
1. Cilat janë masat që ju keni marrë, apo po planifikoni të merrni kundër Kryeministrisë 

dhe Bashkisë Tiranë, për shkeljen e afatit të dytë të vendosur nga ana Juaj, për dhënien e 

informacionit për të dyja rastet e përshkruara më sipër? 

 

Siç edhe jeni në dijeni, Zyra e Komisionerit, në ndjekje të procedurës së përcaktuar në pikën 3 të 

nenit 24 të ligjit nr. 119/2014 “Për të drejtën e informimit” (në vijim “Ligji për të Drejtën e 

Informimit”), ka kërkuar parashtrime nga autoritetet publike për t’u informuar mbi veprimet e 

ndërmarra lidhur me kërkesën tuaj për informacion. Çështja është në proçes hetimi administrativ 

në përfundim të të cilit Zyra e Komisionerit do të marrë një vendim për të cilin ju do të viheni në 

dijeni. Për çdo shkelje të afateve apo detyrimeve të përcaktuara nga Zyra e Komisionerit në 

zbatim të Ligjit për të Drejtën e Informimit, kjo e fundit do të zbatojë masat e parashikuara  në 

ligj. 

 

2. Cilat janë procedurat që duhet të ndjek, pas refuzimit të dy kërkesave të parashtruara 

më siper, pasi këto institucione, siç dihet refuzuan edhe urdhërin Tuaj? 

Neni 24 i Ligjit për të Drejtën e Informimit, dhe posaçërisht pika 6 e tij, parashikon në mënyrë të 

qartë proçedurat që duhen ndjekur nga çdo person i interesuar në rast refuzimi të vënies në 

dispozicion të informacionit publik. 

3. Kur ka qënë hera e fundit që Bashkia e Tiranës dhe/ose Kryeministria ka refuzuar 

dhënien e informacionit, pasi Komisioneri ka vendosur dhënien e informacionit brenda një 

afati të caktuar nga Komisioneri? 

Zyra e Komisionerit ushtron veprimtarinë në përputhje me Ligjin për të Drejtën e Informimit për 

të garantuar zbatimin e të drejtës për informim siç përcaktohet në nenin 1 të këtij të fundit. Zyra e 

Komisionerit mund t’ju vërë në dispozicion informacion statistikor të cilin e disponon, por nuk 

mund të prodhojë informacion të posaçëm, pasi diçka e tillë nuk është objekti i aktivitetit të saj. 

Për këtë arsye, duke qenë se nuk disponojmë një evidencë me të tillë informacion, ju ftojmë të 

konsultoheni me vendimet e Komisionerit të cilat janë publike dhe mund t’i gjeni në linkun: 

http://www.idp.al/vendime-ddi/. 

4. Sa ka qënë numri i ankesave te qytetarëve për mosdhënie të informacionit nga Bashkia e 

Tiranës dhe/ose nga Kryeministria, të vlerësuara si të drejta (plotësisht, ose pjesërisht) prej 

Komisionerit, per vitin 2016? Sa është numri i ankesave të vlerësuara si të drejta nga 

Komisioneri, prej 1 janarit 2017 e deri tani?  

Siç sqaruam edhe më lart, Zyra e Komisionerit nuk bën vlerësime dhe për rrjedhojë nuk disponon 

të dhëna për autoritete publike të veçanta. Një informacion të grupuar për çdo autoritet publik 

lidhur me numrin e ankesave të paraqitura kundrejt tyre mund ta gjeni në portalin Pyetshtetin.al 

në linkun e mëposhtëm: http://pyetshtetin.al/rregjistri-i-ankesave/  

Gjithashtu, gjatë konferencës së  fundit për të drejtën e informimit të zhvilluar me datë 12.04.2017 

ku ju ishit i pranishëm,  u prezantua Instrumenti i Vetëvlerësimit për autoritetet publike, i cili së 

shpejti do të vihet në zbatim nga të gjithë autoritetet publike dhe në një moment të dytë do të kemi 

një informacion më të detajuar lidhur me sa ju kërkoni. 

http://www.idp.al/vendime-ddi/
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5. Sa ka qënë numri i saksioneve të vendosura prej Komisionerit për Bashkinë e Tiranës 

dhe/ose për Kryeministrinë për mosdhënien e informacionit ndaj qytetarëve, gjatë vitit 

2016? Sa është ky numër për periudhën nga 1 janari 2017 e deri tani?  

Siç e kemi përmendur edhe më lart, nuk disponojmë evidencë me të tillë informacion për 

autoritete publike të veçanta, por mund t’i referoheni linkut të mëposhtëm ku jepet informacion i 

grupuar për çdo autoritet publik dhe ku mund të nxirrni të dhënat që ju kërkoni: 

http://pyetshtetin.al/rregjistri-i-ankesave/ .   

6. Sa është vlera monetare e këtyre sanksioneve ndaj Bashkisë së Tiranës dhe/ose ndaj 

Kryeministrisë për periudhën prej 1 janarit e 2017 e deri tani?  

Sqarojmë se nuk disponojmë një evidencë me të tillë informacion, por mund t’i referoheni linkut 

të mëposhtëm ku jepet informacion i grupuar për çdo autoritet publik dhe ku mund të nxirrni të 

dhënat që ju kërkoni: http://pyetshtetin.al/rregjistri-i-ankesave/ . 

