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1. A ekzistojnë ligje që trajtojnë çështje të cilësisë së menaxhimit të të dhënave, përfshirë 

këtu fshehtësinë e të dhënave, mbrojtjen e të dhënave, ruajtjen e privatësisë dhe për të 

drejtën e aksesimit të informacionit? Ju lutem listojini ajo duke përfshirë dhe numrin e 

Fletores Zyrtare si dhe datën e hyrjes në fuqi.  

 

Kuadri ligjor shqiptar i cili trajton çështjet e mësipërme: 

 

a. Ligji nr.9887, datë 10.03.2008, “Për mbrojtjen e të dhënave personale”, i 

ndryshuar. Numri i Fletores Zyrtare, nr.44, datë 01.04.2008  

http://qbz.gov.al/botime/fletore_zyrtare/2008/PDF-2008/44-2008.pdf 

 

b. Ligji nr. 119/2014 “Për të drejtën e informimit”.  

Numri i Fletores Zyrtare, nr. 160, datë 17 tetor 2014.  

http://qbz.gov.al/botime/fletore_zyrtare/2014/PDF-2014/160-2014.pdf 

 

2. A ka pasur mosmarrëveshje rreth çështjeve mbi cilësinë e menaxhimit të të dhënave, 

përfshirë këtu fshehtësinë e të dhënave, mbrojtjen e të dhënave, ruajtjen e privatësisë dhe 

të drejtën e aksesimit të informacionit? Ju lutem përshkruajini ato për tre vitet e fundit. 

 

Zyra e Komisionerit është autoriteti përgjegjës që mbikëqyr dhe monitoron zbatimin e 

ligjit për të drejtën e informimit dhe ligjit për mbrojtjen e të dhënave personale. Në këtë 

kuadër, Zyra e Komisionerit referuar nenit 24 të ligjit për të drejtën e informimit, dhe 

nenit 16 të ligjit për mbrojtjen e të dhënave personale, shqyrton ankesat sa herë i 

parashtrohen për shkeljen e këtyre dy të drejtave. Për t’u informuar më në detaj mbi 

vendimmarrjen e Zyrës së Komisionerit për çështje të tilla, mund ti referoheni vendimeve 

të Komisionerit të publikuara në faqen zyrtare: ëëë.idp.al sipas viteve përkatëse për të dy 

fushat e veprimtarisë. 

 

3. A ka pasur raporte të publikuara mbi performancën në fushën e cilësisë së menaxhimit të 

të dhënave, përfshirë këtu fshehtësinë e të dhënave, mbrojtjen e të dhënave, ruajtjen e 

privatësisë dhe të drejtën e aksesimit të informacionit? Ju lutem specifikojini dhe jepni 

një përmbledhje të shkurtër (gjetjet kryesore, rekomandimet), për tre vitet e fundit. 

http://www.idp.al/
http://qbz.gov.al/botime/fletore_zyrtare/2008/PDF-2008/44-2008.pdf
http://qbz.gov.al/botime/fletore_zyrtare/2014/PDF-2014/160-2014.pdf
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Zyra e Komisionerit në zbatim të pikës 3, të nenit 31, të ligjit 9887/2008, i ndryshuar i 

cili parashikon se: “Komisioneri paraqet raport vjetor përpara Kuvendit dhe raporton 

përpara tij sa herë i kërkohet. Gjithashtu, ai mund t'i kërkojë Kuvendit të dëgjohet për 

çështje që i çmon të rëndësishme”, si dhe në zbatim të nenit 20, të ligjit 119/2014 i cili 

parashikon se: “Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave 

Personale raporton në Kuvend ose në komisionet parlamentare të paktën një herë në vit 

ose sa herë që kërkohet prej tyre. Gjithashtu, ai mund t'i kërkojë Kuvendit të dëgjohet për 

çështje që i çmon të rëndësishme. Raporti përmban të dhëna dhe shpjegime për zbatimin 

e së drejtës për informim në Republikën e Shqipërisë, si dhe programet e transparencës.”, 

harton dhe publikon raporte vjetore mbi veprimtarinë e tij.  

