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Fokusi i muajit

Kostoja e shërbimit

Kodi i Procedurave Administratrive parashikon si parim
të përgjithshëm "Parimin e mospagimit në procedurat
administrative" dhe konkretisht parashikon në pikën 1 të
nenit 19 se "Procedura administrative është pa pagesë,
përveç rasteve kur ligji parashikon ndryshe". 
Një nen i vecantë i dedikohet "Kostos së shërbimit" në
Ligjin nr. 119/2014 "Për të Drejtën e Informimit", ku
përcaktohet se:
"Dhënia e informacionit mund të bëhet kundrejt një tarife, të
përcaktuar më parë dhe të bërë publike nga autoriteti publik
në faqen e tij të internetit dhe në mjediset e pritjes së
publikut. Tarifa është kostoja e riprodhimit të informacionit
të kërkuar dhe, kur është rasti, e dërgimit të tij. Informacioni
i kërkuar në rrugë elektronike jepet falas. Kostoja e
riprodhimit nuk mund të jetë më e lartë se kostoja reale e
materialit, mbi të cilin riprodhohet informacioni. Kostoja e
dërgimit nuk mund të jetë më e lartë se kostoja mesatare e të
njëjtit shërbim në treg.  Komisioneri për të Drejtën e
Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale shqyrton
periodikisht, në bashkëpunim me Ministrinë e Financave,
tarifat e bëra publike nga autoritetet publike dhe, sipas
rastit, urdhëron ndryshimin e tyre. 
Bazuar në ligjin "Për të Drejtën e Informimit, Ministria e
Drejtësisë dhe Ministria e Financave dhe Ekonomisë kanë
miratuar Udhëzimin e Përbashkët nr. 12, datë 21.7.2020
“Për përcaktimin e numrit të faqeve për të cilat informacioni
përfitohet falas, rastet e përjashtimit nga pagesa e tarifës, si
dhe rregulla për mënyrën e kryerjes së pagesës për pajisjen
me informacion që prodhohet ose mbahet nga autoritetet
publike”. Për më shumë informacion rreth Udhëzimit
lexoni në faqen 4 dhe 5.
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https://www.idp.al/wp-content/uploads/2021/05/Gjykata-e-Posa%C3%A7me-e-Shkalles-s%C3%AB-Par%C3%AB-p%C3%ABr-Korrupsionin-dhe-Krimin-e-Organizuar-1.pdf
https://www.idp.al/wp-content/uploads/2021/05/Gjykata-e-Posa%C3%A7me-e-Shkalles-s%C3%AB-Par%C3%AB-p%C3%ABr-Korrupsionin-dhe-Krimin-e-Organizuar-1.pdf
https://www.idp.al/wp-content/uploads/2021/05/Agjencia-Komb%C3%ABtare-e-Planifikimit-t%C3%AB-Territorit.pdf
https://www.idp.al/wp-content/uploads/2021/05/Agjencia-Komb%C3%ABtare-e-Planifikimit-t%C3%AB-Territorit.pdf


Zyra e Komisionerit për të Drejtën e
Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave
Personale (KDIMDP), gjatë muajit maj,  ka
dhënë dy vendime urdhërimi në zbatim të
ligjit nr. 119/2014 "Për të drejtën e
informimit" (LDI).

Me anë të Vendimit nr. 26, datë 12.05.2021,
KDIMDP ka pranuar ankesën për refuzim
dhënie informacioni ndaj Agjencisë
Kombëtare të Planifikimit të Territorit
(Autoriteti Publik) ku kërkohej:  Autoriteti
publik që ka paraqitur dosjen për miratimin e
Vendimit të Kufijve të Zonave të Mbrojtura
pranë KKT-së; Kopje e përmbledhjes së
vërejtjeve apo propozimeve gjatë takimit
publik,  që i  bashkëlidhen projektit  të
dokumentit të planifikimit,  të paraqitur për
miratim, referuar nenit 24, pika 4 e l igjit  nr.
107/2014; Qëndrimi e Autoritetit  Publik l idhur
me propozimin e ardhur.

