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I. HYRJE 

 

Projekti me titull “Monitorimi i transparencës dhe sjelljes së administratës gjyqësore ndaj 

publikut. Fushatë informuese nën moton:“Qytetarët denoncojnë dhe ndëshkojnë””, u zbatua nga 

Instituti Shqiptar i Studimeve Politike (ISHSP), me mbështetjen e Fondacionit SOROS, në 

kuadër të Programit“Sfidimi i Kulturës së Pandëshkueshmërisë”. Ky program ka për qëllim 

nxitjen e nismave për sfidimin e kulturës së pandëshkueshmërisë në Shqipëri. Në këtë kuadër 

është kërkuar angazhimi edhe i aktorëve të shoqërisë civile për rritjen e ndërgjegjësimit publik 

ndaj procesit të vazhdueshëm llogaridhënës të organeve të administratës shteterore që bëjnë pjesë 

në të tre pushtetet. 

Rritja e reagimit dhe kundërvënies së opinionit publik në raport me këto organe synon të forcojë 

shtetin e së drejtës në vendin tonë, duke ju kundërvënë aktivisht shkeljeve të ligjit dhe rasteve të 

abuzimeve me detyrën.ISHSP është një pjesëtare e shoqërisë civile që vepron krahas të tjerash 

edhe në fushën e demokratizimit të institucioneve dhe të shtetit të së drejtës. Projekti me titull 

“Monitorimi i transparencës dhe sjelljes së administratës gjyqësore ndaj publikut. Fushatë 

informuese nën moton:“Qytetarët denoncojnë dhe ndëshkojnë” ishte në vazhdën e përpjekjeve të 

këtij instituti për të rritur kontributin e tij publik në forcimin e parimeve demokratike në 

veprimtarinë e institucioneve shtetërore duke u bazuar në reformat për konsolidimin e shtetit 

ligjor. Në këtë kontekst,ky projekt u fokusuanë marrëdhëniet bazike që krijohen midis individit 

dhe organeve shtetërore, të cilat janë transparenca publike dhe respektimi i të drejtës së 

informimit. 

Miratimi i Ligjit Nr.149/2014 “Për të drejtën e Informimit” me nismë dhe kontribut të 

Fondacionin për Shoqërinë e Hapur për Shqipërinë SOROS, ishte një arritje e rëndësishme për të 

çuar përpara në një nivel akoma më të lartë të drejtat kushtetuese dhe ligjore të individëve 

përkundrejt një administrate publike të hapur dhe në shërbim të tyre. Ky ligj përfshin në rrethin e 

organeve shtetërore për detyrim informimi edhe ato të pushtetit gjyqësor, duke sjellë një risi 

krahasuar me legjislacionin e mëparshëm. Për këtë arsye, duke vlerësuar të rëndësishëm 

veprimtarinë e gjykatave, fluksin e qytetarëve për marrjen e shërbimeve në këto institucione, si 

dhe problematikat që janë ngritur në mënyrë të vazhdueshme mbi çështjet e mungesës së 
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informimit dhe transparencës, ISHSP është fokusuar në këtë projekt për të ndërgjegjësuar, 

promovuar dhe monitoruar komunikimin e këtyre institucioneve me publikun, niveline aksesit në 

procedurat dhe dokumentacionin gjyqësor dhe parandalimin e mosndëshkueshmërisë të 

funksionarëve që shkelin ligjin.  
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II. AKTIVITETET  

 

 

Sipas projektit të miratuar nga Fondacioni SOROS, ISHSP orientoi aktivitetin e tij në dy gjykata 

me seli në Tiranë, të cilat janë Gjykata e Shkallës së Parë Administrative dhe Gjykata e Apelit 

Administrative. Aktivitetet e planifikuara dhe të zbatuara në funksion të këtij projekti pranë 

institucioneve të mësipërme, u diktuan nga nevoja e përfshirjes së elementëve të tillë si: 

 Monitorimi, 

 Anketimi,  

 Intervistimi, 

 Promovimi, 

 Vizibiliteti dhe mediatizimi,  

 Ndërgjegjësimi,  

 Informimi,  

 Inkurajimi, 

 Testimi i shërbimit publik,  

 Përpunimi i informacionit, 

  Ngritja e problematikave dhe raportimi. 

Aktivitetet konkrete në ambjentet e gjykatave, të bazuara edhe mbi objektivat specifikë të 

projektit, kanë qenë të lidhura kryesishtme: 

 Mbikqyrjen e tabelave të lajmërimit gjyqësor,  

 Mbikqyrjen e faqes së internetit të gjykatave,  

 Mbikqyrjen e rregjistrave të informimit publik, 

 Mbikqyrjen e afateve të publikimit, 

 Mbikqyrjen e informacionit mbi trajtimin e çështjeve gjyqësore 

 Mbikqyrjen e ngritjes dhe funksionimit të koordinatorit për të drejtën e informimit 

publik. 
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 Fushata Informuese 

Këto aktivitete u shoqëruan me një fushatë informuese, duke shpërndarë flet-palosje dhe postera 

informues pranë Gjykatës Administrative të Apelit dhe Gjykatës Administrative të Shkallës së 

Parë në Tiranë. Shpërndarja e materialeve informuese tek qytetarët e interesuar, shoqërohej me 

një shpjegim të detajuarmbi mënyrën erealizimit të së drejtës për informim në gjykatë sipas ligjit 

dhe për mënyrëne ankimit në rast refuzimi informacioni, pranë Komisionerit për të Drejtën e 

Informimit.Kjo fushatë informuese u pasqyrua edhe nëpërmjethapjes të një llogarie të dedikuar 

në rrjetin social facebook, ku krahas vizitorëve të vazhdueshëm,  disa prej tyre kërkuan ndihmë 

konkrete dhe informacion për mënyrën se si procedohej për të kërkuar një informacion nga 

gjykatat ose rasteve për tu ankuar pranë Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe të Dhënave 

Personale. 

 

 Fushata e Anketimit dhe Intervistat 

 

Në kuadër të identifikimit të perceptimit dhe pritshmërive publike ndaj shërbimit informues dhe 

nivelit të transparencës në gjykata, ISHSP zhvilloi edhe një fushatë anketimi, duke shpërndarë 

pyetsorë tek rreth 200 persona të përfshirë në procedura gjyqësore. Me anë të përpunimit të të 

dhënave të mbledhura nga opinionet e këtyre qytetarëveështë arritur të hidhet dritë mbi gjendjen 

konkrete të aksesit për informacion. Po ashtu një ekspoze e qartë është siguruar edhe nga 

intervistat e zhvilluara me 3 ekspertë të fushës së ligjit dhe profesionistë të së drejtës, të lidhura 

edhe me problematika të shfaqura nga vetë përmbajtja ose gjatë zbatimittë ligjit për të drejtën e 

informimit. 

 

 

 Ngritja e Bordit të Posaçëm 

 

Në kuadër të këtyre aktiviteteteve, ISHSP ngriti një bord të posaçëm në përbërje të të cilit, bënin 

pjesë  2 juristë, 2 gazetarë dhe 10 studentë të Fakulteteve të Shkencave Politike, Gazetarisë dhe 

Drejtësisë pranë Universitetit të Tiranës. Funksioni i bordit ishte grumbullimi i informacionit 

mbi shkeljet e administratës gjyqësore ndaj qytetareve nëpërmjet pyetësorëve, intervistave dhe 



6 
 

ndjekjes se rasteve konkrete, si dhe informimi i qytetarëve në lidhje me të drejtat dhe perfitimet 

që gëzojnë nga ligji për të drejtën e informimit. 

 

 

 Testimi institucional i zbatimit të ligjit (field test) 

 

Për të testuar performancën administrative të organeve gjyqësore të mësipërme mbi respektimin 

e afateve për informim, ekspertë të ISHSP-së dërguan dy kërkesa për informacion pranë 

gjykatave target në projekt, nga të cilat pati rezultate të ndryshme në afatin e përgjigjeve të 

mbërritura. Megjithatë ky field test ishte një burim alternativ i domosdoshëm informacioni dhe 

evidence për të mundesuar një njohje më të mirë të shkeljeve ligjore administrative nga gjykatat. 

 

 

 Aktivitetet Mediatike 

 

Si nevojë e drejtpërdrejtë në zbatim të këtij projekti për të promovuar, sensibilizuar dhe rritur 

vizibilitetin publik mbi çështje dhe problematika të së drejtës së informimit, ISHSP ka zhvilluar 

edhe disa aktivitete mediatike. Konkretisht nëpërmjet televizioneve A1 Report dhe News 24 janë 

pasqyruar dy deklarata të ISHSP-së dhe një kronikë, lidhur me lançimin e projektit dhe 

aktiviteteve për të drejtën e informimit në gjykata. Këto aktivitete kanë gjetur pasqyrim 

gjithashtu nëpërmjet katër artikujve dhe publikimeve informuese të shkruar në Gazetën 

Shqiparja.com dhe në rrjetin social informues Newsbomb.al. Në disa prej publikime mediatike, 

krahas prezantimit të rezultateve paraprake të monitorimit dhe informimit të publikut mbi 

zbatueshmërinë e ligjit për të drejtën e informimit, është patur si qëllim edhe rritja e kulturës së 

denoncimit të shkeljeve administrative në gjykata.  

 

 

 Konferenca studimore  

Si nevojë e shkëmbimit të pikëpamjeve, kryerjes së një analize të përgjithshme mbi situatën dhe 

nxjerrjes së rekomandimeve konkrete, ISHSP organizoi edhe një konferencë me ekspertë të ligjit, 

gazetarë, studentë të drejtësisë dhe shkencave politike të Universitetit të Tiranës. Në konferencë 

mori pjesë dhe përfaqësuesja e Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe të Dhënave 

Personale, e cila informoi të pranishmit mbi gjëndjen e zbatueshmërisë së ligjit dhe 



7 
 

problematikat e hasura në organet gjyqësore.Kjo konferencë u pasqyrua në kronika të veçanta 

nga mediat e mësipërme dhe pati interes të gjerë për diskutimet dhe eksperiencat e shkëmbyera. 

Është për tu përmendur se të gjitha aktivitetet u asistuan dhe u gjet një bashkëpunim i kënaqshëm 

me parnerët e tjerë të ISHSP të përfshirë në projekt, si Komisioneri për të Drejtën e Informimit 

dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale, Universiteti i Tiranës, Qendra Shqiptare për Qeverisje të 

Mirë, Televizionet Ora News dhe News 24, Gazeta Shqiptarja.com, Rrjeti Social Informativ 

Newsbomb etj. Të gjithë këta partnerë ndihmuan duke dhënë një kontribut të çmuar për 

realizimin e projektit në të gjitha fazat e tij. 

 

 

 Rezultatet e Pritshme 

 

Ashtu sikundër është përmendur edhe në projekt, këto aktivitete kanë si qëllim maksimizimin e 

disa rezultateve të pritshme.  

 

 Së pari, këto rezultate do të deduktonin me anë të një raporti sjelljen e administratorëve 

të institucioneve gjyqësore ndaj publikut dhe zbatimin e ligjit për informim në gjykatat e 

monitoruara, duke propozuar edhe masa administrative ndaj mosdhënies së aksesit në 

sistemin gjyqësor. 

 

 Së dyti, arritjen e një niveli më të lartë transparence të këtyre institucioneve, përballë 

publikut dhe medias, jo vetëm mbi funksionimin e adminstratës së gjykatave, por edhe 

mbi masat e marra ndaj shkelësve të ligjit.  

 

 Së treti,rritjen e ndërgjegjësimit dhe informimit qytetar, si dhe të zyrtarëve për funksionet 

bazike që ata duhet të kryejnë në këtë fushë.  

