidhje me kontratat që janë miratuar me 

VKM dhe si të tilla janë të publikuara në faqen ëeb dhe të tjera standart që i përkasin të njëjtit 

format popr me pamundësi publikimi pasi kanë të parashikuar dispozitën e konfidencialitetit. 

Gjykata Vendos: 

Padia paraqet një handicaap, pasi pala paditëse nuk arriti të identifikojë dhe provojë se cili është 

interesi juridik i cënuar.  

Pala paditëse nuk ka arritur të provojë konfidencialitetin e pretenduar të nfromacionit të kërkuar.  

Është e vërtetë që neni 25 I ligjit për prokurimin public përcaktion kufizime mbi Autoritetin 

pPublik lidhur me publikimin e informacionit, të cilësuar si konfidencial, secret tregtar. Por është 

qartësisht dukshëm që raporti I nenit 12 dhe 25 këtij ligji duhet të interpretohen që klauzola e një 

informacioni konfidencial ëhtë një klauzolë përjashtuese nga rreegulli I përgjithshëm.  

Pra kufizimet e pasqyruara në legjislacion nuk prekin në mmënyrë tërësore informacion e kërkuar 

hde rrejdhimisht kunde=ërshtimi I dhënies së informacionit është bërë në kundërshtim me ligjin 

për të drejtën e informimit.  

Nëse kufizimi prek një pjesë të informacionit pjesa tjetër nuk I duhet rrefuzuar kërkuesit.   

Gjykata gjen shkelje dhe me mos dërgimin ekërkesës për informacion në rastin që MEI nuk e 

zotëronte infromacionin e kërkuar , pranë autoritetit që e zotëronte këtë informacion.  

Gjykata vendosi rrëzimin e ppadisë.  
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Res Publica ndaj KDIMDP  
Nr. Vendimi:  1721 (80-2017-1760) 

Datë Vendimi: 26.04.2017 

Paditës:   Qendra “Res Publika” 

I Paditur:  Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjes së të Dhënave 

Personale 

Objekt:  Konstatim për mosveprim të Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe 

Mbrojtjes së të Dhënave Personale 

Kontrata e pastrimit aktualisht në zbatim etj.  

Vendimi: 

Qendra “Res Publika” i është drejtuar Gjykatës me kërkesëpadi për të cilën më pas ka kërkuar 

heqjen dorë. Gjykata vlerëson se heqja dorë nga gjykimi i kërkesë-padisë është një prej të drejtave 

procedurale të garantuara dhe më të rëndësishme.  

Paditësi legjitimohet të paraqesë kërkesën për heqjen dore. 

Gjykata vendos për pushimin e gjykimit. 
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Ministria e Zhvillimit Urban ndaj KDIMDP  
Nr. Vendim:   3559 (80-2017-3641) 

Datë Vendimi:  21.09.2017 

Paditës:   Ministria e Zhvillimit Urban 

I Paditur:  Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjes së të Dhënave 

Personale 

Objekt:  Shfuqizim akti administrativ, vendim nr. 81, datë 16.06.2017 të 

Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjes së të Dhënave 

Personale. 

Vendimi: 

Paditësi Ministria e Zhvillimit Urban ka paraqitur një kërkesë-padi. Gjykata vëren se e njëjta 

çështje është paraqitur më parë nga paditësi para kësaj gjykate dhe është regjistruar në sistem. Ky 

fakt konfirmohet me vendim të Krye-Sekretares së Gjykatës.  

Gjykata në bazë të ligjit vendos pushimin e çështjes. 
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Prokurori i Përgjithshëm i Republikës së Shqipërisë ndaj KDIMDP  
Nr. Vendimi:   409 (80-2018-418) 

Paditës:   Prokurori i Përgjithshëm i Republikës së Shqipërisë 

I Paditur:  Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjes së të Dhënave 

Personale 

Person i tretë:  Adriatik Doçi (në mungesë); 

   Avokatura e Shtetit (në mungesë); 

Objekt:  Shfuqizim i vendimit nr. 88, datë 18.09.2017 te Komisioneri për të Drejtën 

e Informimit dhe Mbrojtjes së të Dhënave Personale. 

Pretendimet e Palës Paditëse (Prokurori i Përgjithshëm): 

Vendimi i KDIMDP është i pa bazuar në ligj dhe në prova. Prokuroria pretendon se është përpara 

rastit të kufizimit të së drejtës së informimit, kjo për shkak se do të shkaktonte një dëm të rëndë 

dhe të qartë në hetim dhe ndjekje penale. Prokuroria ka sugjeruar kërkuesin që në lidhje me 

informacionin që kërkon ti drejtohet ILDKPKI-së.  

Informacioni i kërkuar nuk mund të jepet pasi do të bënte publik identitetin e personave nën hetim. 

Kjo sipas Kodit të Procedurës Penale përbën një sekret hetimor. Ky Kod përcakton se publikimi i 

akteve josekrete është i ndaluar deri në përfundimin e hetimit paraprak. Kodi i Procedurës Penale 

prevalon mbi ligjin “Për të Drejtën e Informimit”. Pra vendimi i marrë nga Komisioneri është në 

kundërshtim me ligjin. 

Prokuroria sjell për analogji një vendim të mëparshëm të Komisionerit, në të cilin shprehet se 

informacioni i kërkuar nuk mund të jepet nga ana e prokurorisë pasi përmban të dhëna personale. 

Prokuroria pretendon se Komisioneri ka mbajtur një qëndrim të dyfishtë.  

Gjithashtu Prokuroria kërkon rrëzimin  e vendimit të Komisionerit si një akt të paligjshëm në 

kundërshtim me ligjin material. 

Pretendimet e Palës së Paditur (KDIMDP): 

Sipas Komisionerit, kallëzimi pranë organit të prokurorisë parashikohet si një detyrim për çdo 

nëpunës publik, i ciki në kuadër të ushtrimit të detyrës merr dijeni për një fakt që përbën vepër 

penale.  

ILDKPKI i dërgon organit të prokurorisë emrat e subjekteve deklarues të kallëzuar penalisht, ky 

përbën një akt të hartuar dhe të lëshuar nga ILDKPKI që vë në lëvizje organin e prokurorisë. Për 

këtë arsye, kallëzimi nuk mund të konsiderohet pjesë e procesit hetimor dhe si i tillë ti nënshtrohet 
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kufizimeve të Kodit të Procedurës Penale. Këto kallëzime në përfundim të kontrollit të plotë 

publikohen dhe në faqen ëeb të ILDKPKI. 

Autoriteti Publik sipas Komisionerit ka mbajtur një qëndrim të dyfishtë, pasi përsa i përket 

vendimit të mëparshëm të Komisionerit, kërkesa për informacion në atë rast binte ndesh me ligjin. 

Në rastin e mëparshëm ka qenë prokuroria ajo që ka dhënë rekomandime për dhënie informacioni. 

Kundërshtim në lidhje me sugjerimin e Prokurorisë për t’iu drejtuar ILDKPKI-së lidhur me 

informacionin, pasi sipas ligjit në rastin kur autoriteti nuk e zotëron informacionin e kërkuar, 

autoriteti ka 10 ditë kohë për t’ia kaluar kërkesën organit kompetent.  

Megjithatë arsyeja që e justifikon dërgimin e kërkesës është mungesa e informacionit, por 

ndodhemi përpara rastit që Prokuroria e zotëron informacionin e kërkuar. 