Për sa më sipër, në faqen zyrtare të Zyrës së Komisionerit: http://www.idp.al/raporte-

vjetore/, janë të publikuar Raportet Vjetore 2009 – 2017 në të cilat mund të gjeni 

rekomandime apo gjetjet kryesore të veprimtarisë së Zyrës së Komisionerit për vitet 

përkatëse. 

 

4. Cilat janë çështjet më problematike në fushën e cilësisë së menaxhimit të të dhënave, 

përfshirë këtu fshehtësinë e të dhënave, mbrojtjen e të dhënave, ruajtjen e privatësisë dhe 

të drejtës së aksesimit të informacionit (nivel qendror dhe lokal)? 

 

Nga Raporti i vitit 2017 i veprimtarisë së Zyrës së Komisionerit, konstatohet se: 

Objekt i ankesave për sa i përket përpunimit të të dhënave personale kryesisht lidhet me:  

 Cënimin e të drejtave të subjekteve të të dhënave personale (e drejta për akses, si një 

e drejtë e rëndësishme e subjektit të të dhënave, që lejon këtë të fundit, të marrë 

informacion nga kontrolluesi lidhur me përpunimin e të dhënave të tij);  

 Mungesa e sigurisë së të dhënave personale (përpunimi i të dhënave në rrjet dhe 

siguria online);  

 Përpunimi i të dhënave në mënyrë jo të drejtë dhe të ligjshme (përhapja në mediat dhe 

portalet online);  

 Vendosjes së kamerave në ambiente publike dhe private; 

 Marketingut të drejtpërdrejtë në lidhje me komunikimet e pa kërkuara, nëpërmjet 

telefonit ose postës elektronike; 

 Tejkalimi i afatit të mbledhjes së të dhënave personale për një qëllim të caktuar. 

http://www.idp.al/
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Disa nga problematikat që hasen në fushën e të drejtës për informim në institucionet e 

pushtetit vendor janë:  

1. Disa bashki nuk zotërojnë një faqe interneti, çka sjell vështirësi në aksesimin e 

informacionit;  

2. Disa bashki të cilat edhe pse zotërojnë një faqe interneti nuk kanë të publikuar apo 

përditësuar programin e transparencës dhe regjistrin e kërkesave dhe përgjigjeve. 

Gjithashtu, një pjesë e materialeve të publikuar në programin e transparencës nuk janë 

të linkuara;  

3. Konstatohet se ikona e programit të transparencës nuk është ikonë parësore e 

vendosur në faqen e internetit;  

4. Edhe pse të gjitha bashkitë kanë caktuar koordinator për të drejtën e informimit dhe 

kanë njoftuar Zyrën e Komisionerit me anë të një shkrese zyrtare, të dhënat e 

koordinatorëve, të publikuara në faqet e internetit, nuk janë të plota. 

Problematikat e konstatuara në të drejtën e informimit lidhur me nivelin e transparencës 

së ministrive janë: 

1. Programet e transparencës nuk janë të përditësuara dhe mungon një pjesë e 

dokumenteve të cilat duhet të jenë të publikuara, në kuptim të nenit 7, të ligjit “Për të 

drejtën e informimit”;  

2. Gjuha e përdorur nuk është lehtësisht e kuptueshme për qytetarët dhe materialet në 

programin e transparencës nuk janë të linkuara; 

3. Programi i transparencës nuk është ikonë parësore në faqen e internetit;  

4. Konstatohet se koordinatorët e të drejtës për informim, janë në nivel specialisti dhe 

kanë akses të limituar në strukturat e tjera të ministrisë. Kjo sjell vështirësi në vënien 

në dispozicion të dokumentacionit të kërkuar brenda afatit 10 ditor. Gjithashtu, janë 

konstatuar shumë raste kur kërkesat për informacion nuk kalojnë te koordinatori, por 

delegohen në struktura të tjera të ministrisë.  