 

 Së fundi, rritjen e nivelit të ndëshkueshmërisë nëpërmejt gjetjeve në raport, denoncimeve 

të publikut, rekomandimeve dhe angazhimit të medias. 
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III. METODOLOGJIA 

 

 

Në kuadër të zbatimit të projektit, ISHSP ka aplikuar metodologjinë e triangulimit, e cila ka 

themel të saj kontrollin dhe nxjerrjen e të dhënave analitike dhe krahasimore nëpërmjet 

iniciativave trekëndore të mbikqyrjes proaktive. Në këtë rast, në vijim të aplikimit të kësaj 

metode janë përzgjedhur veprimtaritë si vijon: 

 

 

Anketimet dhe Intervistat 

 

 

 

 

 

Testimi institucional i       Monitorim proaktiv dhe të   

zbatimit të ligjit, (Field Test)     elementëve të transparencës 

 

 

 

 

 Metoda e Anketimit 

 
 

Anketimi në terren, është bazuar në një pyetësor(18 pyetje) të hartuar me qëllimin për të 

mbledhur të dhëna,si dhe për të krijuar njëkohësisht mundësinë për përmirësimin e 

transparencës dhe standardeve të mirëadministrimit gjyqësor ndaj publikut (Pyetje-Informim). 

Formati i anketimit u hartua i ndarë në katër tematika kryesore që përmblidhnin secila pyetje 

specifike. Tematikat ishin të fokusuara për të njohur problematika në çështjet si vijon: 

 Qytetarët dhe cilësia e shërbimit të Administratës 

 Ligji për të Drejtën e Informimit dhe zbatimi i programit të transparencës 

 Ligji për të Drejtën e Informimit dhe zbatimi i sanksioneve 

 Të dhëna të përgjithshme mbi të anketuarit 

 



9 
 

 

Për anketimin u përzgjodh Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Tiranë, për shkak të 

fluksit të lartë të qytetarëve të interesuar prezent, volumit të madh të ngarkesës së administratës 

gjyqësore, kontaktit të parë të individëve me cilësinë e shërbimit gjyqësor dhe faktit se në 

Gjykatën Administrative të Apelit mbrojtja mbulohet në shumicën e rasteve nga 

avokatët.Hartimi i pyetësorit u realizua nga grupi i ekspertëve të ISHSP-së në bashkëpunim dhe 

konsultim të vazhdueshëm me Fondacionin SOROS. Struktura e pyetsorit u bazua tek aspektet 

ligjore për të drejtën e informimit më të ndjeshme dhe të prekshme të qytetarëve në raport me 

organet gjyqësore, të cilat kishin të bënin me te drejtat e tyre për akses në informacion, cilësia e 

shërbimit të administratës, dijenia për programin e transparencës, afatet dhe sanksionet, si dhe 

të dhëna të përgjithshme rreth të anketuarit.Pyetsori ju nështrua fillimisht fazës së testimit 

paraprak me një kampion të intervistuarish. Gjithashtu grupi i anketuesve dhe supervizorëve u 

trajnuan paraprakisht disa ditë, në mënyrë që të siguroheshin rezultate sa më cilësore gjatë 

anketimit. 

 

 
 Metoda e mbledhjes së të dhënave në terren 

 

 
Realizimi i anketimit u caktua të fillonte në Muajin Prill 2015, me qëllim që të kishte kaluar një 

periudhë të mjaftueshme nga hyrja në fuqi e Ligjit “Për të drejtën e informimit”, kohë e cila 

gjykohej e mjaftueshme për një mundësi qasje dhe perceptimi qytetar mbi dispozitat krysore të 

ligjit që krijonin marrëdhënie me administratën gjyqësore(Shtator 2014-Prill 2015). Qytetarët 

target grup për intevistim, u përzgjodhën ata të lidhur si palë në një çështje gjyqësore 

administrative (paditës apo të paditur),ose sipërfaqësues të palëve në proces. Duke patur 

parasysh që procesi i intervistave në gjykatë ishte një nga tre metodat kryesore të përdorura për 

këtë monitorim, u realizuan 200 intervista, në kushtet kur sipas të dhënave nga monitorimi 

rezultonte se numri i çështjeve gjyqësore në proces pranë Gjykatës Administrative të Shkallës së 

Parëishte 1700. Sigurimi i të dhënave nga terreni, nëpërmjet pyetsorëve u përfunduabrenda dy 

ditëve, me anë të intervistave të drejtpërdrejta dhe konfidenciale në ambientet e 

gjykatës.Anketuesit u instruktuan që mosha e të anketuarve të ishte dukshëm e identifikueshme 

mbi 18 vjeç. Qytetarët e pyetur, u përzgjodhën duke i dalluar nga sjellja e tyre brenda 
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ambjenteve të gjykatës dhe demostrimi i nevojës së tyre për marrjen ose procedimin për 

sigurimin e një shërbimi gjyqesor konkret. Marzhi i gabimit në këto raste varion në 6,8 %, 

ndajkujdes të veçantë ju kushtua planvendosjes së anketuesve në ambjentet sidomos në dalje të 

derës së Gjykatës, numërimit të saktë, koordinimit maksimal dhe efektiv i të gjithë këtij procesi.  

 

 

 

 Menaxhimi i zhvillimit të intervistave dhe mbikqyrja e cilësisë 

 
 

ISHSP-ja angazhoi për zbatimin e procesit të anketimit 10 anketues, të cilëve ju shpërndanë 

secilitnë ngarkim mbledhja e të dhënave të 20 pyetësorëve.Puna në terren e tyre u mbikqyr nga 

afër nga 2 supervizorë, të cilën qëndruangjatë gjithë kohës nëmonitorim dhe ndihmë të 

drejtpërdrejtë të punës sëintervistimeve dhe zbatimit rigoroz të metodës së përzgjedhur. Kontrolli 

i cilësisë së anketimit ishte i vazhdueshëm gjatë gjithë procesit 2 ditor të mbledhjes së të dhënave 

nëpërmjet pyetsorëve dhe mundësoi shmangien e parregullsive, pasaktësive dhe problematikave 

të tjera, të cilat do të ishte e vështirë të korrigjoheshin më vonë gjatë përpunimit të tyre. Kontrolli 

i cilësisë ishte i dyanshëm, si në terren në fazën e parë nga vetë koordinatori dhe një supervizor 

tjetër, po ashtu edhe nga njëkontroll i dytë i zhvilluar në zyrat e ISHSP-së nga 2 ekspertë të 

tjerë.Të gjitha të dhënat e mbledhura nga pyetsorët, u konsideruan të natyrës konfidenciale dhe 

ISHSP-ja i ka ruajtur ato në mënyrë të mbrojtur, bazuar në kërkesat eLigjit Nr.9887 datë 

10.03.2008, “Për mbrojtjen e të dhënave personale”. 

 

 
 

 Përpunimi i të dhënave dhe raportimi 

 
 

Procesi i hedhjes dhe përpunimit të të dhënave u krye vetëm në kompjuterat e zyrave të ISHSP-

së, ku ishte instaluar programi bazë i të dhënave i krijuar në përputhje me pyetësorin.Ky proces u 

zhvillua nën mbikqyrjen e vazhdueshme të koordinatorit të projektit, i asistuar edhe nga dy 

ekspertë të tjerë. Procesi i përpunimit të të dhënave u krye në programin kompjuterik SPSS, me 

anë të të cilit u gjeneruan të dhënat dhe përllogaritjet e nevojshme, për të ofruar një ekspoze të 

qartë dhe të detajuar të aspekteve analitiketë vendosura në fokus tëanketimit.Raportimi final i 

projektit, perfundimet e përgjithshme dhe rekomandimet janë rezultat i ndikuar kryesisht nga të 
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dhënat e përpunuara të anketimit, dhe në tërësi nga metodika triangulare e zbatuar edhe nga 

aktivitetet e tjera. 

 

 Metoda e Intervistimit 

 

Për intervistimin e ekspertëve të ligjit dhe profesionistëve të së drejtës, ISHSP në bashkëpunim 

me Fondacionin SOROS, u përzgjodhën 6 pyetje, të cilat kishin të ndërthurrur midis tyre vjeljen 

e opinionit të përgjithshëm mbi impaktin e ligjit të ri për të drejtën e informimit dhe parimeve të 

tij kryesore, kombinuar me të dhëna të veçanta për aspekte të ndjeshme të tij gjatë zbatimit 

aktual.Këto pyetje u përzgjodhën në përputhje me qëllimet dhe indikatorët e projektit, me 

synimin për të evidentuar opinione dhe problematika në këndvështrime të ndryshme.Pyetjet u 

hartuan me metodën për të shmangur faktorin shterues ose diktues në përgjigje të shkurtra 

pohuese ose mohuese, por që të lejonin hapësirë për zhvillimin e lirë të opinionit.Intervistat u 

zhvilluan në ambjentet e punës të 3 të intervistuarve dhe ato u kryen nga koordnatori i projektit 

së bashku me një eksperte të ISSHP-së.Të intervistuarit u përzgjodhën të kombinuar midis 

eksperincës së tyre akademike, ekzekutive, gjyqësore dhe profesionale në fushën administrative 

dhe të drejtave të njeriut.Gjatë intervistimit u përdor sistemi i audio-rregjistrimit me diktofon dhe 

transkriptimi i tyre i mëvonshëm në dokument të shkruar, ka marrë sërish konsensusin e të 

intervistuarve. 

 

 Metoda e monitorimit proaktiv të elementëve të transparencës 

 

Monitorimi i organeve gjyqësore objekt studimi si dhe i veprimtarisë së Komsionerit për të 

Drejtën e Informimit dhe të Dhënave Personale është kryer me anë të vizitave, takimeve në 

ambjentet e punës, bashkëbisedimit me funksionarë dhe specialistë shtetëror, me anë të kqyrjes 

së ambjenteve dhe pajisjeve ku ofrohet informacion për publikun etj. Gjatë vizitave dhe pranisë 

së koordinatorit të projektit dhe ekspertëve të tjerë të ISHSP-së është treguar kujdes për fiksimin, 

evidentimin dhe dokumentimin e çdo problematike për të drejtën e informimit, si dhe janë 

ndërmarrë iniciativa që për raste të veçanta, probleme të mprehta të adresohen në organet eprore 

me qëllim sensibilizimin për zgjidhjen e tyre të plotë. 

 



12 
 

 Metoda e testimit institucional të zbatimit të ligjit. 

 

Lidhur me mënyrën e testimit institucional dhe administrativ të organeve gjyqësore në kuadër të 

identifikimit të shkallës së respektimit të detyrimeve ligjore për të informuar qytetarët, ISHSP-ja 

shfrytëzoi metodën field test, duke hartuar dy shkresa të veçanta në formën e kërkesave të 

thjeshta administrative, nëpëmjet të cilave kërkohej informacion mbi të dhëna zyrtare në të dy 

institucionet gjyqësore objekt studimi. Me anë të kësaj metode u arrit të identifikohej 

performanca dhe gadishmëria e këtyre organeve, në respektimin e afateve ligjore për informim, e 

cila plotësoi kuadrin përkatës të monitorimit dhe indikatorëve të projektit me të dhëna konkrete. 
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IV. REZULTATET E ANKETIMIT 

 

 Pyetja 1 : Ju erdhët në gjykatë sot? 

Pyetjaprezantuar të anketuarve ka patur si qëllimnjohjen e arsyes se pse ata kanë vizituar ditën e 

intervistimit gjykatën. Sipas përgjigjeve në grafikun e mëposhtëm, rezulton se 61% e tyre janë 

paraqitur për një problem konkret, që mund të ishte takimi me gjyqtarin apo ndjekja e seancës 

gjyqësore, ndërkohë që 22.5% e tyre janë paraqitur për të marrë informacion. Sipas këtij grafiku 

dhe meqenëse intervistimi i 200 personave u krye në dy ditë,  evidentohet se mesatarisht 10 deri 

në 15 persona në ditë kërkojnë informacion pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Administrative, 

në kushtet kur kjo gjykatë sipas të dhënave në vijim të këtij raporti nuk ofron shërbime të 

standartizuara në përputhje me Ligjin “Për të Drejtën e Informimit”. 

 Grafiku 1  

 

 

 Pyetja 2: Sa të kënaqur jeni me shërbimet e ofruara nga administrata e gjykatës gjatë 

periudhës që keni pasur kontakt me të? 