Vendimi i Gjykatës: 

Gjykata vlerëson se Prokuroria e Përgjithshme nuk e ka përmbushur detyrimin për dhënie 

informacioni. Gjykata çmon se për sa kohë kallëzimi penal është bërë publik që në momentin 

fillestar, nuk mund të konsiderohet si pjesë e procesit hetimor dhe nuk i nënshtrohet dispozitave të 

Kodit të Procedurës Penale. 

Rezulton se ILDKPKI, në përfundim të kontrollit të plotë të kallëzimeve penale të nëpunësve 

publik të cilët deklarojnë, i  publikon ato në faqen ëeb. Gjendemi përpara rastit që me anë të 

publikimit mundësohet transparenca dhe kontrolli nga ana e publikut, kjo për shkak të një interesi 

publik prevalues.  

Në rastin objekt gjykimi kërkohen informacione për subjekte që deklarojnë pasurinë, pra ka një 

interes të lartë publik. Gjykata çmon se qëndrimi i mbajtur nga Prokuroria nuk e justifikon 

dërgimin e kërkesës në një autoritet tjetër pasi nuk jemi përpara situatës së mungesës së 

informacionit.  

Paditësi nuk ka arritur të provojë arsyet e rrefuzimit të dokumentacionit.  Si dhe nuk arriti të 

provojë konfidencialitetin e informacionit.  

Gjykata vendos për rrëzimin e padisë.  

 

 

 

 

 



17 
 

Komiteti Shqiptar i Helsinkit ndaj KDIMDP 
Nr. Vendimi:   1966 

Datë Vendimi:   22.05.2018 

Paditës:   Komiteti Shqiptar i Helsinkit 

I Paditur:  Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave 

Personale 

Person I Tretë:  Prokuroria e Përgjithshme 

   Avokatura e Shtetit (në mungesë) 

Pretendimet e Paditësit (KShH): 

Komiteti Shqiptar i Helsinkit  pretendon se Komisioneri nuk është shprehur mbi pretendimet e 

paditësit. KShH ka kërkuar informacion nga Prokuroria e Përgjithshme. Me kalimin e afatit KShH 

i është drejtuar Komisionerit, ku ky i fundit ka nisur një hetim. Ndërkohë KShH-së i ka ardhur 

përgjigja nga Prokuroria dhe Komisioneri ka vendosur rrëzimin e ankesës. Argumenti i 

Komisionerit lidhet  me mos formimin e organeve vendimmarrëse të rivlerësimit KPK dhe KA 

dhe se Prokurorisë i duhet të ngrinte një grup pune. Sipas KShH ky argument nuk mund të 

qëndrojë. 

Në ligj, sipas KSHH, nuk paracaktohet asnjë lidhje kronologjike midis funksionimit të plotë të 

KPK dhe KA, me ngritjen enjë grupi pune nga Prokurori i Përgjithshëm. KShH shprehet se çdo 

vendim për shtyrjen e afatit të plotësimit të kërkesës për informacion duhet të njoftohet menjëherë 

tek kërkuesi, pasi në të kundër përbën kundravajtje administrative.  

Pala e paditur në kundërshtim me provat shkresore ka arsyetuar se Prokuroria e Përgjithshme ka 

kthyer përgjigje të plotë përsa i përketë kërkesës për informacion. KShH pretendon se nuk mund 

të konsiderohet informacion i plotë dhe se Komisioneri e ka vlerësuar në mënyrë të gabuar 

përgjigjen e prokurorisë. 

KShH pretendon se Komisioneri nuk është shprehur për të gjithë çështjet e ngritura. Gjithashtu 

KShH kërkon marrjen e masave administrative përkatëse përsa i përket Prokurorisë.  

Pretendimet e Palës së Paditur (KDIMDP): 

Autoriteti Publik ka reaguar menjëherë pas fillit të procedurave të shqyrtimit nga Zyra e 

Komisionerit. Komisioneri sqaron se siç duket dhe nga administrimi i provave kërkuesit i janë 

vënë në dispozicion të gjithë informacionet e kërkuara.  

Pretendimet t Personit të Tretë (Prokuroria e Përgjithshme): 
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Nga administrimi i provave nga hetimi administrative, i plotë, i kryer nga Komisioneri, i gjithë 

informacioni i kërkuar nga KShH, është dhënë i plotë dhe i javë vënë në dispozicion të gjitha aktet 

provuese për aq sa kërkohet në përmbajtje të shkresës.  

Vendimi i Gjykatës: 

Në kushtet kur afati është shkelur nga ana e prokurorisë, KShH I është drejtuar Komisionerit dhe 

gjatë ecurisë së hetimit administrative ka mbërritur një përgjigje zyrtare nga Prokuroria. Në këto 

rrethana, Komisioneri ka vendosur rrëzimin e ankimit.  

Prokuroria ka kthyer përgjigje duke dhënë arsyetim dhe për shkakun e vonesës sipas të cilit nuk 

ishin krijuar ende organet e vendimmarrjes dhe rivlerësimit. Prandaj me urdhër të prokurorisë është 

ngritur një grup pune  për vlerësimin e aftësive profesionale të subjekteve të rivlerësimit vetëm 

pas fillimit të punës së organeve kompetente, siç është KPK DHE KA. 

Gjykata vëren se nga administrimi i provave, Prokuroria e përgjithshme rezulton të ketë kthyer  

përgjigje dhe të këtë dhënë informacion të plotë për sa është kërkuar në shkresën e KShH.  Gjykata 

çmon se kërkimi i paditësit është i pabazuar në ligj dhe në prova pasi i mungon interesi për të 

kërkuar.  

Në lidhje me masën administrative që paditësi kërkon për Prokurorinë, Gjykata thekson se ky 

autoritet është thirrur në cilësinë e personit të tretë dhe nuk mund të ngarkohet me detyrime.  

Gjykata vendos rrëzimin e kërkesë padisë. 
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Shoqëria e Ujësjellës Kanalizimeve Tiranë sh.a ndaj KDIMDP  
 

Nr. Vendimi:   4491 (4613) 

Datë Vendimi:  11.12.2018 

Paditës:   Shoqëria e Ujësjellës Kanalizimeve Tiranë sh.a 

I Paditur:  Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjes së të Dhënave 

Personale 

Person i Tretë:  Qendra “Res Publika” 

Objekt:  Kundërshtim dhe shfuqizim I aktit administrativ, vendim nr. 51, datë 

10.10.2018 të Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjes së të 

Dhënave Personale. 

Pretendimet e Palës Paditëse (UKT): 

Paditësi pretendon se e ka informuar Qendrën “Res Publika”, së kopja e informacionit të kërkuar 

gjendet pranë QKB-së.  

Në lidhje me të dhënat që kërkohen për dëmshpërblimet e vendosura në bazë të vendimeve 

gjyqësore, ky kërkim i referohet urdhërit për përdorimin dhe publikimin e të dhënave personale në 

sistemin gjyqësor të KDIMDP.  

Shoqëria e Ujësjellës Kanalizimeve Tiranë sh.a pretendon se nuk është informuar për zhvillimin e 

seancave dëgjimore nga Komisioneri. 

Pretendimet e Palës së Paditur (KDIMDP): 

Autoriteti Publik nuk e ka zbatuar kërkesën e Komisionerit për rivlerësim të informacionit, por me 

shkresë i është përgjigjur duke mos e rivlerësuar dhënien e informacionit.  

Përsa i përket pasqyrave financiare ato hartohen nga Autoriteti Publik më pas dërgohen për 

publikim pranë QKB. Autoriteti e ka për detyrim të japë informacionin e kërkuar . 

Kemi të bëjmë me një informacion publik pasi informacioni i kërkuar ka të bëjë me fonde publike. 