 

5. Cilët janë institucionet më problematike në dhënie aksesi për informacion (nivel qendror 

dhe lokal)?  
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Nga Raporti i vitit 2017 i veprimtarisë së Zyrës së Komisionerit, konstatohet se:  

 

Në lidhje me pushtetin vendor, Zyra e Komisionerit vlerëson se niveli i transparencës së 

bashkive shënon përmirësime. Tashmë të gjitha bashkitë kanë caktuar koordinatorët e të 

drejtës për informim dhe numri i kërkesave për informacion publik të trajtuara nga 

bashkitë gjatë vitit 2017 është 9308, ndërsa numri i kërkesave të refuzuara është 245.  

 

Në lidhje me institucionet e pushtetit qendror, gjatë vitit 2017, koordinatorët e të drejtës 

për informim të ministrive kanë trajtuar gjithsej 417 kërkesa për informacion publik dhe 

vetëm 3 prej tyre janë refuzuar. 

 

6. Çfarë juridiksioni kanë gjykatat në çështje që kanë të bëjnë me fshehtësinë e të dhënave, 

mbrojtjen e të dhënave, ruajtjen e privatësisë dhe të drejtën e aksesimit të informacionit? 

 

Ligji nr. 9887/2008, “Për mbrojtjen e të dhënave personale”, i ndryshuar, në nenin 40 të 

tij parashikon se: “Ndaj dënimit administrativ me gjobë bëhet ankim në gjykatë në afatet 

dhe sipas procedurave që rregullojnë gjykimin administrativ”.  

 

Ndërsa referuar ligjit nr. 119/2014 “Për të drejtën e informimit”;  

a) Në nenin 22 parashikohet se:  

“Personi ndaj të cilit është vendosur sanksioni administrativ, brenda 30 ditëve 

kalendarike nga data e marrjes së njoftimit, mund të bëjë ankim në gjykatë, në 

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

b) Në pikën 6 të nenit 24 - Procedurat për shqyrtimin e ankesave, parashikohet se:  

“Në qoftë se Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave 

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

këtij neni, ankuesit i lind e drejta për t’iu drejtuar gjykatës” 

c) Në nenin 25 - Ankimi në gjykatë, parashikohet se:  

“Kërkuesi ose autoriteti publik ka të drejtë ta ankimojë vendimin e Komisionerit në 

gjykatën administrative kompetente.” 

 

7. Ju lutem listoni pesë çështjet më të rëndësishme mbi menaxhimin e të dhënave dhe 

interpretimet e tyre nga gjykatat. 
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Për vitin 2016: Në lidhje me vendimet e Komisionerit dhe zbatimin e tyre, bazuar në 

numrin e vendimeve të lëna në fuqi nga gjykata dhe vendimet e zbatuara në mënyrë 

vullnetare, konstatohet një ecuri pozitive. Në lidhje me proceset gjyqësore: Nga 16 

procese gjyqësore në fushën e mbrojtjes së të dhënave personale kanë përfunduar së 

shqyrtuari 15. Në të gjitha rastet është lënë në fuqi vendimi i dhënë nga Komisioneri, 

ndërsa 1 proces vijon të jetë në shqyrtim mbi ankimin e paraqitur.  

Referuar për sa më sipër lidhur me këto çështje, pjesa më e madhe e vendimeve të 

gjykatës kanë lënë në fuqi vendimet administrative të Komsionerit të cilat i referohen 

kryesisht: 

 Mënyrës së përpunimit të të dhënave, pasi të dhënat nuk ishin përpunuar në 

mënyrë të drejtë dhe të ligjshme; 

 Të dhënat ishin përpunuar jo sipas qëllimit specifik për të cilin ishin grumbulluar; 

 Shkeljes së kritereve ligjore të përpunimit të të dhënave; 

 Mos njoftimit të Zyrës së Komisionerit për sa i përket përpunimit të të dhënave 

personale;  

 Mos marrjes së masave të sigurisë gjatë përpunimit të të dhënave personale.  