Pyetja e prezantuar të anketuarve ka qenë në lidhje me nivelin e perceptimit të tyre për cilësinë e 

shërbimit që ju është ofruar nga gjykata.Për shkak të konstatimit të mësipërm, lidhur me 

mungesën e një shërbimi të standartizuar, rezulton se 25.5% e të anketuarve nuk janë aspak të 

kënaqur me shërbimin dhe 20% janë pak të kënaqur. Kjo shifër përbën pothuajse gjysmën e 
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numrit të të intervistuarve, çka tregon një nivel tepër shqetësues mbi cilësinë e munguar të 

shërbimit për informim në gjykatë. 

 Grafiku 2 

 

 

 Pyetja 3: Marrja e informacionit gjatë muajve të fundit ka qenë më mirë se më parë? 

Pyetja e prezantuar të anketuarve ka qenë e lidhur me marrjen e perceptimit qytetar të shërbimit 

për informim krahasuar me një kohë të mëparshme.  Nga grafiku i mëposhtëm rezutlon se 48.5% 

e të anketuarve deklarojnë se shërbimi nuk ka ndryshuar aspak, madje 17% e tyre denoncojnë 

faktin se ai është përkeqësuar më shumë. Edhe në këtë rast, shifra përputhet plotësisht më 

grafiqet e mësipërme ku pothuajse gjysma e të anketuarve konstatojnë një shërbim problematik. 

 Grafiku 3 
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 Pyetja 4. Me cilën nga format që do ju përmend më poshtë, keni bërë kërkesë për 

pyetjet që keni pasur, pranë gjykatës këto muajt e fundit? 

Pyetja e prezantuar të anketurave ka qenë e ngritur për të kuptuar fluksin e kërkesave drejtuar 

gjykatës dhe mënyrën e parashtrimit apo depozitimit të tyre.Nga përgjigjet rezulton se 64.5% 

dorëzohen dorazi, ndërsa 17.5% me anë të postës. 

 

 Grafiku 4 

 

 

 Pyetja 5. Nëse po, ju kur e keni marrë përgjigjen ? 

Pyetja e prezantuar ka synimin për të evidentuar afatet e informimit publik nga ana e gjykatës, 

lidhur me kërkesat e depozituara.Nga përgjigjet rezulton se 45% e të intervistuarve e kanë marrë 

përgjigjen brenda afateve ligjore 10 dhe 15 ditë pune, ndërsa 45% kanë marrë përgjigje me 

vonesë ose nuk kanë marrë ende një përgjigje. Edhe në këtë rast sërish vërehet se rreth gjysma e 

të anketuarve konstatojnë problematikë në mungesën e dhënies në kohë të informacionit sipas 

ligjit. 
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 Grafiku 5 

 

 

 Pyetja 6.Sipas mendimit tuaj, OJF-të (Organizatat Jo Qeveritare) do të ndihmojnë në 

rritjen e nivelit zbatimit të këtij ligji nga gjykatat 

Pyetja e prezantuar ka synimintë kuptojënga të anketuarit perceptimin dhe pritshmëritë e tyre 

lidhur me rolin asistues të shoqërisë civile për të drejtën e informimit. Nga përgjigjet rezulton se 

36% nuk janë aspak dakord, 34.5 % e tyre janë dakord, 19.5 % pak dakord, ndërsa 7.5% 

rezultojnë plotësisht dhe mjaft dakord. Në këtë grafik bie në sy fakti se 61.5% në total pranojnë 

në një mënyrë ose një tjetër rolin e shoqërisë civile si ndihmë në shërbimet për informacion.  

 Grafiku 6 
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 Pyetja 7. Jeni në dijeni të faktit se keni ligjërisht të drejtën për informim publik? 

Pyetja e prezantuar kërkon të sigurojë informacion nga të anketuarit lidhur me dijeninë e tyre të 

përgjithshme mbi të drejtën që ata gëzojnë për informim publik.Në përgjigje 92% e të anketuarve 

pranojnë që kanë dijeni, çka përbën një shifër të lartë edhe nga fakti i legjislacionit të mëparshëm 

që ka ekzistuar në këtë fushë. 

 Grafiku 7 

 

 

 Pyetja 8.Keni dëgjuar që në gjykatë ka një person përgjegjës për informacionin që 

quhet koordinatori për të drejtën e informimit? 

Pyetja e prezantuar kërkon të sigurojë informacion nga të anketuarit lidhur me dijeninë e tyre për 

rolin dhe veprimtarinë e koordinatorit për të drejtën e informimit.Nga përgjigjet rezulton se 62% 

e tyre, pra më shumë se gjysma nuk kanë dijeni për këtë funksionar dhe vetëm 35% e njohin atë. 

Këto shifra tregojnë për nivelin ende të ulët të informacionit dhe dijenisë publike lidhur me risitë 

që ka futur ligji i ri për informim dhe për veprimtarinë e mangët të organeve publike në drejtim 

të promovimit të tij të vazhdueshëm. 

 Grafiku 8 
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 Pyetja 9. A jeni në dijeni se keni të drejtë që disa kategori të informacionit ju duhet t’i 

merrni publikisht, pa nevojën e një kërkese? 

Pyetja e prezantuar kërkon të sigurojë sërish informacion të detajuar nga të anketuarit lidhur me 

dijeninë e tyre për disa informacione të cilat ata mund ti marrin pa paraqitur kërkesë. Nga përgjigjet 

rezulton se 64% e tyre, kanë dijeni për këtë të drejtë dhe vetëm 34.5% nuk kanë dijeni. Këto shifra 

tregojnë jo domosdoshmërisht njohjen e ligjit të ri nga qytetarët, pasi edhe në ligjin e vjetër, pra që nga 

viti 1999 kjo e drejtë ka qenë sanksionuar për disa lloje informacionesh, çka ka bërë që të anketuarit të 

kenë dijeni të hershme mbi këtë çështje.  

 

 Grafiku 9 

 

 Pyetja 10. Cilat nga format e mëposhtme të informimit do preferonit më tepër? 

Pyetja e prezantuar kërkon të marrë të dhëna mbi burimet më të preferuara nga të cilat synon të 

marrë informacion publiku.Në këtë rast faqja e internetit vlerësohet më e larta me 50% e ndjekur 

nga afishimi në gjykatë me 27.5% dhe nga zyra e marrëdhënieve me pulbikun me 11.5%. 

 Grafiku 10 
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 Pyetja 11. Në rastin tuaj, me cilën nga format e mëposhtme keni marrë më shpesh 

informacion për çështjen tuaj? 

Pyetja e prezantuar kërkon të sigurojë të dhëna reale mbi burimet aktuale nga të cilat marrin 

informacion qyetarët. Në këtë rast mënyra informale verbale rezulton e para me 32% , e ndjekur  

nga zyra e marrëdhënieve me publikun me 26% dhenga afishimet pranë gjykatës me 19.5%. 

Edhe në këtë rast vërehet mangësi në ofrimin e burimeve të tjera të informacionit nga gjykata 

referuar ligjit për të drejtën e informimit. 

 Grafiku 11 

 

 

 Pyetja 12. Nëse ju refuzohet informacioni, çfarë do t’i ndodhë institucionit kur ai nuk 

zbaton ligjin për informim publik? 

Pyetja e prezantuar kërkon të sigurojë informacion nga të intervistuarit mbi dijeninë e tyre për 

aplikimin e sanksioneve të mundshme që parashikon ligji i ri në rast mos përmbushje të së 
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drejtës së informimit nga gjykata. Nga përgjigjet rezulton se  51.5% e tyre mendojnë se nuk do të 

ndodhë asgjë, 26.5% besojnë se do të merret masë administrative dhe 16.5% kanë bindje se 

institucioni do të gjobitet. Nga këto të dhëna rezulton se më shumë se gjysma e të anketuarve 

pranojnë ende se ekziston kultura e mosndëshkimit në institucione, ndërsa vetëm 16.5% janë në 

dijeni të përmbajtjes së ligjit të ri për të drejtën e informimit, i cili cakton gjoba për shkelësit, çka 

tregon sërish për një nivel shumë të ulët të informacionit publik mbi përmbajtjen e tij. 

 

 Grafiku 12 

 

 

 Pyetja 13. Ku duhet të drejtohesh nëse nuk merr informacionin e kërkuar? 

 

Pyetja e prezantuar kërkon të sigurojë sërish informacion nga të intervistuarit mbi dijeninë e tyre 

mbi mundësinë për tju drejtuar një institucioni public për të bërë ankesë  në rast mos përmbushje 

të së drejtës së informimit nga gjykata. Nga përgjigjet rezulton se 33.3% e tyre mendojnë se 

duhet të drejtohen tek gjyqtari, 21% tek koordinatori për të drejtën e informimit dhe 20% tek 

Komisioneri për të Drejtën e Informimit. 

Nga këto të dhëna rezulton sërish se më shumë se gjysma e të anketuarve nuk kanë dijeni për 

institucionet ku duhet paraqitur një ankesë në rast të shkeljes së të drejtës së informimit, ndërsa 

pjesa tjetër që referon për zgjidhje koordinatorin apo komisionerin, pra rreth 41%, mund të ketë 
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rënë në dijeni rastësisht apo në një mënyrë tjetër mbi një informacion të tillë, pa qenë pjesë e një 

promovimi apo informimi nga vetë gjykata ku është drejtuar fillimisht.  

 Grafiku 13 

 

 

 Pyetja 14. Keni pasur ndonjëherë ndonjë rast që jeni ankuar? 

Pyetja e prezantuar kërkon të marrë të dhëna nga të intervistuarit lidhur me raste konkrete kur ata 

janë ankuar. Nga përgjigjet rezulton se 61 % e tyre nuk janë ankuar asnjëherë, 14% janë ankuar 

për mos zbardhje vendimi gjyqësor, 11.5% për vonesa në kthimin e përgjigjes dhe 8.5% për 

refuzim informacioni. Nga këto të dhëna rezulton sërish se më shumë se gjysma e të anketuarve 

pranojnë ende se ekziston kultura e mosndëshkimit në institucione dhe ankesëne quajnë një 

formalitet pa efektet e dëshiruara, ndërsa pjesa tjetër që përputhet edhe me përqindjet e target 

grupeve të mësipërme tregon se ka dijeni për përmbajtjen e ligjit të ri për të drejtën e informimit. 
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 Grafiku 14 

 

 

 Pyetja 15. A ju është zgjidhur problemi? 

Pyetja synon të njoh rezultatet e hasura nga ata të intervistuar, të cilët kanë paraqitur ankesë 

lidhur me të drejtën e informimit në gjykatë. Nga përgjigjet rezulton se 62 % e tyre nuk kanë 

zgjidhur ankesën e tyre, 33.3% e kanë zgjidhur atë, ndërsa 3.8% e të anketuarve nuk kanë marrë 

ende përgjigje.Nga këto të dhëna ku konstatohet se më shumë se gjysma e të anketuarve nuk 

kanë gjetur zgjidhje për ankesën e tyre, del në pah edhe një tjetër indikator nga i cili rritet akoma 

dhe më shumë mungesa e besimit në publik për veprimtarinë ligjore të institucioneve, duke 

mbjellë kulturën e mosndëshkueshmërisë.  

 Grafiku 15 
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 Pyetja 16. Gjinia ? 

Pyetja kërkon të sigurojë informacion të përgjithshëm mbi të anketuarit, konkretisht lidhur me 

përkatësinë gjinore të tyre.Nga përgjigjet rezulton se 71% e të pyeturve janë meshkuj, ndërsa 

29% janë femra. 

 Grafiku 16 

 

 Pyetja 17. Grup mosha e të anketuarve? 

Pyetja kërkon të sigurojë informacion të përgjithshëm mbi të anketuarit, konkretisht lidhur me 

moshën e tyre. Nga grafiku i mëposhtëm i përgjigjeve, rezulton se mosha është e shpërndarë më 

tepër tek grupet nga  55-64 vjeç (25%); 25-34 vjeç (24%); 35-44 vjeç (19%) dhe 45-54 vjeç 

(16%). 

