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Hyrje 

 

Zhvillim i teknologjive të reja lidhet ngushtë me komunikimin e ndërsjelltë jo vetëm 

mes individëve, por edhe mes tyre dhe institucioneve që mbajnë pushtet apo dhe 

ndërmjet këtyre institucioneve të pushtetit. Ka tre arsye pse vendosëm të trajtojmë 

këtë temë: 

 

Së pari, në një hulumtim të modaliteteve për realizimin e komunikimit evidentohet 

fakti se aspektet e ndryshme të komunikimit kanë nevojë të rregullohen permes 

rregullash juridike, të cilat përbëjnë atë që sot quhet “e drejta për të komunikuar”. 

Nisur nga ky fakt vendosëm që të trajtojmë të drejtën për informim si një ndër 

aspektet kryesore për realizimin e komunikimit dhe ushtrimin e së drejtës për të 

komunikuar.  

 

Së dyti, synimi i Shqipërisë për të realizuar proceset integruese është konkretizuar me 

një sërë masash, që kanë në themel përafrimin e legjislacionit shqiptar me aktet 

ndërkombëtare, të cilat sot materializohen në krijimin e një korpusi ligjesh dhe aktesh 

nënligjore, të cilat rregullojnë të drejtën për informim si një e drejtë themelore e 

njeriut.  

 

Së treti, zbatimi i ligjeve, për të cilat tashmë studiuesit, politikanët dhe qytetarët 

mendojnë se përgjithësisht janë “ligje të mira”, mbartin me vete një sfidë të vërtetë 

për t’u zbatuar, gjë që kërkon konsolidimin e praktikave të mira, veçanërisht në 

komunikimin mes qytetarëve dhe pushtetit. 

 

Evidentimi i problematikave të mësipërme jo vetëm ishte arsyeja pse zgjodhëm të 

trajtonim të drejtën për informim, por edhe përcaktuan strukturën e këtij punimi, që 

pretendon të sjellë një trajtim të hollësishëm juridik të gërshetuar edhe me analizën 

filozofike dhe doktrinale. Nëpërmjet strukturës së ndërtuar synohet të jepet analiza 

konceptuale e së drejtës për informim mbështetur në legjislacionin shqiptar, e 

ndërthurur shpesh edhe me problematikat e zbatimit konkret të kuadrit përkatës ligjor 

të vënë herë pas here përballë rregullimit përmes akteve ndërkombëtare, të cilat 

rregullojnë të drejtën për informim. 

 

Përkufizimi i konceptit të së drejtës për informim nuk është një ndërmarrje e lehtë dhe 

shpesh dhënja e kuptimit të tij shoqërohet me përcaktimin ligjor të elementeve që e 

përbëjnë këtë të drejtë, apo të rezultateve që sjell zbatimi i saj; shpesh shoqërohen me 

trajtime të rëndësishme teorike të këtyre elementeve. Meqënëse objekti kryesor i 

temës është rregullimi juridik i së drejtës për informim në Republikën e Shqipërisë, 

arsye për të cilën pjesa kryesore e punimit i është rezervuar këtij aspekti, duke mos e 

shkëputur edhe nga trajtimi teorik i kësaj të drejte dhe i të drejtave të tjera që 

integrohen me të drejtën për informim. Veç kësaj zë një vend të rëndësishëm edhe 

trajtimi i akteve ndërkombëtare, kryesisht atyre që tashmë janë nënshkruar dhe 

ratifikuar nga Republika e Shqipërisë, por duke evidentuar edhe legjislacionin e 

Bashkimit Europian, përafrimi me të cilin mbetet një detyrim në realizimin e procesit 

integrues. 
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Strukturimi i temës duke iu përshtatur synimeve të mësipërme përfshin 5 kapituj: 

 Analizën e konceptit të së drejtës për informim, të parë në këndvështrimin e 

evoluimit të këtij koncepti dhe të aspekteve të tij. 

 Rregullimin sipas legjislacionit shqiptar të së drejtës për informim. 

 Trajtimin e transparencës së administrates publike që ka në thelb si një ndër 

komponentët e saj të rëndësishëm të drejtën për informim. 

 Analizën konceptuale dhe juridike të konceptit të privatësisë, si një e drejtë e 

rëndësishme që vendoset shpesh here përballë me të drejtën për informim. 

 Analizën e akteve ndërkombëtare që rregullojnë të drejtën për informim. 

 

Në qendër të kreut të parë qëndron evoluimi i konceptit të së drejtës për informim nga 

kuptimi i saj si një komponent i lirisë së shprehjes së mendimit, në të drejtën për të 

marrë informacionin që i serviret dhe në të drejtën për të kërkuar informacion mbi 

dokumentat zyrtare, i njohur si kalimi “nga sekreti tek transparenca”. Pohimi se, 

informacioni dhe qarkullimi i tij është faktor determinant për zhvillimin ekonomik 

dhe formimin e opinionit publik, që ndikon dukshëm në vendimarrjet politike të cilat 

reflektohen edhe në një shumëllojshmëri ndikimesh sociale, qëndron në bazë të 

trajtimit të këtij kreu.  