Pra kërkesa është në përputhje me parimin e llogaridhënies se autoriteteve publike.  

Komisioneri arsyeton se me anë të shkresës e ka informuar palën për pjesëmarrjen në procesin 

administrativ, dhe UKT ka kthyer përgjigje në formë elektronike për pamundësinë e pjesëmarrjes 

në takim. 

Vendimi i Gjykatës: 
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Informacioni i kërkuar është informacion publik dhe si i tillë palës paditëse i lind detyrimi për 

dhënien e tij. Informacioni i kërkuar nuk paraqet ndonjë rrethanë e cila do të cënonte barazinë e 

palëve në proces gjyqësor apo do të cënonte mbarëvajtjen e procesit, sipas pretendimeve të palës 

paditëse.  

Kërkesa ka të bëjë me informacion publik në lidhje me fonde publike, e cila paraqet një interes të 

lartë publik, prandaj dokumentacioni i kërkuar konsiderohet si publik dhe nuk mund ti rrefuzohet 

kërkuesit. 

Në lidhje me urdhërin nr. 15, datë 23.12.2011, informacioni i kërkuar nuk i referohet këtij urdhëri 

pasi referohet në të dhëna statistikore. Informacioni i kërkuar nuk i referohet palëve ndërgjyqëse 

apo ndonjë të dhëne personale sepse kërkohet një informacion i përgjithshëm.  

Gjykata e gjen të pabazuar pretendimin e palës paditëse se e ka ezauruar detyrimin për informacion 

duke e referuar tek QKB-ja. Gjykata vlerëson se autoriteti është i detyruar të informojë kërkuesin 

nëse ka ose jo në zotërim informacionin dhe se çdo person ka të drejtë të njihet me të. UKT duhet 

të vërë në dispozicion të kërkuesit informacionin e kërkuar të cilin e disponon në versionin 

origjinal. 

Gjykata e gjen të pabazuar në prova mungesën e informimit nga ana e Komisionerit për seancën 

dëgjimore. Rezulton e provuar që Komisioneri të ketë kryer njoftimin dhe UKT ka njoftuar për 

mospjesëmarrjen e saj. 

Gjykata vendos rrëzimin e kërkesë-padisë. 
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Avokatura e Shtetit ndaj KDIMDP  
Nr. Vendimi:  1854 (1880) 

Datë Vendim:  15.05.2018 

Paditës:   Avokatura e Shtetit 

I Paditur:  Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjes së të Dhënave 

Personale. 

Objekti:  Shfuqizim vendimi nr. 07, datë 13.02.2018 i Komisioneri për të Drejtën e 

Informimit dhe Mbrojtjes së të Dhënave Personale. 

Pretendimet e Paditësit (Avokatura e Shtetit): 

Paditësi pretendon se i njihet e drejta e kufizimit të dhënies së informacionit. Duke argumentuar 

se faktet janë konfidenciale dhe se cenojnë procedurat e arbitrazhit. Si pasojë shteti shqiptar nuk 

mund të shkelë një detyrim ndërkombëtar në lidhje me bërjen publike të informacionit të kërkuar 

pasi palët vetë në procesin e arbitrazhit kanë vendosur që të mbeten konfidenciale. 

Avokatura e Shtetit e ka të pamundur ti bëjë publike këto informacione pasi shtetit shqiptar mund 

ti vijnë dëme të rënda, të pakthyeshme, të menjëhershme për shkelje të konfidencialitetit. 

Çështja akoma nuk ka vajtur për njohje përpara Gjykatës së Apelit pasi paditësi nuk e ka dhënë 

konstenin e tij si rrjedhojë Avokatura nuk mund të japë informacion që do të ishte në kundërshtim 

me një detyrim ndërkombëtar. 

Avokatura pretendon parimin e privilegjit midis klientit dhe avokatit.  

Prapësimet e Palës së Paditur (KDIMDP): 

Informacioni i kërkuar përbën fakt për arsye se ky informacion është një e dhënë që gjendet dhe 

gjenerohet nga vetë marrëveshja që shoqëritë tregtare kanë nënshkruar me shtetin shqiptar. 

Ankuesit nuk i kërkohet informacion në lidhje me vendimet dhe urdhërat, apo materialeve të 

paraqitura në procesin e arbitrazhit .  

Nuk duhet harruar se pala në proces është shteti shqiptar dhe marrëveshja e tij prek fondet publike. 

Kufizimi i të drejtës së informimit nuk kufizohet kur ka një interes publik dhe kur të dhënat e 

kërkuara janë të dhëna fakti.  

Vendimi i Gjykatës: 

Informacioni i kërkuar është në zotërim të palës paditëse. Sipas ligjit Avokatura e Shtetit ka për 

detyrë të hartojë raporte me përmbajtjen e informacionit të kërkuar, raporte të cilat paraqiten 

përpara Ministrit të Drejtësisë. Gjykata vlerëson se dhënia e informacionit nuk paraqet ndonjë 
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rrethanë e cila do të cënonte barazinë e palëve në një proces gjyqësor apo do të cënonte 

mbarëvajtjen e një procesi gjyqësor. Informacioni i kërkuar është në lidhje me fondet publike dhe 

si i tillë paraqet një interes të lartë publik. Prandaj plotësohen kriteret që ky informacion nuk mund 

të kufizohet për publikun. 

Përsa i përket pretendimeve të konfidencialitetit në arbitrazh, Gjykata vlerëson se nuk është 

detyruar pala të japë informacion në lidhje me procedurat e zhvilluara apo provat e paraqitura. 

Informacioni i kërkuar nuk është konfidencial për sa kohë i referohet fakteve dhe rrethanave që 

kanë të bëjnë me fakte dhe të dhëna statistikore. Informacioni kërkuar lidhet me informacionin e 

grumbulluar nga Avokatura në lidhje me këto procese arbitrazhi. 

Në lidhje me parimin e privilegjet që karakterizon marrëdhënien klient – avokat të pretenduar nga 

pala paditëse, gjykata çmon se nuk jemi përpara këtij rasti pasi marrëdhënia e shtetit me avokaturën 

nuk rregullohet nga ligji për profesionin e avokatit.  

Gjykata Vendos Rrëzimin e Padisë. 
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Banka e Shqipërisë ndaj KDIMDP  
Nr. Vendimi:   2025 (80-2018-2074); 

Data e Vendimit:  28.05.2018 

Paditës:   Banka e Shqipërisë 

I Paditur:  Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave 

Personale 

Palë e Interesuar:  INSTAT 

Objekt:  Shfuqizimin tërësisht te aktit administrativ, Vendim nr. 10, date 26.02.2018 

i Komisionerit për te Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e te Dhënave 

Personale.  

Sigurimin e padisë, duke pezulluar efektet e aktit administrativ deri ne 

përfundim te gjykimit. 

Pretendimet e Palës Paditëse (BSH): 

BSH pretendon se vendimi i Komisionerit është i pabazuar në ligj.  

Arsyeja e mosdhënies së informacionit bazohet në nenin 15 pika 2 të ligjit “Për Statistikat Zyrtare”. 

E drejta e informimit kufizohet nëse është e domosdoshme, proporcionale dhe nëse përhapja e tij 

shkel sekretin profesional të mbrojtur me ligj. 