 Grafiku 17 
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 Pyetja 18. Arsimi? 

Pyetja kërkon të marrë të dhënanga të anketuarit mbi gjendjen e tyre arsimore. Konkretisht nga 

përgjigjet rezulton se 55.1% jane me arsim universitar,  21.2% me arsim pasuniversitar dhe 

18.7% me arsim të mesëm. 

 Grafiku 18 
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V. REZULTATET E INTERVISTAVE 

 

Intervistat e zhvilluara nga ISHSP-ja në zbatim të projektit dhe të indikatorëve përkatës, kishin si 

qëllim të merrnin një opinion të veçantë edhe nga përfaqësues kryesor të organeve ligjzbatuese 

dhe akademikëve që janë spikatur në fushën e të drejtave të njeriut dhe asaj për informim. ISHSP 

në bashkëpunim me Fondacionin Soros përzgjodhi për këtë aktivitet, Z. Besnik Dervishi me 

detyrë Komisioner i të Drejtës për Informim dhe të Dhënave Personale, Z. Kastriot Selita me 

detyrë Kryetar i Gjykatës së Apelit Administrativ Tiranë dhe Z. Ermir Dobjani me detyrë 

Profesor i të drejtës Administrative në Fakultetin e Drejtësisë Tiranë dhe me një eksperiencë të 

gjatë të mëparshme në fushën e të drejtave të njeriut gjatë ushtrimit të funksionit të Avokatit të 

Popullit.  

Pyetjet që u shtruan për diskutim gjatë intervistave preknin çështjet si vijon: 

 Ndikimi i ligjit të ri në përmirësimin e transparencës në administratën publike 

 Garantimi i konfidencialitetit nga ana e organeve të administratës 

 Vonesat në zbardhjen e vendimeve gjyqësore  

 Raporti midis tarifave dhe kostove të shërbimit që ofron administrata 

 Delegimi i përgjegjësive administrative dhe roli i koordinatorit  

 Mangësi ose problematika të ligjit të ri hasura në praktikë 

Në mënyrë më të përmbledhur parashtrojmë në vijim pyetjet konkrete dhe opinionet e 

përgjithsuara të të intervistuarve: 

 

 1. Në çfarë mase mendoni se do të ndikoje ky ligj nëpërmjet programeve të 

transparencës për të përmirësuar punën e administratës në publikimin e mjaft akteve 

nënligjore që deri sot me gjithë interesin e individëve nuk janë të aksesueshme? 

 

Në përgjigje të kësaj pyetje, të intervistuarit ndanë opinionin e përbashkët se ndikimi i ligjit tëri 

për të drejtën për informim do të jetë i padiskutueshëm, sepse për shkak të avantazheve të tij, ai 

ka ngritur pritshmëri të madhe në publik dhe po jep rezultatet e para. Risitë kryesore që 

mundësojnë një impakt të tillë janë kryesisht të lidhura me zgjerimin e nocionit të transparencës 
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jo vetëm për dokumentat zyrtarë, por edhe për organet të administratës, madje edhe për ato 

legjislative dhe gjyqësore. Ndërkohë në këtë aspekt, Z. Dobjani veçon rëndësinë që ka shtrirja e 

kontrollit të transparencës edhe mbi individët apo shoqëritë tregtare që zotërojnë 51% të kapitalit 

të tyre shtetëror, por që kryejnë funksione publike. Në këtë këndvështrim Z. Dervishi u shpreh 

entuziast për ndikimin pozitiv të ligjit, të lidhur edhe me futjen e proceve të hartimit dhe 

miratimit të programeve të transparencës, si në formë ashtu dhe në përmbajtje, parashikimin e 

sanksioneve konrekte për çdo shkelje, i cili sipas tij do të ndikojë në  përqindje të lartë në 

transparencën publike të punës së adminsitratës. 

 

 2. Sipas jush në çfarë aspektesh garantohet më shumë në praktikë konfidencialiteti i 

administratës publike lidhur me dosje apo akte me natyrë sensitive për të dhëna 

vetjake? 

 

Në përgjigje të kësaj pyetje, të tre të intervistuarit u shprehën se çështja e ruajtjes të të dhënave 

personale ka njohur një progres pozitiv dhe përpunimi ikëtyre të dhënave tashmë prevalon ndaj 

përhapjes së çdo të dhëne tjetërqë i përket aktivitetit që kryen çdo nëpunës pjesë e administratës 

publike.Megjithatë në këtë aspekt Z. Dobjani u shpreh me rezerva lidhur me daljen me lehtësi të 

të dhënave personale nga administrata publike dhe gjyqësori në drejtim të medias, duke 

evidentuar një mungesë të theksuar përgjegjësie. Për këtë arsye ai shton se për shkak të rolit 

eikuivalent që ka Komisioneri edhe për këtë fushë, ai duhet të investohet akoma dhe më shumë, 

pasi sipas tij, në praktikë nuk janë vënë re masa apo sanksione për të tilla shkelje. 

 

 3. Cili është gjykimi juaj mbi rastet kur konstatohen vonesa në zbardhjen e vendimeve 

gjyqësore dhe mungesës së kompetencës së Komisionerit për të ndërhyrë në këto raste? 

 

Në përgjigje të kësaj pyetje, të tre të intervistuarit ndajnë mendimin e përbashkët se për vonesat e 

evidentuara në zbardhjen e vendimeve gjyqësore, problematikat në këto raste i prezantohen 

KLD-së, si organi i cili vlerëson përmes pikëzimit gjyqtarin dhe trajton ecurinë disiplinore të 

tij.Këto problematika sipas tyre mund të prezantohen jo vetëm nga  Inspektorati i Këshillit të 

Lartë të Drejtësisë apo Inspektorati i Ministrisë së Drejtësisë, por edhe nga  Komisioneri për të 

Drejtën e Informimit dhe të Dhënave Personale.Ndërsa, në veçanti Z. Dobjani, shprehetse e 
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shikon këtë problem të lidhur edhe me dështimin e gjykatave administrative për të shpejtuar 

proceset gjyqësore, duke qenë se ato u krijuan për këtë qëllim. 

 

 4. Cfare mendimi keni për tarifat që vendos administrata lidhur me kostot e shërbimit 

për informim.  Tejkalojnë ato shpenzimin real që kryen administrata për riprodhimin e 

një informacioni duke shpallur shpesh tarifa të" rrumbullakosura" në shifra? 
 

Në përgjigje të kësaj pyetje, Z. Drevishi u shpreh se caktimi i tarifave në zbatim të ligjit për të 

drejtën e informimit është kompetencë e Ministrisë së Drejtësisë dhe Ministrisë së Financave, 

megjithatë ai pranon se kashqyrtuar periodikisht tarifat e bëra publike nga autoritet dhe në lidhje 

me këtë, ka nxjerrë urdhrin nr.86, datë 17.04.2015 “Për tarifat e dhënies së informacionit 

(dokumentacionit) të kërkuar”, duke specifikuar që deri në 10 fletë informacioni përfitohet falas 

dhe mbi 10 fletë pagesa do të jetë 5 lek/ fletë. Për Z. Dobjani çështja e tarifave është e lidhur me 

përgjegjshmërinë e administrates. Kjo sipas tij shfaq problematika kur përfiton shërbime kundrejt 

pagesës, të cilat janë dukshëm mbi kosto, ndërkohë që siç e thotë ligji nuk duhet të jetë më 

shumë se sa kostoja reale. Megjithatë në këtë rast, Z. Selita mendon se tarifat në gjykata nuk janë 

të larta, madje sipas tij këto tarifa e tejkalojnë nganjëherë koston e nxjerrjes së informacionit apo  

nxjerrjes të të dhënave në favor të kërkuesit. 

 

 5. Sipas mendimit tuaj, delegimi i përgjegjësive të titullarit të institucionit për zbatimin 

korrekt dhe të përpiktë të ligjit për informim tek një tjetër nëpunës i lartë publik i 

institucionit në cfarë niveli do ta përjashtonte atë nga përgjegjësia dhe detyrimet 

administrative? 
 

Në përgjigje të kësaj pyetje, Z. Dobjani dhe Z. Dervishi ndajnë mendim të njëjtë lidhur me 

delegimin e përgjegjësive administrative, duke e parë atë të lidhur ngushtë me rolin e 

koordinatorit, si personi kyç për mbarëvajten e veprimtarisë të informimit publik në institucion. 

Sipas tyre, ligji ka bërë një ndarje të plotë dhe të qartë të rolit të koordinatorit nga eprorët e tjerë 

të lartë tëadministrates, duke parashikuar përgjegjësi të diferencuara për gjithsejcilin.Ndërsa Z. 

Selita ndan një mendim të ndryshëm duke shpjeguar setitullari i institucionit mbetet përgjegjësi 

kryesor për gjithë organizimin e punës së institucionit në aspektin administrative, referuar 

kryesisht shembullit të organizimit në gjykata.Në këtë rast, sipas tij, instrumenti i delegimit ka të 
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bëjë me mënyrën e organizmit të punës dhe jo me shmangien e përgjegjësisë. Kështu që, në 

funksion të zbatimit të ligjit për të drejtën e informimit, Z. Selita mendon se titullari i 

institucionit nuk përjashtohet nga përgjegjësia dhe qëllimi i këtij ligji faktikisht ka synuar 

pikërisht këtë gjë: që të mos shmanget përgjegjësia e titullarëve të institucionit me qëllim që të 

zbatohet sa më korrektësisht ligji për të drejtën e informimit. 

 

 6. Në cilat aspekte të tjera mendoni se ligji për informim shfaq dobësi apo boshllëqe të 

cilat i keni evidentuar gjatë aktivitetit tuaj dhe që duhet të përmirësohen? 

 

 

Nga përmbajtja e intervistave për këtë pyetje, bie në sy se të tre të intervistuarit vlerësojne arritjet 

dhe përmiresimet e sjella nga ligji i ri për të drejtën e informimit, i cili është ende herët për t`i 

evidentuar problematika në përmbajtjen e tij. Po ashtu ai vë në mëdyshje faktin se cili ligj do të 

zbatohet në rastin e shqyrtimit të së drejtës së informimit në proceset gjyqësore, duke aluduar për 

një mbivendosje të legjislacionit penal, civil dhe administrative, çka sipas tij duhet të gjejë një 

qartësim përfundimtar. Gjithashtu ai shtron nevojën se ligji duhet të specifikojë më shumë 

nevojën që shqyrtimi administrativ i ankesave të zhvillohet jo vetëm në nivel procedural por 

edhe në përmbajtjen e vetë objektit të saj. Në këndvështrimin e përkufizimeve të ligjit për të 

drejtën e informimit, Z. Selita argumenton se ato janë të plota dhe nuk kanë mangësi, por sipas tij 

ky ligj në përkufizimin e termit „informacion publik‟ duhet të kishte krijuar një raport edhe me 

atë informacion i cili është i klasifikuar ose përbën sekret shtetëror, sepse ndonjëherë drejtuesit e 

institucioneve mund të jenë përballë vështirësive për të bërë pikërisht këtë ndarje. 
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VI. REZULTATET E FIELD TESTEVE 

 

Në kuadër të projektit, ISHSP hartoi dy shkresa me objekt kërkesë për informacion, të cilat ju 

dërguan Gjykatës së Shkallës së Parë Administrative dhe Gjykatës Administrative e Apelit 

Tiranë. Këto shkresa u hartuan me qëllimin për të testuar nivelin e zbatimit të ligjit për të drejtën 

e informimit në këto gjykata, si dhe për të mbikqyrur reagimin institucional të Komisionerit të të 

Drejtës për Informim dhe të Dhënave Përsonale në raste të konstatimit të parregullsive. Shkresa 

dërguar Gjykatës së Shkallës së Parë Administrative nga njëri prej ekspertëve të ISHSP-së që 

njëkohësisht punon edhe në profesionin e avokatit, kishte për objekt sigurimin e një kopje të 

vendimit të gjykatës në një çështje gjyqësore konkrete, pasi kishte kaluar afati 7 ditor për 

zbardhjen e saj. Kjo kërkesë nuk mori përgjigje sipas afatit ligjor (10 ditë pune) dhe në këto 

kushte ISHSP ju drejtua me ankesë Komisionerit për të Drejtën e Informimit.Nga ana e tij, 

Komisioneri ktheu përgjigje të menjëhershme duke njoftuar ISHSP se çështja e referuar nuk 

ishte në juridiksionin e tij, pasi kjo veprimtari bën pjesë në procudurat e një organi gjyqësor. Me 

anë të kësaj përgjigje, u evidentua se ky institucion dhe ligji për të drejtën e informimit kanë 

dobësi në sqarimin dhe zbatimin e kompetencave administrative, në rastet kur Komisioneri ju 

drejtohet organeve gjyqësore, duke mos bërë dallimin midis veprimtarisë së administrimit 

gjyqësor dhe aktivitetit të administratës gjyqësore.   