 

Zhvillimi teknologjik krijon një situate ku kemi një demokraci formale të pajisur me 

mjetet e nevojshme për t’ ju përshtatur formave të reja të bashkëjetesës dhe ku 

informacioni përbën një të dhënë thelbësore për vitalitetin dhe realizimin konkret të 

saj. Ajo që vlen të vihet në dukje ka të bëjë me shqetësimin se cili është sot raporti  

mes teknologjive që e përhapin këtë informacion dhe efektit etik e social dhe kush e 

mban pozicionin dominant në këtë raport. Ndër problematikat themelore në një 

shoqëri të këtillë, është ajo që ka të bëjë me vendin të cilin zë individi në këtë shoqëri 

dhe veçanërisht si respektohen të drejtat e njeriut në këtë kontekst. Zhvillimi i 

teknologjisë lidhet ngushtë me mundësitë që ai krijon brenda kësaj shoqërie për 

qytetarët e saj, në mënyrë që të komunikojnë me synim zhvillimin tërësor e të 

qëndrueshëm. I kemi kushtuar rëndësi këtu edhe të drejtës së informimit në 

këndvështrimin e mjeteve kryesore për realizimin e saj, lirisë së shtypit dhe 

radiotelevizionit. 

 

Duke vendosur në qendër të punimit rregullimin ligjor të së drejtës për informim në 

Shqipëri, kapitulli i dytë  e trajton këtë si një të drejtë themelore kushtetuese të njeriut, 

që gjen rregullim të veçantë në dispozitën kushtetuese, e cila hedh bazat për trajtimin 

juridik të kësaj të drejte, por edhe të kufizimeve të cilave ajo u nënshtrohet si  dhe 

mekanizmave mbrojtës që ajo parashikon për të drejtat themelore të njeriut. E drejta e 

përgjithshme për informim gjen mbrojtje nga një ligj specifik, i cili mbron një aspekt 

bashkëkohor të së drejtës për informim, aksesin për dokumentat zyrtare si një e drejtë 

individuale, duke rregulluar juridikisht shumë koncepte të dhëna për kuptimin e këtij 

ligji, që janë edhe pjesë e debateve mes juristëve për përcaktimin e kufijve dhe 

termave si “dokument zyrtar” apo “autoritet publik”. Përcaktimi i së drejtës për 

informim shihet edhe si një e drejtë e veçantë, e cila ushtrohet gjatë një procedimi 

administrativ. Përcaktimi i të drejtave dhe detyrimeve që subjektet kanë gjatë 

ushtrimit të së drejtës për informim është një garanci për të mundësuar zbatimin e 

kësaj të drejte; njohja e rrugëve të ankimit për të mbrojtur të drejtën për informim, 

duke parashikuar ankimin administrativ dhe gjyqësor e përforcon këtë garanci.  
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Duke vlerësuar sfidën e madhe para të cilës ndodhet shoqëria shqiptare dhe shteti ynë, 

objektivin madhor për t’u integruar në bashkësinë europiane, është e pashmangshme 

përpjekja për të evidentuar nevojën për krijimin, zbatimin dhe ruajtjen e standarteve të 

larta të mirëqeverisjes dhe mirëadministrimit të punëve të shtetit. Këto standarte që 

janë përcaktuar për t’u arritur nga Bashkimit Europian mbështeten, mes të tjerash, në 

parimin e respektimit të të drejtave të njeriut, por duke shkuar edhe më tej nëpërmjet 

përcaktimit për herë të parë, si një të drejtë themelore të njeriut, të së drejtës së 

mirëadministrimit, të informimit dhe aksesit në dokumentet zyrtare. 

 

Përcaktimi i tillë i të drejtës për tu informuar ka kaluar përmes parashikimin 

kushtetues dhe ligjor, i cili jo gjithmonë mjafton për të arritur standartet e kërkuara në 

respektimin e kësaj të drejte, për faktin e qartë se praktikat e zbatimit shoqërohen 

akoma me probleme e vështirësi që lidhen me ekzistencën e mentalitetit, i cili e 

konsideron administratën si një veprimtari të fshehtë, gati mistike. Në kreun e tretë 

trajtohen problemet e mësipërme, duke evidentuar se aksesi në dokumentat zyrtare 

është një kusht thelbësor, por jo i vetmi, për të realizuar transparencën në 

administratën publike. Krijimi dhe funksionimi mbi bazën e rregullimeve ligjore 

specifike i strukturave të komunikimit me publikun me qëllim informimin e tij, është 

një hap cilësor për të realizuar transparencën. Kjo praktikë nevojitet të jetë e 

përgjithshme. Duke mos përjashtuar nga ky detyrim organet qëndrore të qeverisjes, 

theksohet veçanërisht dosmosdoshmëria e mirëfunksionimit të këtyre strukturave edhe 

brenda organeve të qeverisjes vendore, të cilat janë më afër publikut.  

 

Trajtimi në këtë kre synon gjithashtu që të evidentojë të drejtën për informim si një 

mundësi që i jepet publikut për të plotësuar kërkesat individuale, por dhe si një 

mundësi që i jepet administratës për të realizuar kërkesat e shtruara para një shoqërie 

demokratike, për një qeverisje sa më afër qytetarit, të arritur me krijimin e strukturave 

të posaçme si pika kontakti dhe shkëmbimi të formacionit mes autoriteteve publike 

dhe publikut. Liria e informimit vendoset në qendër të vëmendjes, duke trajtuar edhe 

teoritë mbi natyrën e saj; janë bërë përpjekje për ta përkufizuar atë duke konkluduar 

në miratimin e një sërë aktesh ndërkombëtare, si dhe  janë pasqyruar edhe në 

legjislacionin e brendshëm që rregullon ligjërisht të drejtën për informim për 

dokumentat zyrtare.  