Komisioneri nuk kërkon informacion statistikor por informacion për të dhënat e mbledhura dhe të 

përpunuara me qëllim nxjerrjen e statistikave zyrtare. Informacion i cili nuk është publik. Si 

rrjedhojë nuk kemi të bëjmë me një kërkesë për informacion për një interes publik 

Rregullorja e Komisionit Evropian “Për Konfidencialitetin e Statistikave”, përcakton se të dhënat 

konfidenciale janë të dhëna që lejojnë identifikimin, drejtpërdrejt ose tërthorazi të njësive 

statistikore, që kanë për qëllim përhapjen e informacioneve individuale. 

Pretendimet e Palës së Paditur (KDIMDP): 

Nëse Komisioneri do të kishte vendosur rrëzimin e ankesës ather do të legjitimonte mos-bërjen 

publike të informacionit, dokumentacionit të kërkuar. 

Shkelje të nenit 17 të ligjit “Për të Drejtën e Informimit”. Sipas të cilit vendimi për trajtimin ose 

jo të kërkesës arsyetohet në baze të këtij neni. Nëse kufizimi prek një pjesë të informacionit nuk 

mund të refuzohet pjesa tjetër.  

Paditësi nuk argumenton se përse këto të dhëna janë konfidenciale.  

Kemi të bëjmë me një informacion publik pasi të dhënat e kërkuara janë publike në QKB. 

Paditësi nuk përmbush të drejtën e subjektit për tu njohur me veprimtarinë e punës së një 

institucioni, si dhe nuk përmbush qëllimin e ligjin i cili kërkon që çdo autoritet publik të bëjë 

transparencën e punës së tij për aq sa lejohet. 
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Vendimi i Gjykatës: 

Paditësi nuk arriti të provojë se jemi përpara rastit të mbrojtjes së të dhënave konfidenciale në 

kontrata. 

Nuk gjendemi përpara rastit të kufizimit të informacionit pasi ky informacion nuk përbën një sekret 

profesional por një informacion publik. Të dhënat e nxjerra nga burimet e disponueshme publikisht 

nuk do të vlerësohen konfidenciale. BSH nuk e ka përmbushur detyrimin për dhënie informacion, 

megjithëse e dispononte informacionin i cili nuk është konfidencial por publik madje i publikuar 

në faqen ëeb të QKB.  
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Besar Likmeta ndaj KDIMDP  
Nr. Vendimi:   2233 (80-2018-2291) 

Datë Vendimi:  11.06.2018 

Paditës:   Besar Likmeta 

I Paditur:  Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjes së të Dhënave 

Personale 

Person i Trete: Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Tirane 

Objekt:  Shfuqizim I vendimit nr. 03, datë 29.01.2018 i Komisionerit për të Drejtën 

e Informimit dhe Mbrojtjes së të Dhënave Personale 

Detyrim i Komisionerit për nxjerrje akti administrativ për detyrimin e 

Prokurorisë për dhënie informacioni palës paditëse.  

Pretendimet e Palës Paditëse (Z. Likmeta): 

Vendimi është në kundërshtim dhe në tejkalim të kritereve ligjore. Gjithashtu pretendon se 

vendimi i Komisionerit nuk bazohet në prova 

Pretendim se vendimi shoqërohet me shkelje të parimeve kushtetuese. Vendimmarrja nuk 

justifikohet as nga një qëllim legjitim dhe domosdoshmëria  në një shtet demokratik.  

Informacioni i kërkuar i përmbush kërkesat ligjore pavarisht se pretendohet ndryshe nga 

Komisioneri dhe është një informacion publik. 

Vendimit të Komisionerit i mungojë elementet e caktuara nga ligji.   

Procedura e korrigjimit të vendimit  nuk ka të bëjë me një gabim material por e një mungese 

evidente të hetimit të plotë administrative për të penguar dhënien e informacionit.  

Komisioneri nuk ka qartësuar se cilat janë këto kritere që e bëjnë informacionin jo publik.  

Cënim të parimit të ligjshmërisë, Komisioneri ka tejkaluar tagrat, ushtrimi  pushtetit diskrecionar 

për kufizimin e dhënies së informacionit nuk është tagër e tij.  

Këtë pushtet e ushtrojnë vetëm autoritet publike. 

Pretendimet e Palës së Paditur (KDIMDP): 

Respektim i parashikimeve ligjore.  

Pretendon se kemi të bëjmë me një gabim material, korrigjimi i termit “proces penal”  ne “proces 

gjyqësor”.  
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Lidhur me pretendimin e palës paditëse se në seancë nga ana e kërkuesit nuk është përmendur emri 

i subjekteve për të cilat kërkon informacion por janë kërkuar thjesht fashikujt  e procedimit, kjo 

është e pabazuar pasi në kërkesën për informim si dhe në përgjigjen e dhënë nga Autoriteti 

përmenden emrat e subjekteve. 

Komisioneri vlerëson se në rastin konkret e drejta e informimit kufizohet në përputhje me germën 

(dh të pikës nr. 2 të nenit 17 të ligjit “Për të Drejtën e Informimit”.  

Vendimi i Gjykatës: 

Në gjykim nuk u paraqitën prova që të provonin ndryshimin e datës dhe orës së seancës, por nga 

të dhënat e procesverbalit prezent kanë qenë të dy palët dhe Komisioneri. . 

Gjatë procesit u konstatua se Z. Likmeta është palë në një proces gjyqësor penal, objekti i të cili 

lidhet me informacionin që përbë objektin e kërkesës së ankuesit.  

Përsa i përket pretendimit për gabim material, gjykata çmon se nuk jemi përpara rastit të korrigjimit 

të gabimit material në akt pasi, ato duhet të jenë gabime në shkrim, përllogaritje dhe pasaktësi të 

tjera të dukshme dhe jo korrigjime që kanë të bëjnë me thelbin e aktit, faktin apo provat mbi të 

cilin akti ka dalë. Shkresat provuese për procesin gjyqësor rezultojë të jenë marrë nga Komisioneri 

pasi ishte mbyllur procedimi dhe pasi pala e kishe marrë vendimin për rrëzimin e ankesës. Dhe 

pasi ishte bërë “korrigjimi i gabimit material”. 

Gjykata vlerëson se akti objekt gjykimi i korrigjuar më pas nga vetë organi me një vendim të dytë, 

është marrë në shkelje thelbësore të procedurës.  

Pala e paditur në vendimin e saj përfundimtar e kishte detyrim të jepte përgjigje pretendimeve të 

kërkuesit dhe jo të shprehej tej kërkimit të tij, pra shkak tjetër kufizimi të dhënies së informacionit, 

për më tepër kur ky i  fundit nuk ishte bërë objekt i hetimit administrative dhe nuk u ishte dhënë 

mundësia palëve të njihen me të. Provat e administruara pas përfundimit të hetimit administrativ 

nuk mund të këtë më vlerë. Pala e paditur ka zhvilluar një proces dhe ka nxjerr një akt në shkelje 

të parimeve themelore të një procesi të rregullt ligjor.  

Pra akti objekt gjykimi është absolutisht i pavlefshëm. Akti absolutisht i pavlefshëm konsiderohet 

se nuk ekziston, pra është nul, dhe si rrjedhojë do të konsiderohet që nuk ka sjellë pasoja. Pala e 

paditur duhet të dalë me një akt i cili I jep përgjigje kërkesës së Z. Likmeta.  

 

Gjykata vendosi pranimin e pjesshëm të kërkesë-padisë dhe detyrimin e Komisionerit për nxjerrjen 

e një akti në lidhje me kërkesën e palës paditëse. 
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Avokatura e Shtetit ndaj KDIMDP  
Nr. Vendimi:  3833 

Datë Vendimi: 25.10.2018 

Paditës:   Avokatura e Shtetit 

I Paditur:  Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjes së të Dhënave 

Personale.  