Lidhur me kërkesën për informacion depozituar pranë Gjykatës së Apelit Administrativ, ajo 

kishte për objekt sigurimin e një kopje të listës së çështjeve gjyqësore të paraqitura dhe çështjeve 

gjyqësore në proces gjykimi. Në përgjigje të kësaj kërkese, u konstatua se ajo i plotësoi të gjitha 

kërkesat e ligjit për informim, duke u paraqitur brenda afatit 10 ditor, si dhe duke servirur në 

mënyrë të plotë informacionin e kërkuar.   
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VII. REZULTATET E MONITORIMIT TË ELEMENTËVE TË 

TRANSPARENCËS 

 

Në kuadër të zhvillimit të procesit të monitorimit të elementëve të transparencës në gjykatat e 

mësipërme, fillimisht ISHSP, me anë të një grupi eksertësh ka mbikqyrur funksionimin e rolit të 

koordinatorit për të drejtën e informimit si person kyç përgjegjës për zbatimin e ligjit për të 

drejtën e informimit në organet publike.Pas verifikimit të kryer nëpërmjet takimeve me titullarët 

e të dy gjykatave, rezultoi se në asnjërën prej tyre nuk ishte emëruar ende koordinatori për të 

drejtën e informimit.Gjatë këtyre takimeve, ndodhur përpara këtij fakti, ekspertët e ISHSP ju 

shpjeguan drejtuesve të gjykatave domosdoshmërinë e emërimit të një funksionari të tillë, 

pasimungesa e tij përbënte, një magësi të madhe për vënien në zbatim të ligjit për të drejtën e 

informimit. Por nga ana e tyre ata u shprehën se kjo çështje i përket vendimarrjes ekzekutive, e 

cila për momentin nuk po shpreh vullnetin për të miratuar një plotësim të tillë në administratën e 

gjykatave. 

Lidhur me funksionimin e faqeve zyrtare të internetit në gjykata, grupi i ekspertëve të ISHSP-së 

konstatoi se Gjykata Administrative e Apelit ka në funksion të saj një faqe interneti, e cila sipas 

kqyrjes që ju bë, rezultoi se nuk përditësohet prej vitit 2014, ndërsa në Gjykatën Administrative 

të Shkallës së Parë nuk ka ende në funksion një faqe interneti. Krahas monitorimit të faqes së 

internetit, grupi i ekspertëve të ISHSP u ndal për të inspektuar edhe programet e transparencës 

dhe regjistrat e kërkesave për informacion, por nga të dhenat e mbledhura rezultoi se në asnjërën 

prej gjykatave të mësipërmenuk ekziston e shpallur një program i tillë apo dhe një rregjistër për 

kërkesat konkrete. Ky konstatim është mjaft problematik, në kushtet kur Komisioneri për të 

Drejtën e Informimit ka njoftuar se afati i fundit për përmbushjen e këtyre detyrimeve ligjore do 

të ishte Muaji Prill 2015. Në vijim të ngritjes së këtyre problematikave edhe në instanca të tjera 

shtetërore, krahas publikimit në kronika të veçanta në media, një grup ekspertësh të ISHSP u prit 

në një takim të veçantë edhe nga Sekretari i Përgjithshëm i Ministrisë së Drejtësisë, ku pas 

adresimit që ju bë çështjes së mungesës së koordinatorit në gjykata dhe administrimit të faqes së 

internetit të tyre, ai mori përsipër të rregullojë vetëm plotësimin e vendeve vakant të 

specialistëve të sektorit të IT, duke mos marrë përsipër për shkak mungese organike dhe fondesh 

përkatse të plotësimit të gjykatave me koordinatorët përkatës.  
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VIII. PËRFUNDIME  

 

Në kuadër të të gjithë aktiviteteve kryesore të kryera gjatë këtij projekti, të cilat kanë patur si 

qëllim vjeljen e informacionit dhe evidentimin e problematikave kryesore, në vijim prezantojmë 

përfundimet e siguruara nga anketimet, intervistat, field testet dhe nga monitorimi i elementëve 

të transparencës si vijon:. 

1. Anketimet 

 

 Megjithëse vërehet një fluks kërkesash ditore për të drejtën për tu informuar, Gjykata 

administrative e shkallës së parë nuk ka marrë asnjë masë në përputhje më ligjin për t`ju 

përgjigjur me shërbimin e duhur ligjor dhe cilësor, nevojave të publikut; 

 Shumica e të anketuarve nuk janë aspak të kënaqur me cilësine e shërbimeve që ofrohet 

nga gjykata për tu informuar; 

 Shumica e të anketuarve nuk besojnë tek ndëshkimi i funksionarëve publik sipas ligjit, në 

rastet kur ata nuk përgjigjen në kohë dhe me cilësi për informim; 

 Shumica e të anketuarve pranojnë se nuk ka asnjë ndryshim krahasuar me procedurat e 

mëparshme që ka ndjekur gjykata për informim publik, madje një pjesë e tyre shprehin 

shqetësimin se kjo situatë ka ardhur duke u përkeqësuar; 

 Më shumë se gjysma e të anketuarve deklarojnë se nuk marrin në kohë informacionin e 

kërkuar nga gjykata sipas afateve ligjore; 

 Shumica e të anketuarve besojnë se roli i shoqërisë civile është i rëndësishëm për të 

ndihmuar në përmirësimin e shërbimeve të adminstratës publike; 

 Më shume se gjysma e të anketuarve nuk kanë  dijeni për rolin e koordinatorit për të 

drejtën e informimit; 

 Promovimi dhe informimi në gjykatë për ligjin për të drejtën e informimit mungon 

plotësisht; 

 Gjykata ka mangësi të dukshme në ofrimin e burimeve të informacionit sipas ligjit; 

 Më shumë se gjysma e të anketuarve nuk kanë dijeni për modalitet e reja të ligjit se ku 

duhet të bëjnë ankesë në rast refuzimi apo zvarritje afati për informim; 
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 Një numër shumë i vogël të anketuarish njohin sanksionin me gjobë që parashikon ligji i ri 

për të drejtën e informimit; 

 Shumica e të anketuarve janë të mendimit se ankesat e tyre nuk gjejnë zgjidhje nga 

administrata dhe kanë pak besim në zgjidhjen e tyre sipas ligjit; 

 

2. Intervistat 

 

 Ligji i ri me ndikim pozitiv mbi administratën dhe të drejtat e njeriut dhe ka sjellë risi në 

shumë aspekte, të cilat në të kaluarën kanë shfaqur mangësi; 

 Shtrirja e juridiksionit edhe tek personat juridik dhe organet gjyqësore, si dhe parashikimi 

i sanksioneve me gjobë një garanci më shumë për ndryshimin e situatës në këtë fushë; 

 Mbetet shqetësim trajtimi dhe përpunimi me kujdes i kërkesave për tu informuar në raport 

me mbrojtjen e të dhënave personale, ndaj Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe të 

Dhënave Personale duhet të kujdeset më shumë për të balancuar këto interesa; 

 Konstatohen gjerësisht vonesa në zbardhjen e vendimeve gjyqësore, të cilat duhet të nxitin 

më shumë punën e Inspektoratit të KLD-së dhe Inspektoratit të Kontrollit në Ministrinë e 

Drejtësisë për të konstatuar shkeljet dhe marrë masat konkrete; 

 Mbetet të sqarohet në të ardhmen fusha e veprimit institucional të Komisionerit për të 

Drejtën e Informimit dhe të Dhënave Personale në marrëdhënie me aktivitetin e 

informimit publik që ofrohet nga gjykata. Në asnjë rast nuk duhet konfonduar 

administrimi i drejtësisë me administratën gjyqësore dhe detyrimet që ajo ka në bazë të 

ligjit. Ndaj juridiksioni i Komisionerit në këtë rast duhet të jetë i zbatueshëm për disa lloj 

veprimtarish me natyrë administrative në gjykata; 

 Tarifat e shërbimit për të drejtën për tu informuar duhet të rishikohen nga organet 

gjyqësore që të jenë të përafërta me koston e shërbimit, në zbatim të ligjit, por edhe të 

urdhërave të Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe të Dhënave Personale të nxjerra 

për këtë qëllim; 

 Pavarësisht rolit që ka marrë nëpërmjet ligjit koordinatori për të drejtën e informimit, 

titullari i institucionit ka përgjegjësitë e tij në mbarëvajtjen e veprimtarisë së informimit 

publik nga ana e institucionit që ai drejton; 
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 Ligji për të drejtën e informimit duhet të zbatohet edhe në kuadër të njohjes dhe trajtimit 

të dispozitave të ligjit mbi informacionin e klasifikuar, i cili do te sjellë një orientim më të 

mirë të titullarëve të institucioneve dhe koordinatorëve për të drejtën e informimit, ndaj në 

këtë aspekt ndihet nevoja për më shumë trajnime dhe udhëzime; 

 Organet e administratës dhe organet gjyqësore që shqyrtojnë ankesat e individëve për të 

drejtën e mohuar për informim, duhet të ndalen jo vetëm në formë por të shqyrtojnë edhe 

përmbajtjen e ankesës dhe pretendimet që ajo ngre përtej mungesës për tu informuar, 

lidhur me çështjen konkrete; 

 Ekziton një mbivendosje e legjislacionit penal, civil dhe administrativ në rastet e 

shqyrtimit të ankesave për të drejtën e informimit, ndaj ndihet nevoja për nje rakordim të 

mëtejshëm dhe unifikim praktikash në këtë aspekt nga organet gjyqësore; 

 

3. Field Testet 

 

 Gjykata e Shkallës së Parë Administrative nuk përgjigjet brenda afateve të parashikuara 

nga ligji për të informuar qytetarët mbi kërkesat e tyre lidhur me veprimtarinë 

administrative dhe gjyqësore që kryhet nga ana e saj; 

 Komisioneri për të për të Drejtën e Informimit dhe të Dhënave Personale nuk duhet të 

shprehet thjesht për mungesën e juridiksionit, por ai duhet të prezantojë këto shkelje pranë 

KLD-së, ose duhet të vijojë ti trajtojë ankesat që i paraqiten në rast se ato përmbajnë 

pretendime për shkelje nga administrata gjyqësore; 

  

4. Monitorimi i elemetëve të transparencës 

 

 Koordinatori për të drejtën e informimit, programi i transparencës, faqja e internetit, 

rregjistri i kërkesave mungojnë plotësisht dhe nuk ofrojnë informacion për publikun si në 

Gjykatën e Shkallës së Parë Administrative, ashtu dhe në  Gjykatën Administrative të 

Apelit Tiranë; 

 Ministria e Drejtësise ka garantuar për plotësimin e gjykatave me punonjës të IT për 

mirëmbajtjen e faqes së internetit ( e pa realizuar akoma), por nuk pranon të miratojë 

organikë shtesë për punësimin e koordinatorëve të së drejtës së informimit;  
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IX. REKOMANDIME 

 

 

Nisur nga situata e konstatuar sa më lart, në përmbyllje të këtij raporti, ISHSP prezanton 

rekomandimet e tij në vijim, duke shpresuar në marrjen në konsideratë të tyre për përmirësuar 

shërbimin e informimit nga ana e administratës gjyqësore. Rekomandimet janë si më poshtë: 