 

E drejta për informim nuk është një e drejtë absolute; kufizimet e saj përcaktohen nga 

aktet e ndryshme ndërkombëtare apo jurisprudenca ndërkombëtare, por edhe nga 

Kushtetuta dhe legjislacioni shqiptar. Duke i kushtuar një vëmendje të veçantë një të 

drejte tjetër themelore, të drejtës për respektimin e jetës private, kreu i katërt i trajton 

këto dy të drejta në një raport përballjeje si kufizuese të njëra-tjetrës. Mbështetur 

kryesisht në jurisprudencën e Gjykatës Europiane të të Drejtave të Njeriut jemi 

përpjekur të evidentojmë cili është kuptimi që merr koncepti “privatësi”; cilat janë ato 

komponentë të jetës private që gjejnë mbrojtje; cila është vija ndarëse mes sferës 

publike dhe private. Të gjitha këto shihen me synimin për të treguar se kur e drejta e 

informimit merr përparësi dhe kur ajo mund të kufizohet për shkak të detyrimit për të 

mbrojtur jetën private. Legjislacioni shqiptar që rregullon të drejtën e privatësisë, 

nëpërmjet mbrojtjes së të dhënave personale zë një vend të konsiderueshëm në këtë 

pjesë të punimit. 
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Duke qenë të kujdesshëm për të realizuar një legjislacion bashkëkohor në fushën e 

mbrojtjes së të drejtës për informim, Shqipëria aderon tashmë apo synon të jetë pjesë 

e një sërë organizmash ndërkombëtarë. Kjo është shoqëruar me nënshkrimin dhe 

ratifikimin e disa akteve ndërkombëtare që vendosin detyrimet përkatëse për shtetet 

anëtare. Për një analizë të akteve që tashmë janë të detyrushme për t’u zbatuar nga 

institucionet dhe qytetarët shqiptarë për mbrojtjen e së drejtës për informim, por edhe 

për të menduar për situatat që perspektivat e zhvillimit dhe integrimit kërkojnë, janë 

trajtuar në kreun e pestë disa prej akteve ndërkombëtare të cilat në fakt qëndrojnë në 

bazë të legjislacionit shqiptar, përfshirë edhe konventa apo direktiva të cilat akoma 

nuk janë nënshkruar apo nuk kanë fuqi juridike brenda sistemit ligjor shqiptar.  

 

 

Për shkak të faktit se Konventa Europiane e të Drejtave të Njeriut është tashmë pjesë e 

sistemit të brendshëm dhe trajtohet si kufiri minimal i mbrojtjes së të drejtave të 

njeriut që një shtet duhet të garantojë, i është kushtuar një vend i veçantë trajtimit të 

saj shoqëruar me interpretimin e Gjykatës Europiane të të Drejtave të Njeriut, të cilat 

ofrojnë një trajtim doktrinal të së drejtës për informim. Konventa e Këshillit të 

Europës për aksesin në dokumentat zyrtare, megjithëse akoma nuk është nënshkruar 

zë një vend të rëndësishëm, sepse legjislacioni shqiptar ka një përafrim me 

parashikimet që përmban kjo Konventë. Nga ana tjetër ajo na evidenton qartë nevojën 

për amendime të legjislacionit shqiptar dhe ndërhyrjet konkrete që duhen realizuar. 
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           KREU 1 

                               

                  E DREJTA PËR INFORMIM DHE LIRIA E SHPREHJES 

 

Të ndodhur çdo ditë në vorbullën e një jete aktive ku ndërveprimi social që shfaqet në 

diversitetin e formave të realizimit të tij, që pasurohet pafundësisht nga informacioni,  

i cili në kohë rekord bën “xhiron e botës” përmes mjeteve shumë të zhvilluara të 

komunikimit; që ndodhet përballë problematikave të rëndësishme, të cilat rrjedhin nga 

kjo përballje tashmë e qartë mes zhvillimit teknologjik dhe ndikimit të tij mbi jetën 

sociale dhe  çështjet etike, lind nevoja që të parashtrojmë fillimisht disa ide të 

rëndësishme mbi problematikat e sipërpërmenduara.  

 

Referuar shoqërisë në të cilën jetojmë, e kemi të pamundur të mos evidentojmë se 

informacioni është tashmë një kusht përcaktues për disa komponentë të saj, që kanë të 

bëjnë jo vetëm me zhvillimin ekonomik, por edhe me realizimin e disa funksioneve të 

rëndësishme të qënjeve sociale, siç është formimi i opinionit publik të lidhur ngushtë 

me vendimarrjet politike, të cilat kondicionojnë pastaj jetën sociale. Duke pranuar 

këtë rol të informacionit ndeshemi me shqetësimin e përcaktimit të raportit që 

vendoset mes teknologjive që e përhapin këtë informacion dhe pasojave sociale në 

përpjekje për të evidentuar dhe kush e mban pozicionin dominant në këtë raport.  