Objekt:  Shfuqizim I vendimit nr. 30, datë 06.07.2018 të Komisioneri për të Drejtën 

e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale. 

Rrethanat e Çështjes: 

Shtetasi A.H ka paraqitur një kërkesë për shkrim pranë Avokaturës së Shtetit në lidhje me marrjen 

e në informacioni të caktuar. Avokatura i ka vënë pjesërisht në dispozicion shtetasit informacionin 

e kërkuar. Duke mos qenë dakord me përgjigjen ky shtetas i drejtohet KDIMDP, ky i fundit me 

vendim nr. 30, datë 06.07.2018 ka vendosur pranimin e ankesës dhe detyrimin e Avokaturës për 

dhënie informacioni. Shkresa i është informuar Avokaturës në datë 10.07.2018 sipas pretendimeve 

të palës paditëse.  

Vendimi i Gjykatës: 

Gjykata vlerëson se padia është paraqitur jashtë afatit të parashkrimit. Duke qenë se padia ka për 

objekt shfuqizimin e një akti administrative, pra vendimit të komisionerit, afati për goditjen e këtij 

akti është 45 ditë nga data e njoftimit. Gjykata vlerëson se ky afat është i prerë dhe se shkelja e tij 

shkakton humbjen e të drejtës së padisë. Ky afat mund të shqyrtohet dhe kryesisht nga Gjykata. 

Gjykata vendos për mospranimin e padisë administrative.  
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Besnik Pani ndaj KDIMDP  
Nr. Vendimi:   269 

Datë Vendimi:  01.02.2019 

Paditës:   Besnik Pani 

I paditur:  ALUIZNI dhe Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të 

Dhënave Personale 

Objekt:  Ndryshim i vendimit të Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe 

Mbrojtjen e të Dhënave Personale; 

Detyrimin e ALUIZNIT për të dhënë informacion në lidhje me lejen e 

legalizimit të lëshuar në emër të Suazana Guxhollit. 

Pretendimet e Palës Paditëse: 

Paditësi pretendon se kërkimi në përputhje me ligjin dhe se informacioni i shërben për një procesi 

tjetër gjyqësor. Dhe ky fakt nuk është marrë për bazë nga pala e paditur. 

Ekziston interesi i ligjshëm dhe duhet të mbrohet nga pala e paditur dhe jo të veprohet në 

kundërshtim me të. Llogjika se vetëdeklarimi është bërë nga ish bashkëshortja shkel të drejtën për 

informim dhe të drejtën ë paditësit për mbrojtje të pronësisë.  

ALUIZNI është në kuadër paligjshmërie për dhënien e lejes së legalizimit. 

Pretendimet e palës së paditur (KDIMDP): 

KDIMDP parashtron se vendimi është tërësisht i ligjshëm dhe në të njëjta vija me vendimin e 

gjykatës. 

ALUIZNI shprehet se paditësi nuk e ka emirin në vetëdeklarimin dhe nuk provon të drejtën e tij 

të pronësisë mbi vetëdeklarimin nga Suzan Guxholli. 

Vendimi i Gjykatës: 

Gjykata konkludon se padia është e pabazuar në ligj dhe në prova. Pasi në momentin e ngritjes së 

një padie duhet parashtruar në mënyrë koherente një raport midis të drejtave juridike të cënuara 

dhe detyrimeve juridike të lindura për shkak të ligjit. 

Jemi përpara rastit kur e drejta e informimit është ë kufizuar dhe informacioni nuk duhet të jepet 

pasi cënon të dhënat personale të Suzana Guxhollit. Pra prevalon e drejta e mbrojtjes së të dhënave 

personale.  Pala paditëse nuk provon se është titullar i këtyre të drejtave që pretendon se i janë 

cënuar.  
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Prapësimet e të paditurit së paditësi nuk provuan se ka emrin në vetëdeklarim, apo nuk provon të 

drejtën e pronësisë, pra janë të pambështetura anë ligj. Pasi në asnjë rast ligji nuk ngarkon personin 

kërkues me shpjegimin e motiveve dhe aryes së kërkimit të informacionit.  

E drejta e informimit nuk është një e drejtë me karakter absolut dhe mund të kufizohet me nevojën 

e respektimit dhe moscënimit të drejtave subjektive që cënohen nga dhënia e këtij informacioni. 

Një nga rastet është dhe mbrojtja e të dhënave personale. 

Gjykata konkludon se kjo procedurë përmban të dhëna personale përsa i përket procedurës së 

legalizimit të iniciuar nga Suzan Guxholli.  

Në lidhje me pikën se paditësi është në një proces tjetër gjyqësor dhe ky informacion i shërben në 

lidhje ketë proces, gjykata konkludon se kjo llogjikë mbrojtjeje nuk  gjen mbështetje ligjore.   

Gjykata vendos rrëzimin e padisë. 
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Bashkia Fier ndaj KDIMDP  
Nr. Vendimi:  430 (80-2019-450) 

Data e Vendimit:  13.02.2019 

Paditës:   Bashkia Fier 

I Paditur:  Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave 

Personale; 

Objekt:  Konstatim I pavlefshmërisë absolute të vendimit nr. 70, datë 22.11.2018 i 

Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave 

Personale 

Pretendimet e Paditësit (Bashkia Fier): 

Bashkia Fier nga viti 2015-2017 nuk ka patur një faqe zyrtare ëeb. Në mungesë të kësaj faqeje u 

konceptua që politikat e privatësisë të realizoheshin me anë të një fushate sensibilizuese. 

Me ndërtimin e faqes ëeb, për shkak të kapacitetit të kufizuar që ofronte, u publikua vetëm ligji 

9887/2008. Bashkia po bën përpjekje për zgjerimin e mundësive të publikimit. 

Në lidhje me detyrimin e njoftimit të komisionerit, Bashkia sqaron se ka patur procese të shpeshta 

ristrukturimi dhe se detyrat nuk kanë qenë të qarta për nëpunësit.  

Në lidhje me hartimin e një rregulloreje për mbrojtjen e të dhënave personale, ndryshimet e 

shpeshta në strukturë vonuan procesin e përcaktimit të funksioneve dhe kjo solli dhe vonesën në 

miratimin e rregullores së brendshme.  

Bashkia Fier pretendon se në asnjë moment nuk janë shkelur të drejtat e qytetarëve dhe aq më 

tepër ato të lirisë së informimit dhe ruajtjes së të dhënave personale. 

Pretendimet e Palës së Pasitur (KDIMDP): 

Objekti i kërkesë padisë nuk  qëndron, pasi vendimi i komisionerit është nxjerrë në përputhje me 

nenin 108 të Kodit të Procedurës Administrative. 

Lidhur me kapacitetin e kufizuar të faqes ëeb, nuk rezulton të jetë i tillë pasi kontrolluesi nuk 

paraqiti prova teknike për ta vërtetuar. Informimi i subjekteve për të dhënat personale është një 

nga detyrimet bazë të kontrolluesit, pasi u jep mundësi subjekteve të njihen me të drejtat që ata 

gëzojnë dhe mundësitë e ushtrimit të tyre.  

Neglizhenca në formën e mungesës së vlerësimit apo në mosdhënien e rëndësisë së duhur nuk e 

justifikon palën nga mosrespektimi i ligjit. 
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Hartimi i Rregullores përcakton standarte ligjore për garantimin e një përpunimi te ligjshëm dhe 

të sigurt  të të dhënave personale. Garantimi i tyre është detyrë e institucioneve publike. Si 

rrjedhojë shkeljet e Bashkisë janë serioze dhe lidhen ngushtësisht me garantimin e parimeve bazë 

të mbrojtjes së të dhënave personale. 