7. Kur ka qënë hera e fundit që e keni gjobitur Bashkinë e Tiranës dhe/ose Kryeministrinë 

për refuzim të dhënies së informacionit? 

 Nuk disponojmë një evidencë me të tillë informacion, por mund t’i referoheni linkut të 

mëposhtëm ku jepet informacion i grupuar për çdo autoritet publik dhe ku mund të nxirrni të 

dhënat që ju kërkoni: http://pyetshtetin.al/rregjistri-i-ankesave/ . 

Gjithashtu kërkoj të informohem lidhur me pyetjet si më poshtë: 

1. Cili është institucioni që ka shënuar numrin më të madh të ankesave (të pranuara nga 

Komisioneri) të qytetarëve, prej janarit 2017 e deri sot? 

Nuk disponojmë një evidencë me të tillë informacion, por mund t’i referoheni linkut të mëposhtëm 

për të nxjerrë të dhënat që ju kërkoni: http://pyetshtetin.al/wp-

content/uploads/2016/03/Ankesa2017.pdf 

2. Cilat kanë qënë institucionet e administratës publike të përfshira në tre seancat 

degjimore publike të fundit, të zhvilluara prej Komisionerit? 

Zyra e Komisionerit, në kuadër të proçesit të hetimit administrativ të ushtruar prej saj, ka 

zhvilluar  seancat e fundit dëgjimore në datë 05.06.2017 ku kanë marrë pjesë Kontrolli i Lartë i 

Shtetit dhe Ministria e Financave. 

3. Sa ka qënë numri total i ankesave për periudhen, janar 2017 e deri tani? Sa prej tyre 

janë refuzuar për shkak se e drejta për informim ka cënuar mbrojtjen e të dhënave 

personale? Sa prej vendimeve të Komisionerit (të gjitha vendimet e tij e jo vetem ato 

për mbrojtjen e të dhënave) janë bërë objekt shqyrtimi gjyqësor, nga janari 2017 e deri 

tani? 
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Numri total i ankesave të shqyrtuara nga Zyra e Komisionerit lidhur me të drejtën e informimit për 

vitin 2017 deri në datën e kësaj shkrese është 363. Zyra e Komisionerit nuk disponon informacion 

të detajuar siç parashtrohet në kërkesën tuaj, por mund t’i referoheni linkut të mëposhtëm për të 

nxjerrë të dhënat që ju kërkoni:  http://pyetshtetin.al/wp-

content/uploads/2016/03/Ankesa2017.pdf. 

Gjatë vitit 2017 Komisioneri ka dhënë gjithsej 55 vendime nga të cilat janë kundërshtuar në gjykatë 

9 prej tyre.  

4. Sa është numri i padive kundër vendimeve të Komisionerit, gjatë janarit 2017 e deri 

tani, të ngritura nga instiutucionet e administratës publike dhe sa janë paditë e 

ngritura nga qytetarët? Sa është numri i këtyre padive për të njëjtën periudhe të 2016-

s? 

 

Gjatë vitit 2017 Zyra e Komisionerit ka dhënë  55 vendime lidhur me të drejtën e informimit. 

Kundër këtyre vendimeve janë depozituar: 

- 5 padi nga qytetarë (mbi vendimmarrje) 

- 4 padi nga institucione të administratës publike (mbi vendimmarrje) 

- 2 padi nga qytetarë (mbi përgjigje të dhëna nga zyra e Komisionerit) 

Gjatë vitit 2016 Zyra e Komisionerit ka dhënë 36 vendime lidhur me të drejtën e informimit. 

Kundër këtyre vendimeve janë depozituar: 

- 3 padi nga individë/qytetarë (në cilësi koordinatori apo nëpunësi brenda institucionit 

publik),  

- 3 padi nga institucione publike dhe  

- 1 padi nga shoqëria civile (rasti i fundit nuk ka pasur vendimmarrje nga Komisioneri 

por përgjigje) 

 

5. A mendoni se Ligji "Për të drejtën e Informimit" ka nevojë të përmirësohet në mënyrë 

që vendimet e Komisionerit të jenë detyruese për institucionet buxhetore? A ka një 

insiative, apo një debat prej grupeve të interesit, në ketë drejtim? 

 

Zyra e Komisionerit ka ngritur strukturën përkatëse për vlerësimin e problematikave të hasura në 

zbatimin e Ligjit për të Drejtën e Informimit, duke marrë në konsideratë edhe opinionet e 

shprehura nga shoqëria civile. Ndryshimet në ligj parashikohet të realizohen gjatë vitit 2018.  

6. A ka një analizë nga ana juaj që të ketë vlerësuar dëmin e shkaktuar prej refuzimit të 

informacioneve prej institucioneve buxhetore, kundrejt kërkesave të qytetarëve? 

  
Vlerësimet lidhur me dëmet e shkaktuara/pësuara nga veprime apo mosveprime, qofshin ato nga 

subjekte privatë apo publikë nuk janë pjesë e veprimtarisë së Zyrës së Komisionerit.  
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