 

Një ndër problematikat themelore në një shoqëri të këtillë ka të bëjë me vendin që zë 

individi në këtë shoqëri, si një subjekt i të drejtave dhe lirive themelore. Nëse do të 

fokusohemi në këto të fundit, liria e informimit vendoset në qendër të vëmendjes. 

Prandaj përpjekjet për t’a përkufizuar dhe garantuar atë janë materializuar në 

miratimin e një sërë aktesh ndërkombëtare, të cilat janë pasqyruar edhe në 

legjislacionin e brendshëm dhe rregullojnë ligjërisht të drejtën për informim. 

 

 

1.1. Evoluimi i konceptit të së drejtës për informim 

 

Shoqëria demokratike është e lidhur ngushtë me respektimin e të drejtave themelore të 

njeriut, aq sa është kristalizuar idea se “Demokracia dhe liria e shprehjes kanë 

bashkëjetuar gjatë dhe nuk mund të ekzistojnë të ndara”
1
; për më tepër, pavarësisht se 

në ç’ formë realizohet liria për të komunikuar dhe liria e shprehjes,  ato nuk mund të 

trajtohen ndryshe veç si të drejta themelore të njeriut.  

Nuk është shumë e thjeshtë të përcaktosh natyrën e mirëfilltë të së drejtës për 

informim; ajo për shumë kohë është parë nën formulën e përgjithshme të lirisë së 

shprehjes. Në fakt, për të shpjeguar këtë do t’i referohemi ndryshimit të madh që 

pësoi koncepti i të drejtave të njeriut në shekullin e XIX, duke kaluar nga trajtimi i 

tyre si “të drejta nga shteti (ose negative) në të drejta në shtet (ose pozitive)”
2
, që 

konsistojnë në pjesëmarrjen aktive në formimin e pushtetit politik. Është krejt e 

 

                                                 
1
 GUIDI G., “La società dell’ informazione: libertà, pluralismo, risorse”-DIRITTO PUBBLICO 

COMPARATO ED EUROPEO- Atti del convegna dell’Associazione di San Marine, 30 Septembre 

2005, G.GIAPPICHELLI EDITORE, 2006, fq 2. 
2
 ANASTASI A., “E drejta kushtetuese”Cikël leksionesh, Tiranë 2003, fq. 75. 
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 natyrshme që të lindë një qëndrim mëdyshës për natyrën e kësaj të drejte që gjen 

shprehjen e vet në pyetjen që juristi Gent Ibrahimi shtron para studiuesve të së drejtës: 

“A është e drejta për informim një e drejtë më vete, krejt e shkëputur nga liria e 

shprehjes, apo është një ingredient i kësaj të fundit”
3
? Shumë studime e kanë lidhur të 

drejtën për informim me lirinë e shprehjes, por dokumentat ndërkombëtare që 

parashikojnë dhe garantojnë të drejtën për informim, nuk e kanë zgjidhur për një kohë 

të gjatë këtë dilemë. Legjislacionet kombëtare në disa raste e kanë garantuar si e drejtë 

më vete. Pavarësisht shumllojshmërisë së qëndrimeve, ajo që evidentohet ka të bëjë 

me faktin se subjekti që lidh demokracinë me lirinë e shprehjes është qytetari, i cili  

“ka një pozicion ligjor subjektiv në raport me informimin”
4
. Prandaj, mendojmë se 

edhe duke e pranuar faktin që në disa legjislacione liria për informim parashikohet si 

një e drejtë më vete, përsëri nuk mund ta shohim dot të shkëputur nga liria e 

shprehjes.  

Në vetvete liria e shprehjes është një e drejtë negative, e drejtë për të qenë i lirë nga 

ndërhyrja e çdo karakteri censurues, shtetëror apo privat. Mosndërhyrja e shtetit është 

kusht garantues për respektimin e kësaj të drejte. Por a mjafton kaq? Liria e shprehjes 

është në fakt mekanizmi kryesor që mundëson rolin politik të individit dhe të 

grupimeve të ndryshme në jetën politike. Kjo na paraqet situatën e parë juridike, atë të 

manifestimit të mendimit. Liria e shprehjes ndikon edhe si mjet i realizimit shpirtëror 

dhe intelektual të individit, duke na prezantuar edhe dy situata të tjera juridike, si ajo e 

lirisë personale dhe të drejtën e individit për të realizuar personalitetin e vet
5
. Lidhja e 

ngushtë mes këtyre tri situatave juridike dhe lirisë së mendimit, përfaqëson elementin 

që mundëson përfshirjen e lirisë së informimit në rrethin e lirive kushtetuese të 

garantuara. Bazuar në lidhjen e këtyre tre situatave, rezultati është i qartë: Në 

kontradiktën mes idealizmit dhe funksionalizmit manifestimi i mendimit është një 

mjet për realizimin e personalitetit të njeriut apo mjet për realizimin e interesave të 

kolektivit apo mjet për të realizuar pjesmarrjen e qytetarëve në demokraci dhe 

institucione
6
? 