Vendimi i Gjykatës: 

Pasi vlerësoi ligjshmërinë e palës paditëse dhe kushtet e respektimit formal të padisë, Gjykata 

shprehet përsa i përket thelbit të zgjidhjes së mosmarrëveshjes. Vërehet se gjatë kontrollit të kryer 

nga Komisioneri kemi një shkelje administrative nga Bashkia Fier dhe Komisioneri ka përcaktuar 

dënimin me gjobë. 

Gjykata gjen të bazuar argumentin se është detyrim i Bashkisë, si kontrollues, informimi i 

subjekteve për të dhënat personale.  

Përsa i përket pretendimit të palës paditëse se faqja ëeb nuk ka kapacitet, ky pretendim nuk është 

i bazuar në prova. 

Edhe pretendimet e palës për justifikimin e ndryshimeve të shpeshta në strukturë nuk vlerësohen 

sit të bazuara në ligj dhe nuk mund të justifikohen. 

Bashkia Fier ka patur kohë që nga miratimi i ligjit para 10 vitesh ,e deri tek rekomandimi për 

rregulloren para 3 vitesh, për të marrë masat e nevojshme.  

Gjykata e gjen të drejtë vendimin e komisionerit për masën administrative. Por jo në lidhje me 

masat e tjera të cilat kalojnë parashikimet e nenit 45, të ligjit 49/2012. 

Gjykata vendos rrëzimin e padisë. 
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Banka e Shqipërisë ndaj KDIMDP  
Vendim për Sigurim Padie 

Datë Vendimi:  10.04.2019 

Paditës:   Banka e Shqipërisë 

I Paditur:  Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjes së të Dhënave 

Personale 

Person i Tretë:  Instituti i Statistikave  

   Qëndra “Res Publika” 

   Avokatura e Shtetit, Zyra Vendore Tiranë. 

Objekt:  Shfuqizim tërësisht akti administrative, Vendim nr. 10, datë 26.02.2018 i 

Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjes së të Dhënave 

Personale.  

Sigurim padie. 

Vendimi i Gjykatës: 

Qendra “Res Publika” kërkon informacion nga Banka e Shqipërisë, i cili refuzohet me arsyetimin 

se është konfidencial dhe se ky informacion ka disponim të kufizuar. Pra nuk mund ti vihet në 

dispozicion institucioneve ose enteve publike apo private. Komisioneri ka vendosur për pranimin 

e ankesës të ardhur nga Res Publica. 

Gjykata shprehet se plotësohen të gjitha kushtet për sigurimin e padisë. Gjykatës i krijohet bindja 

se ekziston mundësia e shkaktimit të një dëmi të rëndë, të pakthyeshëm dhe të atëçastshëm për 

paditësin.  

Banka pretendon se të dhënat janë konfidenciale dhe sensitive dhe dhënia e tyre i shkakton humbje 

reputacioni dhe besueshmërie si institucion në raport me të tretë dhe partner privat. 

Gjykata konstaton se marrja e masës së sigurimit të padisë i shërben parandalimit të arbitraritetit 

dhe respektimit të të drejtave dhe lirive themelore. Pra nuk cënon interesin publik. 

Rezulton se shkaku ligjor i padisë ka të bëjë me detyrimin për dhënie informacion dhe nëse do të 

rrefuzohej masa e sigurimit BSH do të detyrohej të jepte informacionin. Pra kemi një lidhje të 

drejtpërdrejtë më kërkimin themelor të kërkesë padisë.  

Masa e sigurimit është një masë që do të vendoset përkohësisht me anë të së cilës synohet 

parandalimi i dëmit. 
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Gjykata nuk e sheh të arsyeshme që paditësi të paguaj ndonjë garanci, pasi nuk rezulton që mund 

të vijë ndonjë dëm material. 

Gjykata vendos: 

1. Pranimin e kërkesës për marrjen e masës së sigurimit të padisë 

2. Pezullimin e vendimit të Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjes së të 

Dhënave Personale 
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Bashkia Cërrik ndaj KDIMDP  
Nr Vendimi:   737 

Datë Vendimi:  06.03.2019 

Paditës:   Bashkia Cërrik; 

I Paditur:  Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave 

Personale; 

Objekti:  Shfuqizim i Vendimit nr. 33, datë 13.07.2018 i Komisionerit për të Drejtën 

e Informimit dhe Mbrojtjes së të Dhënave Personale 

Pretendimet e Palës Paditëse (Bashkia Cërrik): 

Raportet e KLSH janë akte administrative pjesë e kategorisë së informacionit që bëhet publik pa 

kërkesë dhe janë shumë lehtë të aksesueshme. Zonja ka mundësi ti aksesojë pasi mban postin e 

Përgjegjëses së Sektorit të Inventarizimit të Pronave pranë Bashkisë Cërrik. 

Bashkia pretendon se nuk ka shkelje të së drejtës së informimit, pasi kjo liri nuk është e pa 

kufizueshme. Bashkia e ka pajisur me raportin e kërkuar, por kërkuesja pretendon dhe 

procesverbalet që janë pjesë e këtij raporti. Këto të fundit përmbajë lista biznesesh me detyrimet 

përkatëse, emra personash etj. Pra janë të dhëna konfidenciale. 

E drejta e informimit mund të kufizohet në raste të domosdoshme dhe kur është proporcionale dhe 

nuk zbatohet në rastet kur titullari i të drejtave jep pëlqimin për bërjen publike të tyre. Ose kur në 

momentin e dhënies së informacionit është konsideruar si autoritet publik. 

Pretendim për analogji me vendimin nr. 17, datë 13.02.2015 të Komisionerit për të Drejtën e 

Informimit dhe Mbrojtjes së të Dhënave Personale. 

Prapësimet e Palës së Paditur (KDIMDP): 

Nga komunikimet me e-mail del se Bashkia Cërrik ka rrefuzuar vënien ne dispozicion të 

informacionit të kërkuar, me argumentin se ky raport nuk duhet shpërndarë pasi ka informacione 

konfidenciale. 

Raportet e KLSH janë akte administrative të kategorisë së informacionit që bëhen publike pa 

kërkesë. Sipas nenit 16, pika 2, Ligji “Për të Drejtën e Informimit”, citohet se në raste e 

komunikimit elektronik, autoriteti nuk mund të kthej përgjigje duke treguar adresën e faqes ëeb ku 

mund të gjendet informacioni.  

Pretendimi se Znj. Llaha ka qenë pjesë e mbledhjes ku është diskutuar raporti i plotë i KLSH, është 

i gabuar, pasi detyrimi për dhënien e informacionit nuk konsiderohet i përmbushur nëse ankuesit 
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nuk i vendoset një kopje e dokumentit të kërkua, pavarësisht nëse kjo e fundit është konsultuar me 

të.  

Përsa i përket argumentit se procesverbalet përmbajnë lista biznesesh me detyrimet përkatëse, 

emra personash etj., pra informacione konfidenciale, Komisioneri shprehet se duhet treguar kujdes 

në publikimin e të dhënave të personave të tretë të cilat përmenden në mënyrë sporadike por që 

nuk kanë luajtur ndonjë rol përfaqësues tek procedura e prokurimit publik. Në këtë rast mund të 

identifikohen në mënyrë indirekte në formë të anonimizuar. 

Vendimi i Gjykatës: 

Si fillim Gjykata analizon vlefshmërinë e aktit administrativ, vendimin e Komisionerit, dhe del me 

përfundimin se ky akti i plotëson kushtet e vlefshmërisë juridike dhe si pasojë nuk mund të 

vendoset shfuqizimi it tij. 