 

 Emërimin sa më parë të një koordinatori për të drejtën e informimit publik në Gjykatën e 

Shkallës së Parë Administrative, po ashtu edhe në  Gjykatën Administrative të Apelit 

Tiranë, duke tejkaluar vështirësitë apo mosmarrëveshjet institucionale që ekzistojnë 

aktualisht me Ministrinë e Drejtësisë në këtë kuadër; 

 Përmirësimin cilësor dhe sasior të shërbimit për informim në Gjykatën e Shkallës së Parë 

Administrative, po ashtu edhe në  Gjykatën Administrative të Apelit Tiranë, lidhur me 

respektimin e afateve për informim me shkresa zyrtare, miratimit të programit të 

transparencës, hapjes dhe përditësimit të faqes së internetit dhe rregjistrit të kërkesave për 

informim; 

 Emërimin e punonjësve të IT në Gjykatën e Shkallës së Parë Administrative, po ashtu 

edhe në  Gjykatën Administrative të Apelit Tiranë, të cilët do të mundësojnë një 

përmirësim të informimit publik nëpërmjet burimeve online; 

 Zbardhjen sipas afateve ligjore të vendimeve gjyqësore të Gjykatës së Shkallës së Parë 

Administrative, po ashtu edhe të  Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë, duke nxjerrë 

përgjegjësi konkrete për rastet flagrante dhe duke kërkuar sipas rastit ndëshkimin e 

personave përgjegjës apo referimin e gjyqtarëve të caktuar për procedim disiplinor në 

Këshillin e Lartë të Drejtësisë;  

 Promovimin, informimin dhe shtimin e burimeve alternative të informacionit në mënyrë 

ex officionga organet gjyqësore, lidhur me përmbajtjen e ligjit për të drejtën e informimit, 

me qëllim rritjen e dijenisë dhe besimit qytetar mbi të drejtat dhe garancitë që gëzojnë 

gjatë marrjes së shërbimeve nga gjykata; 

 Ushtrimin e kontrolleve dhe inspektimeve të vazhdueshme me tematikë nga ana e 

Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe të Dhënave Personale, duke vendosur edhe 
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penalitete me gjobë, lidhur me elementët e transparencës që mungojnë në organet 

gjyqësore, si dhe duke referuar praktika të tjera për masa të mëtejshme disiplinore  në 

KLD; 

 Organizimin e mbledhjeve, konferencave dhe seancave trajnuese të përbashkëta të 

Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe të Dhënave Personale në bashkëpunim me 

organet gjyqësore dhe shoqërinë civile, me qëllimin për të rakorduar, sqaruar, promovuar 

dhe gjetur gjuhën e përbashkët në mjaft çështje që kërkojnë ende sqarim, siç janë tarifat e 

shërbimit, programi i transparencës, përgjegjësitë e titullarit të gjykatës dhe koordinatorit 

të së drejtës për informim, përmirësimi i cilësisë së shërbimit ndaj publikut, efekti i 

urdhërave të Komisionerit,fusha e veprimit të tyre, mënyra e shqyrtimit të ankesave për 

infomim nga administrata gjyqësore etj. 
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ANEKS 

 

FORMATI I PYETSORIT TË ANKETIM 

Anketuesi___________________                                                          

Nr. ______ 

 

 

Pyetësor “Transparenca dhe Sjellja e administratës gjyqësore 

ndaj publikut” 

(Gjykata Administrative, Shk. I) 
 

 

     

Data __/04/2015               Koha e fillimit ____:____                 Koha e mbarimit ____:____  

 

 

PREZANTIMI 

Mirëdita! Unë quhem____________ dhe vij nga ISHSP. Në bashkëpunim me Fondacionin SOROS, 

jemi duke studiuar nivelin e transparencës së Gjykatës Administrative. Qëllimi i këtij studimi është që 

të ndihmojmë në përmirësimin e sjelljes së Gjykatës përballë qytetarëve. Ju mund të ndihmoni përmes 

kësaj interviste duke na treguar eksperiencën tuaj. Intervista zgjat vetëm 7 minuta dhe ne ju 

garantojmë se do të ruajmë anonimatin e kësaj interviste. Nëse jeni dakord fillojmë me intervistën.  

 

 

QYTETARËT DHE SHËRBIMI I ADMINISTRATЁS 

1.  Ju erdhët në gjykatë sot? 
 

1. Për të marrë informacion 

2. Informacionin e kam pasur por kam ardhur për problem konkret 

3. Të dyja 

4. Asnjëra prej tyre 

5. Tjetër_____________________ 

88.  Nuk e di  (mos e lexo)   99.  Pa Përgjigje (mos e lexo) 

2. Sa të kënaqur jeni me shërbimet e ofruara nga administrata e gjykatës gjatë periudhës që keni pasur 

kontakt me të? 
 

1. Aspak i/e kënaqur 

2. Pak i/e kënaqur 

3. I/e kënaqur 

4. Mjaftueshëm i/e kënaqur 

5. Plotësisht i/e kënaqur 

88.  Nuk e di  (mos e lexo)                                    99.  Pa Përgjigje (mos e lexo) 



37 
 

3. Marrja e informacionit gjatë muajve të fundit ka qenë më mirë se më parë? 
 

1. Po, ka qenë më mirë 

2. Nuk ka ndryshuar aspak 

3. Jo, është përkeqësuar 

88.  Nuk e di  (mos e lexo)   99.  Pa Përgjigje (mos e lexo) 

4. Me cilën nga format që do ju përmend më poshtë, keni bërë kërkesë për pyetjet që keni pasur, 

pranë gjykatës këto muajt e fundit?   
                                                                 

1. Nuk kam bërë kërkesë (kalo te 6) 

2. Dorazi 

3. Me postë 

4. Me e-mail 

5. Tjetër____________ 

88.  Nuk e di  (mos e lexo)   99.  Pa Përgjigje (mos e lexo) 

5. (Nëse ka bërë) Përgjigjen, ju e keni marrë: 
 

1. Në kohë (brenda 10 ditëve ose 15 ditëve nëse informacioni ka qenë në një tjetër 

institucion)  

2. Me vonesë (më tepër se 10 ditë ose 15 ditëve nëse informacioni ka qenë në një tjetër 

institucion) 

3. Nuk kam marrë përgjigje ende 

4. Tjetër________________ 

88.  Nuk e di  (mos e lexo)   99.  Pa Përgjigje (mos e lexo) 

6. Sipas mendimit tuaj, OJF-të (Organizatat Jo Qeveritare) do të ndihmojnë në rritjen e nivelit 

zbatimit të këtij ligji nga gjykatat? 
 

1. Aspak dakord 

2. Pak dakord 

3. Dakord 

4. Mjaft dakord 

5. Plotësisht dakord 

88.  Nuk e di  (mos e lexo)   99.  Pa Përgjigje (mos e lexo) 

 

LIGJI DHE PROGRAMI I TRANSPARENCЁS 

7. Jeni në dijeni të faktit se keni ligjërisht të drejtën për informim publik? 
 

       1. Po                   2. Jo                

88.  Nuk e di  (mos e lexo)   99.  Pa Përgjigje (mos e lexo) 

 

8. Keni dëgjuar që në gjykatë ka një person përgjegjës për informacionin që quhet koordinatori për 

të drejtën e informimit? 
 

1. Po, e di      2. Jo, nuk e di 

88.  Nuk e di  (mos e lexo)   99.  Pa Përgjigje (mos e lexo) 

 

9. A jeni në dijeni se keni të drejtë që disa kategori të informacionit ju duhet t‟i merrni publikisht, 

pa nevojën e një kërkese? 
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      1. Po      2. Jo  

88.  Nuk e di  (mos e lexo)   99.  Pa Përgjigje (mos e lexo) 

 

10. Cilat nga format e mëposhtme të informimit do preferonit më tepër? 
 

1. Të afishuara në gjykatë 

2. T‟i kërkoni te kooordinatori  

3. Zyra e marrëdhënieve me publikun 

4. T‟i kërkoni te punonjësit e tjerë (jo zyra e marrëdhënieve me publikun) 

5. Në faqen e internetit të gjykatës 

6. Tjetër_____________ 

88.  Nuk e di  (mos e lexo)   99.  Pa Përgjigje (mos e lexo) 

 

11. Në rastin tuaj, me cilën nga format e mëposhtme keni marrë më shpesh informacion për çështjen 

tuaj? 
 

1. Zyra e marrëdhënieve me publikun  

2. Afishimet në ambientet e gjykatës 

3. Në faqen e internetit të gjykatës 

4. Kërkesë pranë Koordinatorit për Informim 

5. Nga punonjësit e tjerë (jo zyra e marrëdhënieve me publikun) në formë verbale 
6. Tjetër_______________ 

 

88.  Nuk e di  (mos e lexo)   99.  Pa Përgjigje (mos e lexo) 

LIGJI DHE SANKSIONET 

12. Nëse ju refuzohet informacioni, çfarë do t‟i ndodhë institucionit kur ai nuk zbaton ligjin për 

informim publik? 
 

1. Do të gjobitet 

2. Do të merret masë administrative 

3. Nuk do t‟i ndodhë asgjë 

4. Tjetër_________________ 

88.  Nuk e di  (mos e lexo)   99.  Pa Përgjigje (mos e lexo) 

 

13. Ku duhet të drejtohesh nëse nuk merr informacionin e kërkuar? 
 

1. Te Komisioneri për të Drejtën e Informimit 

2. Te Koordinatori për të Drejtën e Informimit 

3. Te gjygjtari 

4. Tjetër_________ 

88.  Nuk e di  (mos e lexo)   99.  Pa Përgjigje (mos e lexo)  

 

14. Keni pasur ndonjëherë ndonjë rast që jeni ankuar?  
 

1. Jo, nuk jam ankuar asnjëherë (kalo te 16) 

2. Jam ankuar për refuzim të informacionit 

3. Jam ankuar për vonesë të përgjigjes mbi afatin ligjor prej 10 ditësh 
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4. Jam ankuar për moszbardhje dokumentacioni 

5. Tjetër___________ 

88.  Nuk e di  (mos e lexo)   99.  Pa Përgjigje (mos e lexo) 

 

15. A ju është zgjidhur problemi?  
 

1. Po                               2. Jo 

 88.  Nuk e di  (mos e lexo)   99.  Pa Përgjigje (mos e lexo) 

 

TЁ DHЁNA TЁ PЁRGJITHSHME 

16. Gjinia: 
 

1.  Mashkull    2.   Femër  

17. Grupmosha:  
 

        1.(18 – 24) vjeç            2.(25- 34) vjeç                   3.(35 - 44) vjeç  

        4. (45 - 54) vjeç          5. (55-64) vjeç                   6. (Mbi 65) vjeç 

18. Arsimimi: 
 

1. Analfabet      

2. Arsim fillor (4 vite)  

3. Arsim elementar (8 vite) 

4. Arsimim Profesional/Shkollë e mesme  e përgjithshme         

5. Universitet   

6. Pas Universitar (Master/PhD)   

7. Tjetër______________________ 

88.  Nuk e di  (mos e lexo)   99.  Pa Përgjigje (mos e lexo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERVISTAT E PLOTA TE EKSPERTËVE 

Intervista me z. Ermir Dobjani, ish-Avokat i Popullit 
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Në çfarë mase mendoni se do të ndikoje ky ligj nëpërmjet programeve të transparencës për të 

përmirësuar punën e administratës në publikimin e mjaft akteve nënligjore që deri sot me 

gjithë interesin e individëve nuk janë të aksesueshme? 