 

Duke u nisur nga premisa e identifikimit të një sistemi demokratik, ndër të tjera edhe 

përmes të drejtës për të shprehur lirisht mendimet, shkojmë natyrshëm tek idea e 

konstitucionalistit të njohur Martines se “shkalla e zhvillimit të demokracisë së një 

sistemi është proporcionale me shkallën në të cilën njihet dhe zbatohet konkretisht 

liria e shprehjes së mendimit”
7
. Në fakt, do të ishte  e pavlefshme, por edhe e 

pamundur të garantosh të drejtat e tjera si lirinë e personit, të mbledhjes apo 

organizimit, nëse në të njëjtën kohë nuk i jepet qytetarëve e drejta për të shprehur 

mendimet e tyre.  

 

Mirëpo, kjo e drejtë s’duhet të trajtohet si qëllim më vete; garantimi i kësaj lirie, qoftë 

edhe maksimalisht do të ishte një gjë e pavlerë nëse opinionet dhe gjykimet nuk do të  

 

 

                                                 
3
IBRAHIMI G., “Gjyqësori dhe e drejta e informimit”, në Konferencën  Kombëtare “E drejta e 

informimit-e drejta themelore e njeriut”, Tiranë 2003, fq. 41. 
4
 Cituar nga: . MANGANARO F., TASSONE R.A., “I nuovi diritti di cittadinanza: il diritto d’ 

informazione”, Giappichelli Editore, Torino, 2005 fq. 105. 
5
 ZACCARIA R., “Diritto dell’informazione e della comunicazione”, Torino 1998, fq. 5. 

6
 Shih: GARDINI G.,  “Regole dell’ informazione”- Principi giuridici, strumenti, casi”, Pearson 

Paravia, Bruno Mondador, S.p.A, 2009, fq. 16- 18. 
7
 Martines T., “Diritto costituzionale” i azhornuar në 2003, fq. 380.    
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vlerësoheshin, direkt apo indirekt nga autoriteti shtetëror si ushtrim efektiv i 

sovranitetit. Natyrisht kjo do të realizohej nëse normat juridike do t’i shërbenin, qoftë 

edhe indirekt, interesit të përgjithshëm për informim, që në një regjim demokratik 

kërkon jo vetëm mungesën e pengesave ligjore të pajustifikuara, qoftë edhe të 

përkohshme, për qarkullimin e informacionit dhe të ideve, por edhe 

shumllojshmërinëe burimeve të informacionit dhe mundësinë për të pasur akses në to.  

 

Qeverisja demokratike, duke qenë një sistem që ka vënë në bazë të tij zhvillimin e 

plotë të qënies njerëzore dhe pjesëmarrjen efektive të të gjithë qytetarëve dhe grupeve 

sociale në organizimin politik, ekonomik e shoqëror të vendit, duhet të garantojë një 

gërshetim të roleve të qytetarit dhe të qeverisësve. Kjo do të thotë që zgjedhjet e 

ndërmarra nga qeverisësit duhen njohur dhe të qeverisurit duhet të jenë pjesëmarrës 

në procedurën e ndjekur për të arritur tek zgjedhjet e bëra. 

 

Sot tendenca është që administrata të funksionojë si një organizëm i hapur ndaj 

publikut. Në këtë aspekt e drejta e informimit paraqitet më tepër si një e drejtë 

pozitive që dikton veprim pozitiv nga shteti për të mundësuar realizimin e saj. Pra, 

duke e marrë të drejtën për informim si një përbërës i lirisë së shprehjes, mund të 

pohohet se nuk mjafton sanksionimi i së drejtës për të folur dhe për të shkruar lirisht. 

Ajo presupozon edhe sigurimin, nga shteti të mjeteve për ta ushtruar atë, si mundësinë 

për tu informuar, tubuar, operuar lirisht në tregun mediatik etj. Nga ana tjetër duhet të 

pranojmë se, drejta e informimit është egocentrike; ajo i shërben së pari interesave të 

ngushta individuale. Ndryshe ndodh me lirinë e shprehjes që konsumohet kryesisht në 

media dhe nga njerëzit e medias ose të politikës në ndjekje të interesit publik. Kjo nuk 

i zhduk lidhjet që ekzistojnë në mes tyre; garantimi i disa të drejtave të tjera si e drejta 

e informimit, tubimit…etj.) “... i jep përmbajtjen lirisë së shprehjes, e shpëton nga 

abuzimi me fjalën... Nëse liria e fjalës do të zhveshej nga thelbi informues, roli i saj 

politik asnjanësohet”
8
. 

 

 

1.2. Natyra e dyfishtë e së drejtës për informim. 

 

E drejta për informim lidhet me të drejtën për të komunikuar, e cila kuptohet si e 

drejtë për të marrë dhe dhënë informacion. E drejta për informim ka aspekt të 

dyfishtë; liria për t’u informuar dhe liria për të informuar, e drejta për të qenë i 

informuar dhe e drejta për të komunikuar, për t’i bërë të ditur të tjerëve informacionet 

tona. Këto dy anë të lidhura përbëjnë premisa të domosdoshme për çdo aktivitet 

njerëzor. Një normë që do të ndalonte këdo të ushtronte aktivitet informimi, do të 

ishte e pamundur të zbatohej, sepse do të sillte pushimin e aktivitetit njerëzor dhe të 

vetë sistemit juridik. Mund të thuhet se në shoqëritë jodemokratike ndërhyrja e parë 

është pikërisht kufizimi i lirisë së informimit. Sistemi demokratik përcaktohet ndër të 

tjera edhe nga sasia e informacioneve të rëndësishme që qarkullojnë brenda tij, pa 

kufizime. Rëndësia e mbrojtjes së lirisë së informimit ka bërë që në shumë sisteme 

juridike e drejta për informim të njihet në kushtetutat e shteteve, si një nga të drejtat 

themelore të njeriut. 