Komisioneri pas shqyrtimit paraprak të
ankesës, bazës ligjore dhe rrethanave të
faktit të paraqitura në të,  vlerësoi se ankesa
përmbush kriteret formale ligjore. Në ndjekje
të procedurës për shqyrtimin administrativ
të çështjes,  si  hap paraprak përpara marrjes
së vendimit,  Zyra e Komisionerit,  kërkoi  nga
Autoriteti Publik qëndrimin në lidhje me
pretendimin e ngritur nga ankuesi si dhe
sqarime në lidhje me disponimin e
dokumentacionit të kërkuar.

Autoriteti Publik pas kërkesës së Zyrës së
Komisionerit ka rikonfirmuar qëndrimin e
mbajtur në përgjigjen dhënë kërkuesës së
informacionit,  duke theksuar se për pyetjen e
dytë dhe të tretë: Autoriteti  Publik nuk është
institucioni kompetent në trajtimin e kërkesës
për informacion dhe dokumentacioni i  kërkuar
nuk është i  prodhuar prej saj.  

Pas konsultimit të legjislacionit përkatës,
parashtrimeve të paraqitura nga Autoriteti
Publik dhe dokumentacionit të administruar
gjatë procesit të hetimit administrativ,
Komisioneri vlerësoi se,  argumentet e
parashtruara nga Autoriteti Publik, sipas të
cilave,ai  nuk është institucioni kompetent në
trajtimin e kërkesës për informacion dhe
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dokumentacioni i  kërkuar nuk është i
prodhuar prej tij ,  rezultojnë të pabazuara në
ligj.

Në pikën 2, të neni 2 të LDI, parashikohet se:
“Informacion publik është çdo e dhënë e
regjistruar në çfarëdo lloj forme dhe
formati,  gjatë ushtrimit të funksionit
publik, pavarësisht nëse është përpiluar ose
jo nga autoriteti publik”.  Në këtë kuptim,
dokumentet të cilat disponohen nga ana e
Autoritetit Publik, pavarësisht nësë janë
prodhuar ose jo nga ky i fundit,  përbëjnë
informacion publik dhe bazuar në këtë
dispozitë duhet të vendosen në dispozicion
të kërkuesit në formën e zotëruar.

Gjithashtu, Autoriteti Publik në bërjen
publike të dokumentit të kërkuar, duhet të
mbajë në konsideratë parashikimin sipas
pikës 6 të nenit 17 të Ligjit nr. 119/2014 “Për
të drejtën e informimit”,  ku përcaktohet se:
“Nëse kufizimi prek vetëm një pjesë të
informacionit të kërkuar, pjesa tjetër nuk i
refuzohet kërkuesit.  Autoriteti Publik
tregon qartë pjesët e dokumentacionit
përkatës që janë refuzuar, si  dhe në bazë të
cilës pikë të këtij  neni është bërë ky
refuzim”. 

Në përfundim të procesit administrativ të
shqyrtimit të ankesave KDIMDP vendosi
urdhërimin e Autoritetit Publik për dhënien
e informacionit të kërkuar në pikën dy dhe
tre të kërkesës.
Në vendimarrjen e tij ,  Zyra e Komisionerit
informon palët për të drejtën e  ankimit në
Gjykatën Administrative Tiranë, brenda 45
ditëve nga marrja dijeni.

Për më shumë informacion mund të lexoni
të plotë vendimet në faqen e KDIMDP
www.idp.al .

 0 2

Vendimmarrja e Komisionerit
për të Drejtën e Informimit dhe

Mbrojtjen e të Dhënave
Personale

#informim #transparencë #vendim



VERIFIKIM I
REKOMANDIMEVE TË

KOMISIONERIT PËR TË
DREJTËN E

INFORMIMIT DHE
MBROJTJEN E TË

DHËNAVE PERSONALE

Duke nisur nga muaji
maj, Zyra e Komisionerit

për të Drejtën e
Informimit dhe Mbrojtjen
e të Dhënave Personale

ka nisur procesin e
verifikimit të zbatimit të

rekomandimeve ndaj
Njësive të Vetëqeverisjes

Vendore për vitin 2020
dhe vitin 2021.
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