Unë mendoj që ky ligj, në raport me ligjin e vitit 1999, është një sukses si arritje sepse është bazuar mbi 

bazën e atyre realizimeve që kanë ndodhur për transparencën në bazën e ligjit të vitit 1999, mbi 

dështimet e tij dhe objektivat që ka përpara shoqëria, dhe sidomos shteti shqiptar. Ligji i vjetër ose i 

shfuqizuar qysh nga titulli tregonte se ai ishte i kufizuar vetëm në transparencën për dokumente zyrtare, 

ndërsa titulli i këtij ligji tregon se transparenca është më e gjerë, edhe për faktin se është shprehur qartë 

se cilat institucione, organe i nënshtrohen këtij ligji. Kam parasysh se, ky e thotë qartë që këtij ligji i 

nënshtrohen jo vetëm organet e administratës, por edhe organet që bëjnë pjesë në pushtetin legjislativ 

dhe tek pushteti gjyqësor. Po kështu shtrihet edhe te çdo individ ose shoqëri tregtare që ka kapitalin më 

shumë se 51 përqind, pra që i nënshtrohet kontrollit të publikut dhe te shoqëritë tregtare ose individët 

që janë privatë, por që kryejnë funksione publike. Në këtë pikëpamje unë e shoh ligjin më të plotë. 

2. Sipas jush në çfarë aspektesh garantohet më shumë në praktikë konfidencialiteti i 

administratës publike lidhur me dosje apo akte me natyrë sensitive për të dhëna vetjake? 

 
Mendoj që edhe çështja e ruajtjes të të dhënave personale ka bërë një progres pozitiv, është rritur 

përgjegjshmëria e administratës në ruajtjen e të dhënave personale, por nuk jam shumë i sigurt kur shoh 

që dokumente konfidenciale depërtojnë dhe dalin në organet e medias së shkruar ose në televizion. Kjo 

në një farë mase është papërgjegjshmëri e organeve që i disponojnë këto, qofshin organe të 

administratës apo gjyqësore. Është e palejueshme që organe të tilla përdoren nga shtypi dhe aq më 

tepër që disa nga këto lloj dokumentesh bëhen edhe pjesë e debateve politike, shërbejnë ose më mire 

shfrytëzohen për luftë politike nga partitë politike. Kështu që mendoj se në këtë pikëpamje për ruajtjen 

e të dhënave personale, komisioneri, që është i njëjti – komisioneri për mbrojtjen e të dhënave 

personale me komisionerin për të drejtën e informimit – duhet të punojnë më shumë dhe duhet të 

sanksionojnë më shumë subjekte që shkelin të dhënat personale ose që në një farë mënyre shesin dhe 

blejnë të dhënat personale. Nuk mund ta kritikojmë shtypin se pse i boton, sepse shtypi është në rolin e 

grabitqarit, po ta gjejë prenë, e rrëmben, por administrata, shteti duhet të jetë i përgjegjshëm për ata 

nëpunës që disponojnë të dhëna të tilla dhe t’i kontrollojë dhe t’i ndëshkojë ata kur shkelin këto 

dispozita. Praktikisht shoh që nuk ka rezultat në këtë mes, që të jenë ndëshkuar njerëz për të dhënat 

personale. 

Cili është gjykimi juaj mbi rastet kur konstatohen vonesa në zbardhjen e vendimeve gjyqësore 

dhe mungesës së kompetencës së Komisionerit për të ndërhyrë në këto raste? 

Problemet gjyqësore në lidhje me zbardhjen e vendimeve gjyqësore - kjo është një gangrenë në 

drejtësinë shqiptare, por problemi është që komisionari nuk mund të ndërhyjë në këtë çështje sepse  e 

drejta gjyqësore është e rregulluar nga dispozitat e procedurës penale, kodi i procedurës civile dhe nga 

ligji për gjykatën administrative. Çështja është që këtu duhet të bëjnë më shumë organet e kontrollit të 

brendshëm gjyqësor, siç është Inspektorati i KLD-së dhe Inspektorati i Ministrisë së Drejtësisë. Fakte që 
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edhe vetë gjykata administrative që është krijuar kishte si qëllim primar shpejtimin e proceseve 

gjyqësore. Faktikisht, deri tani ajo është diskredituar në këtë pikëpamje, qoftë Gjykata e shkallës së parë, 

qoftë Gjykata e apelit, qoftë Gjykata e lartë kanë shkelje skandaloze në lidhje me afatet e gjykimit të 

çështjeve dhe një pjesë e këtyre afateve shkelen për shkak se nuk zbardhen vendimet gjyqësore në 

afatet e caktuara, 7 ditore fjala vjen. Po kështu, probleme të mëdha ka në lidhje me lëvizjen e dosjeve 

nga Gjykata e shkallës së parë në Gjykatën e apelit, nga Gjykata e apelit në Gjykatën e lartë dhe 

anasjelltas. Kështu që vendimet gjyqësore, edhe kur shpallen brenda afateve të caktuara, ato ngelin 

nëpër burokracinë e administratave përkatëse. Unë kam raste edhe personale, ku me muaj të tërë 

dosjet qëndrojnë në këto gjykata, për shkak se është problem edhe komunikimi me palët, që vendimet 

gjyqësore mbasi shpallen, palët në mungesë duhet të marrin dijeni, duhet të kthehen të bëjnë ankimet 

ose rekurset, ato duhet t’u komunikohen prapë palëve. Pavarësisht se ligji i ka rregulluar këto afate, ato 

asnjëherë nuk zbatohen. Por pyetja ka të bëjë që komisioneri për të drejtën e informimit nuk ka asnjë 

lloj aksesi në këtë drejtim. 

4. Cfare mendimi keni për tarifat që vendos administrata lidhur me kostot e shërbimit për 

informim.  Tejkalojnë ato shpenzimin real që kryen administrata për riprodhimin e një 

informacioni duke shpallur shpesh tarifa të" rrumbullakosura" në shifra? 
 

Mendoj që çështja e tarifave nuk e di se sa është zbatuar në praktikë. Nuk kam shembuj konkretë, por 

në përgjithësi them se administrata duhet të jetë më e përgjegjshme në lidhje me tarifat që vendos për 

shpenzimet që bën. Mund të them vetëm këtë për shembull që për tarifat e recetave që marrin 

qytetarët tek poliklinikat e lagjeve në lidhje me ilaçet. Një i punësuar që merr një recetë te mjeku i 

familjes në lagje duhet të paguajë 100 lek, gati 1 dollar, për një recetë, që mendoj se është e padrejtë 

sepse nuk mund të kushtojë një recetë, një fletë letre, pavarësisht se ka numër serie, ta ketë koston 100 

lek. Kështu që, për sa i përket rasteve kur kërkohen dokumente të ndryshëm, kostoja normalisht siç e 

thotë ligji nuk duhet të jetë më shumë se sa ajo ka koston reale. Pra nëse një fotokopje në një 

fotokopjues privat bën 0.20 qindarka, duhet akoma më pak të bëjë kur një zyrë administrate bën 

fotokopje për një qytetar. Megjithatë nuk jam në gjendje të jap një mendim ekzakt sepse në përvojën 

time nuk ka ndodhur që të kërkoj dhe të kem paguar. 

5. Sipas mendimit tuaj, delegimi i përgjegjësive të titullarit të institucionit për zbatimin korrekt 

dhe të përpiktë të ligjit për informim tek një tjetër nëpunës i lartë publik i institucionit në cfarë 

niveli do ta përjashtonte atë nga përgjegjësia dhe detyrimet administrative? 
 

Ligji e ndan përgjegjësinë e titullarit të institucionit dhe personit të deleguar prej tij, që mund të jetë 

sekretari i përgjithshëm nga koordinatori për të drejtat e informimit. Unë mendoj se është bërë një 

ndarje e drejtë. Ka rritur përgjegjshmërinë e institucionit, duke caktuar një person me emrin koordinator 

i cili do të merret me realizimin e ligjit për të drejtën e informimit. Kjo në një farë mënyre shkurton edhe 

atë praktikën që ka qenë e pranishme këto 15 vite që në çdo rast kur kishte kërkesa, personi që 

merreshe me qytetarin duhet të shkonte t’i merrte një autorizim, qoftë edhe verbal, shefit të tij, do ta 

jap apo s’do ta jap dokumentin. Në rastin e ligjit të ri ky koordinator specializohet, në kuptimin që kur 

është caktuar në këtë detyrë duhet të jetë i mirë-trajnuar që të dijë se çfarë dokumenti jepet, çfarë 
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dokumenti nuk jepet, afatet e ndryshme, përgjegjësinë që ka. Kështu që, në këtë pikëpamje, unë them 

që është bërë mirë që është ndarë përgjegjësia. Ligji nuk e përjashton edhe përgjegjësinë e titullarit për 

këtë çështje. 

6. Në cilat aspekte të tjera mendoni se ligji për informim shfaq dobësi apo boshllëqe të cilat i 

keni evidentuar gjatë aktivitetit tuaj dhe që duhet të përmirësohen? 

 
Unë jam marrë një kohë të gjatë - kur kryeja detyrën e Avokatit të Popullit - me ligjin për të drejtën e 

informimit. Natyrisht që ky ligj, e thashë që në fillim, në krahasim me ligjin e vjetër, them që është 

arritje. Ka plotësuar shumë boshllëqe që janë konstatuar, sepse dhe vetë institucioni i Avokatit të 

Popullit pat bërë rekomandime në drejtim të plotësimit të ligjit mbi të drejtën e informimit që ishte në 

fuqi atë kohë. I ka plotësuar ato rekomandime dhe më duket se është një kohë tepër e shkurtër për të 

bërë vërejtje për këtë ligj, sepse ky ligj u miratua vjet në shtator, jemi në fillim të majit të 2015-ës, 

kështu që duhet të presim edhe ca kohë të shohim se ku ka mangësi ky ligj. 

 

Intervista me Z. Kastriot Selita, Kryetar i Gjykatës Administrative të Apelit 

 

 

1. Në çfarë mase mendoni se do të ndikoje ky ligj nëpërmjet programeve të transparencës për 

të përmirësuar punën e administratës në publikimin e mjaft akteve nënligjore që deri sot me 

gjithë interesin e individëve nuk janë të aksesueshme? 

 
Atëherë, me ndryshimet e ligjit që u bënë në fund të vitit 2014, rezulton se kemi një përmirësim shumë 

të madh për sa i përket detyrimit të organeve shtetërore në lidhje me publikimin e informacioneve dhe 

përmbushjen e kërkesave të qytetarëve për dhënie informacioni. Kështu që, duke iu referuar 

përmbajtjes të këtij ligji, mendoj se do të ketë një ndikim shumë të madh dhe një përmirësim të 

jashtëzakonshëm të së drejtës së informimit dhe zbatimit të saj praktik. 

2. Sipas jush në çfarë aspektesh garantohet më shumë në praktikë konfidencialiteti i 

administratës publike lidhur me dosje apo akte me natyrë sensitive për të dhëna vetjake? 
 

Aktualisht mendoj se garantimi i informacioneve vetjake apo me natyrë sensitive ka një garanci që 

mbrohet nga ligji për mbrojtjen e të dhënave personale, por që mendoj se kjo duhet të njohë 

përmirësim praktik në mënyrë të vazhdueshme. 

3. Cili është gjykimi juaj mbi rastet kur konstatohen vonesa në zbardhjen e vendimeve 

gjyqësore dhe mungesës së kompetencës së Komisionerit për të ndërhyrë në këto raste? 
 

Atëherë, Komisioneri ndërhyn nëpërmjet marrjes së informacionit, ndërsa veprimi apo marrja e masave 

sipas parashikimit të ligjit është në kompetencë të organeve të tjera. Po themi, në rastin e zbardhjes me 

vonesë të vendimeve nga ana e gjyqtarëve, ndërhyn Inspektorati i Këshillit të Lartë të Drejtësisë apo 
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Inspektorati i Ministrisë së Drejtësisë. Por, Komisionari në çdo kohë ka të drejtë që të marrë informacion 

mbi ,po themi, këtë të dhënë apo këtë informacion publik dhe në lidhje me zbardhjen në kohë ose jo në 

kohë të vendimeve gjyqësore. 

4. Çfarë mendimi keni për tarifat që vendos administrata lidhur me kostot e shërbimit për 

informim. Tejkalojnë ato shpenzimin real që kryen administrata për riprodhimin e një 

informacioni duke shpallur shpesh tarifa të" rrumbullakosura" në shifra? 
 