 

 

  

                                                 
8
 Martines T., “Diritto costituzionale”, Giuffrè Editore, Milano 2003, fq. 380. 
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Ndonëse liria e shprehjes është parë si një përfitim nga të dyja palët si nga ata të cilët 

e transmetojnë informacionin ashtu dhe nga ata që e marrin atë,ideja se qytetarët janë 

përcaktuar të kenë të drejtë për t’u informuar nuk ështe e shtrirë në kohë. Fillimisht 

kjo njohje është bërë në tekstet e para kushtetuese, si liria e fjalës dhe e shtypit, pra 

nëpërmjet formulës së përgjithshme, si liria e shprehjes së mendimit.  

 

Suedia e kishte siguruar të drejtën për informim me Kushtetutë që nga viti 1776, por 

ajo ishte ende një pakicë. Walter Bagehot, teoricien i parlamentarizmit britanik, duke 

mbajtur qëndrim nihilist ndaj së drejtës për informim, shprehej se demokracia mund të 

veprojë vetëm “nëse rregullat e tij të vërteta janë të mbrojtura nga hetimet vulgare”. 

Ky qëndrim lidhej me idenë se sistemi parlamentar i Britanisë së Madhe është i 

bazuar mbi hipotezën se është një  pushtet legjislativ që heton veprimet e qeverisë dhe 

jo publiku. Pavarësisht nga kjo, në art.1 të Deklaratës së të Drejtave që përmban 

Kushtetuta Federale e SHBA
9
, theksohet se “Kongresi nuk mund të kufizojë lirinë e 

fjalës a të shtypit”. Në Francë, në art. 11 të Deklaratës së të Drejtave të Njeriut dhe 

Qytetarit, pohohet: se“Komunikimi i lirë i mendimeve dhe i opinioneve është një ndër 

të drejtat më të çmuara të njeriut”
10

. 

 

Por rëndësia që ka e drejta për t’u informuar dhe për të qënë i informuar s’do të thotë 

se kjo e drejtë s’ka limite. Edhe në shoqëritë më demokratike ka kufizime për shkaqe 

private dhe për shkaqe publike. Në këto kufizime marrin rëndësi të veçantë ato që 

prekin disiplinimin e mjeteve të komunikimit. Përdorimi i mjeteve të informimit rrit 

efektet e vetë informacionit në mënyrë të atillë që gjeneron një pushtet të veçantë, të 

quajtur pushteti i katërt . Për këtë arsye e drejta për të informuar ka gjetur  rregullim 

ligjor kushtetues, duke u trajtuar edhe në kuadrin e lirisë së shprehjes. 

 

Vetëm në disa kushtetuta të kohëve të fundit është vënë në dukje ky aspekt i dytë i të 

drejtës për informim. Kishte vende si Italia, që në Kushtetutë parashikonin vetëm të 

drejtën për të informuar. E drejta për t’u informuar nuk është njohur për një kohë të 

gjatë nga doktrina, e cila e mohonte ekzistencën e saj ose e konsideronte si një 

garantim indirekt i së drejtës për të informuar, rezultati i pastër faktik i lirisë së 

shprehjes së mendimit
11

. Në Britani, historikisht Qeveria ka ushtruar kontroll strikt 

mbi përhapjen e informacionit mbi veprimtarinë e qeverisë dhe autoriteteve publike
12

.  

Studimet e mëvonshme treguan rëndësinë e ekzistencës autonome të të dy të drejtave 

ose thënë me një gjuhë më të pranueshme dy aspekteve të ndryshme të së drejtës për 

informim, ndonëse ngushtësisht të lidhura. 

 

E drejta për t’u informuar në kuptimin e ngushtë të saj, e konceptuar si e drejta për të 

marrë atë që manifestohet apo shprehet, duhet të shoqërohet mbi të gjitha me  

mundësinë për të reaguar e vepruar për marrjen e informacioneve, nëpërmjet aksesit 

edhe në burime të shpërndara dhe heterogjene si dhe me mbledhjen e të dhënave  

 

 

                                                 
9
 Kushtetuta e SHBA-së është miratuar më 17 shtator 1887. 

10
 GRAMANTONIO E., “Manuale di diritto dell’informatica”, Terza edizione, volume I, fq. 109. 

11
 FOIS, Principi costituzionali e libera manifestazione pensiera, Milano, 1957, fq. 203; gjejmë këtu të 

shtjelluar idenë se “e drejta për t’u informuar garantohet veçse indirekt nepërmjet disiplinës së lirisë së 

medias”.      
12

MANGANARO F., TASSONE A.R., “I nuovi diritti di cittadinanza: il diritto d’ informazione”, fq.  3 

dhe  XII. 
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nëpërmjet vëzhgimit të drejtpërdrejtë të ngjarjeve e situatave
13

. Ky aspekt i dytë i së 

drejtës për informim, po aq i rëndësishëm sa  i pari, parashikohet në disa dispozita që 

e garantojnë atë sidomos përmes lirisë së shprehjes, por edhe në dispozita të tjera që 

garantojnë lirinë e organizimit, të pjesëmarrjes në sindikata, parti, lirinë e kulturës, të 

kërkimeve shkencore etj. S’mund të mos vihet re që e drejta për t’u informuar është 

bazamenti për një formim korrekt të opinionit publik, pra për një kontroll demokratik 

të çdo veprimtarie sociale dhe politike për zbatimin e parimeve të demokracisë dhe 

sovranitetit dhe për zhvillimin e personalitetit njerëzor.  