 

Për vitin 2017: Komisioneri lidhur me mos respektimin e ligjit nr.9887/2008, i ndryshuar 

u shpreh me 22 vendime, për 11 vendime, subjektet përkatëse kanë ekzekutuar 

vullnetarisht sanksionet administrative. Për 9 vendime të pa ankimuara, Zyra e 

Komisionerit ka kërkuar ekzekutimin përmbarimor. Ndërsa për 3 vendime, kontrolluesit 

përkatës kanë ngritur padi në gjykatën për të cilat është ndjekur procesi gjyqësor 

administrativ. Pas përfundimit të proceseve gjyqësore, gjykata ka vendosur lënien në fuqi 

të vendimeve të Komisionerit dhe është vijuar me kërkesën për ekzekutim të detyrueshëm 

nga Zyra e Përmbarimore.  

 

 

8. Sa raste në vit i janë referuar Komisionerit për të Drejtën e Informimit, për tre vitet e 

fundit (2015, 2016 dhe 2017)?  

 

 
Ankesa në vite 2014-2017, në zbatim të ligjit nr. 9887/2008, i ndryshuar: 
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Ankesa në vite 2014-2017, në zbatim të ligjit nr. 119/2014: 

 

9. Cilat kanë qenë pesë institucionet kryesore ndaj të cilëve janë bërë ankesa në tre vitet e 

fundit (2015, 2016 dhe 2017)?  

 

Ankesa mbi shkeljet e ligjit “Për mbrojtjen e të dhënave personale”: 

 

 Kompani telekomunikacioni; 

 Sistemi bankar;  

 Bashkitë; 

 Media dhe portale online të ndryshme;  

 OSSHE. 

Ankesa mbi shkeljet e ligjit “Për të drejtën e informimit” 

 

Për vitin 2015: 

1) Agjencia e Kthimit dhe Kompensimit te Pronave, sot e quajtur Agjencia e 

Trajtimit te Pronave; 

2) Drejtoria e Përgjithshëm e Policisë; 

3) Agjencia e Legalizimit, Urbanizimit dhe Integrimit te Zonave/Ndërtimeve 

Informale, ALUIZNI; 

4) Bashkia Tirane; 

5) Operatori i Shpërndarjes se Energjisë Elektrike. 

73

140 150

205

Viti 2014 Viti 2015 Viti 2016 Viti 2017

26

274

684

560

Viti 2014

Viti 2015

Viti 2016

Viti 2017
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Për vitin 2016: 

1) Bashkia Shkodër; 

2) Bashkia Tiranë; 

3) Ministria e Energjisë dhe Industrisë, sot e quajtur Ministria e Infrastrukturës dhe 

Energjisë; 

4) Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Tirane; 

5) Autoriteti Kombëtar i Ushqimit. 

Për vitin 2017: 

1) Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë; 

2) Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinise; 

3) Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale; 

4) Bashkia Elbasan 

5) Bashkia Vlorë 

 

 

10. A ka mbivendosje të kompetencave ndërmjet komisionerit për të drejtën e informimit dhe 

agjencisë për mbrojtjen e të dhënave personale? Ju lutem shpjegoni. 

 

Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale, është 

autoriteti përgjegjës i pavarur, që mbikëqyr dhe monitoron, në përputhje me ligjin, 

mbrojtjen e të dhënave personale dhe të drejtën e informimit, duke respektuar e garantuar 

të drejtat dhe liritë themelore të njeriut. Gjatë këtyre viteve pjesë e punës ka qenë dhe 

vendosja e balancës midis të drejtës për informacion publik dhe mbrojtjes së privatësisë, 

në veçanti në rastet kur këto dy të drejta duhen balancuar dhe me lirinë e shprehjes. 