Bashkia Cërrik ka pasur detyrimin ti vërë në dispozicion kërkueses raportin e KLSH edhe pse ky 

raport është një informacion i bërë publik pa kërkesë. Rezulton nga provat se Bashka Cërrik në 

komunikimet me e-mail të jetë shprehur se ky raport nuk duhet të shpërndahet tek të tretë. 

Kërkueses nuk i është vënë në dispozicion informacioni i plotë por vetëm një përmbledhje e tij. 

Gjithashtu pretendimi se kërkuesja ka qenë pjesë e mbledhjes dhe e ka patur mundësinë të njihet 

me raportin në fjalë, është një arsyetim i gabuar. Kërkueses duhet ti ishte vënë në dispozicion 

informacioni i kërkuar edhe pse ka pasur mundësinë të konsultohet më parë me të.  

Gjykata shprehet se nuk jemi përpara rastit të kufizimit të lirisë së informimit. Përsa i përket të 

dhënave konfidenciale që pretendohen nga Bashkia Cërrik, në vendimin e Komisionerit drejtuar 

Bashkisë Cërrik, arsyetohet se për sa i përket këtyre të dhënave duhet të bëhet kujdes dhe të 

identifikohen në mënyrë indirekte në formë të anonimizuar.   

Për sa i përket analogjisë me vendimin e mëparshëm të dhënë nga Komisioneri, çdo rast duhet të 

parë ngushtësisht në lidhje me situatën konkrete. 

Gjykata vendos se akti administrativ i nxjerrë nga KDIMDP, është i bazuar në prova dhe në ligj. 

Si rrjedhojë gjykata vendos rrëzimin e kërkesë-padisë dhe ngarkimin e palës paditëse me 

shpenzimet gjyqësore. 
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Banka e Shqipërisë ndaj KDIMDP  
Nr. Vendimi:  1596 

Datë Vendimi: 07.05.2019 

Paditës:  Banka e Shqipërisë 

I paditur: Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave 

Personale 

Person i Tretë:   INSTAT 

Pretendimet e Paditësit (BSH): 

Bankës së Shqipërisë i njehet me ligj kompetenca për mbledhjen e të dhënave statistikore. Dhe 

nuk mund të japë informacion për listën e kompanive dhe investimeve të tyre të cilat janë marrë si 

bazë për raportin “Investimet e Huaja”. Si rrjedhojë vendimi i Komisionerit se kufizimi i të drejtës 

së informacionit nuk mund të bëhet mbi të dhëna statistikore nuk qëndron. 

Arsyeja e mosdhënies së informacionit qëndron në nenin 15 pika 3 të ligjit “Për Statistikat 

Zyrtare”, i cili e përcakton si informacion konfidencial. Të njëjtin qëndrim mban dhe ligji “Për të 

Drejtën e Informimit” në nenin 17 pika 3, ku përcaktohet se kufizimi i të drejtës së informacionit 

bëhet vetëm nëse është absolutisht e domosdoshme, proporcionale dhe në qoftë së përhapja e 

informacionit do të shkelte sekretin profesional të garantuar me ligj.  

Nga Komisioneri nuk kërkohet informacioni i dhënë nga INSTAT, por informacioni statistikor i 

bërë publik nga Banka e Shqipërisë. Ligji për te drejtën e informimit e ndalon informacionin në 

lidhje me treguesit statistikor të prodhuar e të publikuar dhe jo në lidhje me të dhënat mbi të cilat 

prodhohen këto tregues.  

Qendra Res Publika kërkon listën e kompanive dhe investimeve të tyre, këto nuk janë të dhëna 

statistikore por konfidenciale, dhe sipas kategorizimit të ligjit ky nuk është një informacion publik. 

Banka e ka detyrim ruajtje e këtyre të dhënave.  

BSH shprehet se nuk është i qartë interesi publik që ky informacion do ti shërbente. 

BSH shprehet se vendimi i Komisionerit është i paqarte dhe se nuk shpreh asnjë detyrim për BSH. 

Gjithashtu krijohet kontradiktë me dy shprehjet e komisionerit në vendim. Përcaktimi se nëse 

kufizimi prek vetëm një pjesë të informacionit, pjesa tjetër nuk i refuzohet kërkuesit, bie në 

kontradiktorialitet me mënyrën se si duhet dhënë informacioni. 

Pretendimet e Palës së Paditur (KDIMDP): 
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KDIMDP pretendon se ky informacion nuk mund të refuzohet 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.  

Arsyetimi i BSH për mosdhënie informacioni është i pabazuar, pasi nuk mund të mbahen dy 

standarde të ndryshme, pasi këto informacione janë publikuar në faqen e QKB. Duke qenë se 

informacioni që kërkohet është informacion publik, dhënia e tij nga autoriteti publik është një 

detyrim ligjor.  

Vendimi i Gjykatës: 

BSH nuk arriti të provojë se jemi përpara rastit të mbrojtjes së të dhënave konfidenciale. 

Interpretimi i ligjit nga ana e BSH nuk është i saktë për të provuar refuzimin e dhënies së 

informacionit.  

Gjykata e gjen të pabazuar në ligj dhe në prova pretendimin e palës paditëse lidhur me arsyen e 

mosdhënies së informacionit të kërkuar. Gjithashtu nuk jemi përpara rastit të kufizimit të të drejtës 

së informacionit. Kjo pasi informacioni i kërkuar është një informacion publik.  

Gjykata sqaron se të dhënat e nxjerra nga burimet e disponueshme publikisht nuk do të vlerësohen 

si konfidenciale. BSH nuk ka përmbushur detyrimin për dhënien e informacionit sipas kërkesës së 

bërë nga personi i tretë, Res Publika, megjithëse disponon informacionin e kërkuar. Informacion i 

cili nuk është konfidencial, madje gjendet dhe online.  

Vendimi i Komisionerit është një akt administrative i bazuar në ligj dhe në përputhje me 

procedurën administrative.  

Gjykata vendos rrëzimin e padisë. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 
 

Drejtoria e Sigurimit të Informacionit të Klasifikuar ndaj KDIMDP  
Nr. Vendimi:   2357 (80-2019-2410) 

Datë Vendimi:  02.07.2019 

Paditës:   Drejtoria e Sigurimit të Informacionit të Klasifikuar 

I Paditur:  Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave 

Personale 

   Artan Doçi 

Objekt:  Shfuqizim i vendimit nr. 71, datë 04.12.2018 i Komisioneri për të Drejtën e 

Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale. 

Pretendimet e Paditësit (DSIK): 

DSIK pretendon se nuk mund të japë informacionin e kërkuar, pasi ndodhen përpara një procesi 

hetimor administrative, zbulimi i të cilit do të cënonte rëndë procesin.  

Raportet e Grupit të Punës së DSIK, janë dërguar pranë Komisionerit të Pavarur të Kualifikimit, 

institucion ky i cili ndodhet përpara hetimit administrativ. Gjithashtu ky institucion është i vetmi 

përdorues i të dhënave dhe organi kompetent për dhënien e informacionit.  

Organet e rivlerësimit nuk janë të detyruara të marrin në konsideratë apriori gjetjet apo konstatime 

e DSIK, po kanë të drejtë të shqyrtojnë rrethana të tjera dhe të marrin vendime të ndryshme nga 

konstatimet e DSIK. Raportet e kontrollit të figurës janë ndërtuar mbi informacione të klasifikuara, 

të përsëritura nga autoritetet verifikuese. Këto raporte janë deklasifikuar pas kërkesës së KPK. 