 

Nisur nga ky fakt, mund të flasim për ndërmarrje, të cilat synojnë të realizojnë një 

transparencë sa më të gjërë të jetës publike, të materializuar në hartimin e 

legjislacionit të nevojshëm, që bënë të mundur për publikun aksesin në dokumentat 

zyrtare të administratës publike. Kështu, parime të tilla si ai i publicitetit dhe  

transparencës në veprimtarinë administrative specifikohen në detyrën për informim 

dhe komunikim me publikun, që ligjvënësi imponon ndaj administratës
14

, detyrim që 

shfaqet pikërisht në lidhje me të drejtën e qytetarit për akses në dokumentat zyrtare të 

administratës publike dhe të drejtën e publikut për të marrë pjesë në vendimarrje. 

 

Nga analiza e mësipërme konkludojmë se liria e informimit shfaqet në dy aspekte: në 

lirinë për tu informuar dhe të drejtën për të kërkuar informacion. Liria për të 

komunikuar është e legjitimuar në mënyrë që publiku të mund të marrë pjesë lirshëm 

në aktivitete politike dhe publike”. Pavarësisht tendencës për mbyllje ndaj publikut, 

studimet kanë demonstruar rëndësinë e ekzistencës së pavarur të dy të drejtave 

autonome edhe pse të lidhura tepër ngushtë, për vetë faktin se e drejta për informim 

është baza për të formuar një opinion publik korrekt si një komponent të 

domosdoshëm për të transferuar “formimin e ndërgjegjes politike nga vendet 

tradicionale në fushën e mediave” dhe si “parimi bazë i proceseve politike në 

demokracitë përfaqësuese”
15

. 

 

1.3. “Shoqëria e informacionit” dhe karakteristikat e saj.  

 

Nëse deri në fundin e viteve 60-të dhe fillimin e viteve 70-të mund të flitet për atë që 

sociologët e quajnë shoqëri “post- moderne” apo “post-industriale”, më pas e 

veçanërisht në ditët tona mund të flasim pa asnjë pikë dyshimi për “shoqëri të 

informacionit”
16

. Ky lloj kapërcimi në kategorizimin e një shoqërie ka kaluar në 

diskutime e përsiatje filozofike e sociologjike, por jo vetëm. Duke iu referuar 

koncepteve që vijnë të përpunuara nga autorë të ndryshëm përqëndrohemi në 

problematika të rëndësishme si raporti mes teknologjisë dhe karakteristikave të  

 

 

                                                 
13

 Shih të shtjelluar këtë ide tek: “Il diritto dell’informazione e comunicazione, Padova 1998, fq. 108 

dhe tek: ZANELLI E., “Manuale di communicazione istituzionale”, fq. 5. 
14

 CORSA G., “Normale di diritta akuministrative”, Torino, 2004. 
15

GARDINI G., “Regole dell’ informazione”- Principi giuridici, strumenti, casi”, Pearson Paravia, 

Bruno Mondador, S.p.A, 2009, fq. XI-XII. 
16

 Po aty. Mattelart mendon se ky term u përdor për herë të parë  nga “Organizata për Kooperim dhe 

Zhvillim Ekonomik në vitin 1975,  ndërsa për James Beniger ky term përdoret për herë të parë nga 

ekonomisti Fritz Machlup gjatë studimeve të tij mbi sektorët e ekonomisë që kishin të bënin me 

prodhimin e shpërndarjen e njohurive; Manuel Castells pohon se ky term ka lindur në vitet 50 në 

Japoni dhe është zhvendosur drejt Europës në vitin 1978.  
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shoqërisë, apo rregullimit ligjor të mbrojtjes së të drejtave të njeriut në një shoqëri të 

tillë. Dëshiroj të parashtrojmë disa ide në këtë aspekt: 

 

Së pari, vlen të diskutohet mbi rolin e informacionit në çdo shoqëri. Sipas sociologut 

amerikan Daniel Bell
17

 “çdo shoqëri është një shoqëri informacioni” dhe shoqëritë 

post- industriale karakterizohen nga “forcimi i lidhjeve mes shkencës, teknikës dhe 

organizimit të punës”. Ndërkohë që, duke ruajtur të njëjtën linjë mendimi vjen 

koncepti i sociologut të njohur francez Alain Touraine, sipas të cilit “shoqëria post-

industriale është shoqëri e informacionit, përderisa teknologjia e informacionit dhe e 

komunikimit përhapen në të gjitha fushat e jetës sociale”
18

. Autorë të tjerë pretendojnë 

se ky zhvillim i mjeteve të komunikimit dhe informacionit nuk është thjesht përparim 

i teknologjisë, pasi historia tregon se sot mund të flitet për një rol dominues të 

informacionit në zhvillimin ekonomik të vendeve perëndimore. Ky ndikim i shtrirë 

edhe përtej aspektit ekonomik na çon drejt idesë së Mattelart se “rrjetet kanë 

kontribuar në shkëputjen e grupeve humane nga rrethi i fatalizmit natyral, duke i 