 

11. Kush i lëshon lejet për aksesuar informacion sekret dhe menaxhimin e të dhënave 

personale?  

Sa i përket pjesës së parë të pyetjes, autoriteti i cili është përgjegjës për lejimin e aksesimit 

të informacionit sekret është Drejtoria e Sigurimit të Informacionit të Klasifikuar (DSIK) 

referuar ligjit nr. 8457, datë 11.02.1999 “Për informacionin e klasifikuar "Sekret 

Shtetëror”. Pjesa e dytë e pyetjes lidhur me menaxhimin e të dhënave personale nuk ka 

kuptim.  

 

12. Sa është numri vjetor i amendimeve ligjore që kanë të bëjnë me menaxhimin e të dhënave 

(përfshi të dhëna nga dy ciklet e fundit zgjedhore)? 
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Për herë të fundit ligji “Për mbrojtjen e të dhënave personale” është amenduar në vitin 

2014. 

 

13. Sa është numri vjetor i akteve nënligjore të miratuara për menaxhimin e të dhënave (për 

tre vitet e fundit)?  

 

Sqarojmë se aktet kryesore nënligjore për mbrojtjen e të dhënave janë miratuar në vitet e 

para të miratimit të ligjit. Në total numri i akteve nënligjorë të miratuara është 38.  

 

 

14. Sa është numri i subjekteve që mbulohen nga ligjet për menaxhimin e të dhënave 

(përfshirë fshehtësinë e të dhënave, mbrojtjen e të dhënave, ruajtjen e privatësisë dhe 

aksesin për informacion)?  

Referuar pikës 5 të nenit 3 të ligjit nr. 9887, datë 10.3.2008 “Për mbrojtjen e të dhënave 

personale”, i ndryshuar, “Kontrollues është çdo person fizik ose juridik, autoritet publik, 

agjenci apo ndonjë organ tjetër që, vetëm apo së bashku me të tjerë, përcakton qëllimet 

dhe mënyrat e përpunimit të të dhënave personale, në përputhje me ligjet dhe aktet 

nënligjore të fushës, dhe përgjigjet për përmbushjen e detyrimeve të përcaktuara në këtë 

ligj”.  

Në këtë kuadër, numri i subjekteve kontrolluese të regjistruara në Regjistrin Qendror të 

Subjekteve Kontrolluese pranë Zyrës së Komisionerit në total është 5364.   

 

15. Ju lutemi të listoni institucionet përgjegjëse për ndjekjen e zbatimit të ligjeve për 

menaxhimin e të dhënave (përfshirë fshehtësinë e të dhënave, mbrojtjen e të dhënave, 

ruajtjen e privatësisë dhe aksesin për informacion)?  

 

Të gjitha institucionet publike dhe privatë që përpunojnë të dhëna personale duhet të 

zbatojnë detyrimet e parashikuara në ligjin “Për mbrojtjen e të dhënave personale”. 

Të gjitha autoritetet publike, sipas përcaktimit në ligjin 119/2014, duhet të zbatojnë 

detyrimet që rrjedhin nga ligji “Për të drejtën e informimit”. 

Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale është 

autoriteti që mbikëqyr zbatimin e këtyre dy ligjeve. 

 

16. Sa persona keni të punësuar? Ju lutemi të na mundësoni numrin e punonjësve për tre vitet 

e fundit (2015, 2016 dhe 2017).  
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Struktura e Zyrës së Komisionerit prej vitit 2015 përbëhet nga 35 nëpunës. Në përbërje 

të saj funksionojnë 6 drejtori. Komisioneri zgjidhet nga Kuvendi, me propozimin e 

Këshillit të Ministrave, për një mandat 5-vjeçar, me të drejtë rizgjedhjeje. Kuvendi vendos 

për pagën e komisionerit, strukturën organizative dhe klasifikimin e pagave për 

punonjësit e zyrës së komisionerit për mbrojtjen e të dhënave personale. Punonjësit e 

kësaj zyre gëzojnë statusin e nëpunësit civil. Komisioneri ka buxhetin e vet të pavarur, i 

cili financohet nga Buxheti i Shtetit dhe donatorë, të cilët nuk paraqesin konflikt interesi. 