Qëllimi i deklasifikimit diktohet nga një interes më i rëndësishëm shtetëror, se nevoja për ti mbajtur 

ato të klasifikuara, pasi është në interesat ë subjekti të rivlerësimit të njihet me përmbajtjen e 

raportit të figurë.  

Pretendimet e Palës së Paditur: 

Komisioneri pretendon rrëzimin e padisë. Shprehet se me qëllim kryerjen e procesit të rivlerësimit, 

zbatimi i disa neneve të Kushtetutës mund të kufizohen sipas nenit 17. Pra del qartë interesi publik 

që karakterizon procesin e rivlerësimit të gjyqtarëve dhe prokurorëve. 

Referuar vendimit nr. 02, datë 18.01.2018, DSIK ka mundësi praktike për të bërë verifikime të 

thelluara edhe jashtë endit, për shkak të bashkëpunimit me organet homologe, çka lejon një hetim 

të plotë dhe të gjithanshëm dhe se procesi i kryer nga KPK është një proces i ndarë nga ai i DSIK. 

Vendimi i Gjykatës: 

Nga publikimi i raporteve të DSIK nuk shkaktohet ndonjë dëm rëndë, i qartë për administrimin e 

procesit të rivlerësimit kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve. Gjykata vlerëson se, informacioni 
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i kërkuar është në dispozicion të autoritetit kompetent për zhvillimin e procesit të rivlerësimit 

kalimtar (KPK), dhe se nuk është e nevojshme që nga pala paditëse të mblidhet ndonjë e dhënë 

shtesë, pasi procesi i mbledhjes dhe përpunimit ka përfunduar me hartimin e raporteve. Procesi i 

hetimit administrative të DSIK është i ndarë nga ai I KPK.  

Publikimi i raporteve paraqet një interes publik, rikthimin e besimit të publikut te sistemi I 

drejtësisë. 

Pala paditëse e ka rrefuzuar dhënien e informacionit me pretendimin se shkakton dëm të qartë dhe 

të rëndë për administrimin e procesit të rivlerësimit. Publikimi i raporteve të kontrollit mbi 

kontrollin e figurës së gjyqtarëve dhe prokurorëve nuk vjen në kundërshtim me ligjon për 

informacionin e klasifikuar si sekret shtetëror. 

Publikimi i informacionit nuk do të sjellë orientim të gabuar pasi nuk shkakton ndonjë dëm të 

rëndë dhe të qartë për administrimin e procesit.  

Gjykata vendos rrëzimin e padisë. 
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Komiteti Shqiptar i Helsinkit ndaj KDIMDP  
Nr. Vendimi: 3759 

Paditës:  Komiteti Shqiptar i Helsinkit 

I Paditur:  Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale. 

Objekt:  Detyrim i KDIMDP për kryerjen e hetimit administrativ dhe për tu shprehur me 

vendim në lidhje me kërkesën e KShH, për tu informuar nga Ministria e 

Shëndetësisë në përputhje me ligjin 119/2014. 

Vendimi i Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë: 

• Pranimin e kërkesë-padisë; 

• Detyrim i KDIMDP për kryerje hetimi administrativ dhe për tu shprehur me vendim në 

lidhje me kërkesën për informacion; 

Pretendimet e Ankuesit (KDIMDP): 

Ankuesi pretendon se Gjykata ka anashkaluar ligjin.  

Paditësi kërkon që Ministria të prononcohet për një veprim, pra nuk ka kërkuar dosje apo regjistra 

dhe si i tillë nuk legjitimohet për ngritjen e padisë. Nëse prononcimet do të merrnin vlerën e 

dokumentave zyrtar ather ligji i posaçëm do të humbiste qëllimin e tij. Paditësi kërkon formulimin 

ose krijimin e një opinioni, dhe ky i fundit në vetvete nuk përbën një dokument pasi është jo 

përfundimtar por thjesht një ide e ndryshueshme. Prandaj në bazë të ligjit ky nuk mund të quhet 

një informacion publik.  

KShH pretendon se Ministria e Shëndetësisë detyrohej sipas VKM-së për sigurimin e implantit 

konklear dhe ekzistenca e këtij dokumenti provon ekzistencën e informacionit të kërkuar. Ky 

informacion  sipas ankuesit është i dhënë gabim dhe se pretendimet e paditësit në kërkimet në 

shkresë janë dy gjëra të ndryshme. 

Ligji nuk i kushtin një dispozitë të caktuar detyrimit të komisionerit për të arsyetuar vendimin në 

rast se kërkesa është jashtë objektit të ligjit të posaçëm. Dhe nëse komisioneri e ka të pamundur të 

shkrehet me vendim ather ai e ka të pamundur të kryej hetimin administrativ. 

Ankuesi pretendon se gjykata e shkallës së parë nuk është shprehur sipas objektit të padisë por e 

ka tejkaluar atë.  

Pretendimet e kundër-ankuesit (KShH): 

Ankimi i Komisionerit i pabazuar në ligj dhe në prova. Komisioneri nuk arriti të paraqesë provat 

për të vërtetuar faktet konkrete dhe bazën ligjore.  
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Procedura që KShH ka filluar është një procedurë me interes publik. KShH nuk ka kërkuar që 

Ministria të prononcohet për ndonjë veprim apo të informojë zyrtarisht KShH, lidhur me masat 

konkrete  dhe procedurat zyrtare. Informacioni i kërkuar respekton kriteret ligjore dhe është pjesë 

e një procedure administrative ligjore ku Ministria e Shëndetësisë ishte Përgjegjëse.  

Në lidhje me pretendimin e kërkesës, e cila është jashtë objektit të ligjit e si pasojë nuk është kryer 

një hetim administrativ. Kërkesa e informacionit e KShH nuk përmban asnjë nga kufizimet e të 

drejtës së informimit dhe nëse komisioneri do ta kishte shqyrtuar do të kishte arritur në 

përfundimin se informacioni i kërkuar është publik dhe se Ministria e disponon atë.  

Pretendimi i palës së paditur se Gjykata ka tejkaluar objektin e padisë është i pabazuar.  

Vendimi i Gjykatës: 

Mos marrja në shqyrtim e kërkesës nga KShH drejtuar Komisionerit cënon thelbin e të drejtës për 

informim. Informacioni që kanë institucionet shtetërore pavarësisht se ekziston apo jo në mënyrë 

të shkruar në momentin që kërkohet mund të pasqyrohet në një formë të tillë si një informacion. 

Mos ekzistenca e një raporti, dosje, procedure nuk do të thotë që nuk mund të jepet informacioni, 

e për më tepër në raste me ndjeshmëri të lartë.  

Komisioneri nuk ka marrë asnjë veprim për të verifikuar rastin, dhe se duhet të ishte thelluar në 

verifikimin e pretendimeve. Nxjerrja e një akti administrativ kërkon dhe procedurën e 

domosdoshme hetimore. Mjafton që organi të jetë kompetent për marrjen e një vendimi 

përfundimtar që atë ta detyrojë ligji për kryerjen e hetimit administrativ.  Legjislacioni i kërkon 

autoriteti të mbrojë interesat dhe si i tillë nuk mund të kufizohet vetëm në të dhënat e paraqitura. 

Gjykata vlerëson se Komisioneri ka detyrimin e kryerjes së hetimit administrativ për tu shprehur 

në lidhje me kërkesën për informim nga ana e KShH.  

Gjykata vendos lënien në Fuqi të vendimit të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë.  

 

 

 