Atëherë, unë nuk mendoj se tarifat janë të larta. Gjithashtu nuk mendoj që këto tarifa e tejkalojnë 

koston e nxjerrjes së informacionit apo  nxjerrjes të të dhënave për t’i a dhënë kërkuesit. 

5. Sipas mendimit tuaj, delegimi i përgjegjësive të titullarit të institucionit për zbatimin korrekt 

dhe të përpiktë të ligjit për informim tek një tjetër nëpunës i lartë publik i institucionit në çfarë 

niveli do ta përjashtonte atë nga përgjegjësia dhe detyrimet administrative? 
 

Unë nuk mendoj se do ta përjashtonte tërësisht nga përgjegjësia, për shkak se është titullari i 

institucionit, i cili ka përgjegjësi për gjithë organizimin e punës së institucionit në aspektin administrativ 

po themi. Nëse do t’i referohemi në gjykatë, titullari i institucionit apo titullari i administratës gjyqësore 

ka përgjegjësi për organizmin e punës edhe në ato raste kur ai e delegon punën tek personat vartës. 

Edhe në këtë rast instrumenti i delegimit ka të bëjë me mënyrën e organizmit të punës dhe jo me 

shmangien e përgjegjësisë. Kështu që, në funksion të zbatimit të ligjit për të drejtën e informimit mendoj 

që titullari i institucionit nuk përjashtohet dhe qëllimi i këtij ligji faktikisht ka synuar pikërisht këtë gjë: që 

të mos shmanget përgjegjësia e titullarëve të institucionit me qëllim që të zbatohet sa më korrektësisht 

ligji për të drejtën e informimit. Kështu që unë mendoj se përjashtimi nga përgjegjësia është në një masë 

të natyrshme, pra titullari nuk përjashtohet në substancë, por për veprime të veçanta të cilat mund të 

jenë përgjegjësi e drejtpërdrejtë e personit që ka marrë përsipër kryerjen e veprimit, sigurisht që ai do të 

ketë përgjegjësi për këtë gjë. 

6. Në cilat aspekte të tjera mendoni se ligji për informim shfaq dobësi apo boshllëqe të cilat i 

keni evidentuar gjatë aktivitetit tuaj dhe që duhet të përmirësohen? 
 

Atëherë, duke i hedhur një sy ligjit, ligji sapo ka filluar të zbatohet me ndryshimet e reja që ekzistojnë . 

Duke i hedhur një sy dispozitave të këtij ligji, nuk konstatoj se ka dobësi apo mangësi themelore. Madje 

ky ligj është një ligj shumë i arrirë, një ligj i cili besoj se ka për të dhënë një efekt dhe impakt shumë të 

madh publik në mënyrë të vazhdueshme, veçanërisht në kohën që ky do të gjejë zbatim dhe 

implementim të plotë në të gjitha institucionet shtetërore, pra kur raporti i kërkesës për informacion 

dhe përgjigjja për informacion do të funksionojë normalisht, si një praktikë normale në të gjitha 

institucionet shtetërore, atëherë mund të identifikohen problematika të ndryshme. Por, duke parë ligjin, 

ndoshta ashtu siç është përkufizuar termi ‘informacion publik’ që është çdo e dhënë e regjistruar në 

çfarëdolloj forme, formati gjatë ushtrimit të funksionit publik, pavarësisht nëse është përpiluar ose jo 

nga autoriteti publik, mendoj që ky ligj duhet të kishte krijuar një raport edhe me atë informacion i cili 

është i klasifikuar ose përbën sekret shtetëror, sepse ndonjëherë drejtuesit e institucioneve mund të 
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jenë përballë vështirësive për të bërë pikërisht këtë ndarjen e atij informacioni që përbën sekret dhe që 

duhet të parashikohet një mënyrë tjetër për ta marrë këtë informacion me atë informacion i cili është 

detyrim për t’i dhënë kërkuesit. Gjithashtu, mendoj se ky ligj është shumë i arrirë, sepse, nëse do t’i 

hedhim një sy të gjitha përkufizimeve që janë bërë në nenin 7 të tij, rezulton që është maksimalizuar 

informacioni që autoriteti publik duhet të bëjë të tillë, pra duhet të bëjë publik, pa kërkesë. Pra, ka 

përkufizime pothuajse për të gjithë veprimtarinë e institucionit, që kjo veprimtari të jetë publike 

nëpërmjet faqes zyrtare të institucionit dhe ky informacion duhet të bëhet publik pa kërkesë. Kështu që 

ky është një ligj tepër i arrirë. Ndoshta pjesa që ka të bëjë me informacionin sekret për të cilin titullarët e 

institucioneve kanë detyrimin të zbatojnë disa ligje të tjera, mund të rregullohet nëpërmjet raporteve të 

këtyre ligjeve.  

Intervista me z. Besnik Dervishi, Komisioner i Mbrojtjes te te Dhenave Personale dhe te 

Drejtes se Informimit 

Në çfarë mase mendoni se do të ndikoje ky ligj nëpërmjet programeve të transparencës për të 

përmirësuar punën e administratës në publikimin e mjaft akteve nënligjore që deri sot me 

gjithë interesin e individëve nuk janë të aksesueshme? 

1)Fakti i parashikimit në ligj i detyrimit të autoriteteve publike për të hartuar dhe miratuar 

programet e transparencës me përmbajtje konkrete, 2) mospërmbushja jo vetëm në kohë e këtij 

detyrimi por në formën dhe mënyrën e  duhur e cila pas konstatimit sanksionohet me gjobë si 

dhe 3) parashikimi ligjor që dënimi administrativ i jepet personit përgjegjës të cilësuar në ligj, lë 

vend për të pranuar se ky ligj do të ndikojë në  përqindje të lartë në bërjen publike të punës së 

adminsitratës.  

2. Sipas jush në çfarë aspektesh garantohet më shumë në praktikë konfidencialiteti i 

administratës publike lidhur me dosje apo akte me natyrë sensitive për të dhëna vetjake? 

 

Konfidencialiteti i përpunimit të të dhënave sensitive prevalon ndaj përhapjes së të dhënave të 

cilat i përkasin punës dhe aktivitetit që kryen çdo nëpunës pjesë e administratës publike. 

Përpunimi i të dhënave sensitive kërkon të përmbushen disa kritere të rëndësishme pasi ka lidhje 

ngushtësisht me të dhënat që i përkasin individit në veçanti. 

Cili është gjykimi juaj mbi rastet kur konstatohen vonesa në zbardhjen e vendimeve gjyqësore 

dhe mungesës së kompetencës së Komisionerit për të ndërhyrë në këto raste? 

Sa i përket vonesave të evidentuara në zbardhjen e vendimeve gjyqësore, konkuron legjislacioni 

mbi të cilin çështjet gjyqësore gjykohen. Problematikat në këto raste i prezantohen KLD-së si 

organi i cili vlerëson përmes pikëzimit gjyqtarin dhe merret e trajton ecuritë disiplinore të çdo 

gjyqtari.  
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4. Cfare mendimi keni për tarifat që vendos administrata lidhur me kostot e shërbimit për 

informim.  Tejkalojnë ato shpenzimin real që kryen administrata për riprodhimin e një 

informacioni duke shpallur shpesh tarifa të" rrumbullakosura" në shifra? 

 

Është kompetencë e Ministrisë së Drejtësisë dhe Ministrisë së Financave të përcaktojnë tarifat 

lidhur me dokumentacionin që kërkohet në kuadër të ligjit nr.119/2014 “Për të drejtën e 

informimit” sikundër edhe të vlerësojë paraprakisht udhëzime të mëparshme për përcaktimin e 

tarifave për dokumentacion të kërkuar në sistemin gjyqësor. Komisioneri për të drejtën e 

informimit shqyrton periodikisht tarifat e bëra publike nga autoritet publike dhe sipas rastit 

urdhëron ndryshimin e tyre me synim që tarifat e vendosura të mos bëhen pengesë për dhënie 

informacioni. Zyra e Komisionerit, në rolin e Autoritetit Publik, ka nxjerrë urdhrin nr.86, datë 

17.04.2015 “Për tarifat e dhënies së informacionit (dokumentacionit) të kërkuar”, duke 

specifikuar që deri në 10 fletë informacioni përfitohet falas dhe mbi 10 fletë pagesa do të jetë 5 

lek/ fletë.  

5. Sipas mendimit tuaj, delegimi i përgjegjësive të titullarit të institucionit për zbatimin korrekt 

dhe të përpiktë të ligjit për informim tek një tjetër nëpunës i lartë publik i institucionit në cfarë 

niveli do ta përjashtonte atë nga përgjegjësia dhe detyrimet administrative? 

 

Niveli i përjashtimit të titullarit nga përgjegjësia për rastet e delegimit të kompetencave nuk sjell 

pasoja të rëndësishme. Delegimi i kompetencave parashikohet vetëm për tre dispozita të ligjit për 

të drejtën e informimit të cilat kanë të bëjnë me përgatitjen dhe miratimin e programit të 

transparencës si dhe rishikimin e tij. Ndërsa, përgjegjësia për zbatimin e detyrimeve më të 

shumta që parashikon ky ligj i takon koordinatorit. 

6. Në cilat aspekte të tjera mendoni se ligji për informim shfaq dobësi apo boshllëqe të cilat i 

keni evidentuar gjatë aktivitetit tuaj dhe që duhet të përmirësohen? 

 

 Shtimi i përkufizimit “Informacion i krijuar” ndihmon në zbatimin e këtij ligji nga AP- 

të. 

 Konkurimi i legjislacionit civil, penal dhe administrativ mbi të cilin shqyrtohen proceset 

gjyqësore ndaj ligjit për të drejtën e informimit. 

 Shqyrtimi administrativ i ankesave të zhvillohet jo vetëm në nivel procedural por edhe në 

përmbajtjen e ankesave. 

 

 

 

REFERENCA TË PASQYRIMIT NE MEDIA 
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https://www.youtube.com/watch?v=qEN3ggGTsfg 

http://www.sot.com.al/politike/raporti-90-e-ministrive-n%C3%AB-terr-informativ-bunkerizojn%C3%AB-

aktet-dhe-vendimet 

http://www.respublica.al/artikuj/2015/04/30/te-gjitha-institucionet-perfshi-presidencen-shkelin-ligjin-

per-te-drejten-e-infor 

http://telegraf.al/aktualitet/18-ministri-gjykata-administrative-dhe-90-per-qind-e-zyrtareve-shkelin-

ligjin 

http://www.newsbomb.al/index.php/aktualitet/item/9337-e-drejta-e-informimit-isp-gjykates-i-

mungojne-elementet-e-transparences-te-ndeshkohen-titullaret 

FOTO NGA AKTIVITETET 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qEN3ggGTsfg
http://www.sot.com.al/politike/raporti-90-e-ministrive-n%C3%AB-terr-informativ-bunkerizojn%C3%AB-aktet-dhe-vendimet
http://www.sot.com.al/politike/raporti-90-e-ministrive-n%C3%AB-terr-informativ-bunkerizojn%C3%AB-aktet-dhe-vendimet
http://www.respublica.al/artikuj/2015/04/30/te-gjitha-institucionet-perfshi-presidencen-shkelin-ligjin-per-te-drejten-e-infor
http://www.respublica.al/artikuj/2015/04/30/te-gjitha-institucionet-perfshi-presidencen-shkelin-ligjin-per-te-drejten-e-infor
http://telegraf.al/aktualitet/18-ministri-gjykata-administrative-dhe-90-per-qind-e-zyrtareve-shkelin-ligjin
http://telegraf.al/aktualitet/18-ministri-gjykata-administrative-dhe-90-per-qind-e-zyrtareve-shkelin-ligjin
http://www.newsbomb.al/index.php/aktualitet/item/9337-e-drejta-e-informimit-isp-gjykates-i-mungojne-elementet-e-transparences-te-ndeshkohen-titullaret
http://www.newsbomb.al/index.php/aktualitet/item/9337-e-drejta-e-informimit-isp-gjykates-i-mungojne-elementet-e-transparences-te-ndeshkohen-titullaret
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