Struktura prej 35 nëpunësve  nuk ka ndryshuar 3 vitet e fundit. 

 

17. Sa është numri vjetor i emërimeve (përfshini periudhën e dy cikleve të fundit zgjedhore)?  

 

Informacioni jepet i detajuar për vitet 2013-2018 ( emërime dhe largime ) si më poshtë 

vijon :  

 

- Në Vitin 2013 janë emëruar 3 punonjës, ndërkohe janë larguar 3 punonjës; 

- Në Vitin 2014 janë emëruar 4 punonjës, ndërkohe janë larguar 4 punonjës; 

- Në Vitin 2015 janë emëruar 13 punonjës, ndërkohe janë larguar 8 punonjës; 

- Në Vitin 2016 janë emëruar 3 punonjës, ndërkohe janë larguar 2 punonjës; 

- Në Vitin 2017 janë emëruar 2 punonjës, ndërkohe janë larguar 3 punonjës; 

- Në Vitin 2018 janë emëruar 2 punonjës.  

 

18. Ju lutemi të përshkruani stadin e dixhitalizimit të sistemit të menaxhimit të të dhënave 

(Paraqisni tabela nëse mundeni).  

Zyra e Komisionerit ka dixhitalizuar sistemin e protokollit. 

 

19. Ju lutem listoni rregulloret kombëtare (ligjet dhe aktet nënligjore) që janë miratuar gjatë 

vitit të fundit në fushën e fshehtësisë së të dhënave, mbrojtjes së të dhënave, privatësisë 

së të dhënave, të drejtën për aksesim informacioni dhe dixhitalizimin e sistemit të 

menaxhimit të të dhënave.  

 

Gjatë vitit të fundit janë miratuar: 

a. Udhëzimi nr. 46/2017 “Për nivelin e sigurisë së subjekteve publike dhe private” 

në zbatim të pikës 4 të nenit 12 të ligjit nr.19/2016 “Për masat shtesë të sigurisë 

publike”;  

b. Udhëzimi i përbashkët, nr.1181, datë 30.10.2017 “Për ngritjen dhe 

funksionimin e regjistrit elektronik të subjekteve që marrin masa shtesë të 

sigurisë publike”, i ministrit të Brendshëm dhe i Komisionerit për të Drejtën e 

Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale; 
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Për çdo akt ligjor të miratuar kontrollo: 

 

Neni 1 i ligjit nr. 146/2014 ‘Për Njoftimin dhe Konsultimin Publik” parashikon se ky ligj rregullon 

procesin e njoftimit dhe të konsultimit publik të projektligjeve, projekt dokumenteve strategjike 

kombëtare dhe vendore, si dhe politikave me interes të lartë publik. Sa më sipër, sqarojmë se Zyra 

e Komisionerit nuk ka iniciativë ligjore për propozimin e projektligjeve, projekt dokumenteve 

strategjike kombëtare dhe vendore, si dhe politikave me interes të lartë publik. 

20. A janë mbajtur konsultime publike?  

 

21. Cilët kanë qenë pjesëmarrësit në procesin e hartimit ligjor, përfshirë përfaqësues të 

shoqërisë civile?  

 

22. Sa ka zgjatur debati publik?  

 

 

23. Sa ka qenë numri i komenteve të paraqitura gjatë konsultimit publik?  

  

 

24. Sa ka qenë numri i komenteve të adoptuara gjatë konsultimit publik?  

 

25. Ju lutem ofroni një përmbledhje të përgjithshme të komenteve që janë paraqitur dhe atyre 

të adoptuara. Si ishte përqindja e votimit (pro/kundër)?  
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