çliruar nga paragjykimet që lidhen me kufijtë fizikë e mendorë, por edhe kanë 

konfiguruar modele të reja të pushtetit dhe hegjemonisë kulturore”
19

. Në përpjekje për 

të dhënë një përkufizim për shoqërinë Pietrangelo thotë se “ajo është kuptuar si “një 

univers në të cilin teknologjia dhe raportet sociale janë elemente të ndërvarura dhe 

mënyrat e prodhimit dhe shpërndarjes së teknologjive nuk imponohen, por kërkojnë të 

administrohen dhe rregullohen në funksion të ndërveprimit social”
20

. Problematika që 

shfaqet në konceptimet e mësipërme ka të bëjë me faktin se sado zhvillim të kenë 

teknologjitë, në shoqërinë e informacionit gjejmë dy komponentë të rëndësishëm që 

janë: komponenti teknologjik dhe etik.  

 

Së dyti, evidentohet një problem tjetër i rëndësishëm që bashkekziston me shoqërinë e 

informacionit i quajtur “problem i demokracisë dhe të drejtës së qytetarisë”. Ky ka të 

bëjë me faktin dhe frikën nëse zhvillimi i sotëm i mjeteve të informimit dhe 

telekomunikacionit është në të njëjtën vale me kërkesat e një shoqërie demokratike 

për barazi dhe mosdiskriminim në përfitimin social nga ky zhvillim i teknologjisë së 

komunikimit. Këtë dyshim e gjejmë edhe tek Cordini
21

(Profesor i së drejtës 

administrative të krahasuar), i cili liston si problem në lidhje me demokracinë:  

 

 garantimin e individëve nga abuzimi i mjeteve të komunikimit dhe mbrojtjen e 

sferës private
22

; 

 domosdoshmëria e një regjimi juridik për të disiplinuar prodhimin,  

mbledhjen, klasifikimin, përdorimin dhe komunikimin e informacionit; 

 

Përgjigje negative i jep shqetësimit të mësipërm Lyon kur mendon se “nuk ka 

ekuivalencë ndërmjet novacioneve teknologjike dhe përfitimeve sociale”, ndërsa  

 

                                                 
17

 Sociolog, por edhe shkrimtar, botues dhe professor në Universitetin e Harvard-it. 
18

BELL D. “The social” fq. 569, cituar nga PIETRANGELO M. “La societá dell’ informazione tra   

   realtá e norma”, Giuffrè Editore, 2007, fq. 7. 
19

 PIETRANGELO M. “La societá dell’ informazione tra realtá e norma”, Giuffrè Editore, 2007, fq. 6. 
20

 Po aty, fq 4. 
21

CORDINI G.,Società dell’ informazionee diritti costitutionali, në “La società dell’ informazione: 

libertà, pluralismo, risorse”-Atti del convegno dell’ Associazione di Diritto Pubblico Comparato ed 

Europea, G.Giappichelli Editore, 2006 -Konferencë e mbajtur në San Marino,30 Shtator 2005, fq 68-69 
22

Këtë ide e gjejmë edhe tek: GARDINI G. “Le regole dell’ informazione- Principi giuridici, strumenti, 

casi”, Mondadori, Milano 2009, fq. XI. 
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Gianfranco Sias flet për një kufi të ri, i cili duket se është kontrolli social i 

teknologjive
23

. Kjo dikotomi mes aspektit teknologjik dhe atij etiko-social ka 

karaterizuar atë që e quajmë shoqëri informacioni qysh nga vitet 70. Prandaj, gjejmë 

këto vite një sërë programesh të hartuara nga shtetet, që synojnë t’i japin shoqërive të 

tyre karakteristikat dhe funksionet e “shoqërisë së informacionit”. Në fillimet e këtyre 

përpjekjeve tendenca ishte për të forcuar vetëm komponentin teknologjik të këtyre 

shoqërive. Në 1971 Japonia harton strategji ku shoqëria e informacionit ishte një 

objektiv për t’u përmbushur në vitin 2000; Komuniteti Europian harton në vitin 1978 

programin e parë për zhvillimin e shoqërisë së informacionit duke synuar në 

parashikimin e pasojave ekonomike dhe sociale të këtij zhvillimi. Por, ndërsa 

shtoheshin programet për të realizuar shoqërinë e informacionit, duhet thënë se vendet 

europiane kaluan gradualisht nga zhvillimi i komponentit teknologjik tek 

domosdoshmëria për t’u përkujdesur edhe për komponentin etiko-social me të njëjtën 

vëmendje. Pra, shtrohen probleme të rëndësishme për të kuptuar si ndikon 

komponenti i pare (teknologjik) në cilësinë e jetës, duke synuar në një nivel 

mirëqënjeje kolektive.  

 

Mund të pohojmë se viti 1999 përbën një hap cilësor në ripërpunimin e kuadrit 

normativ të bashkësisë europiane, “për të balancuar politikat liberalizuese të 

përhapjes së internetit me termat e sigurisë së të dhënave”
24

. Vëmendja përqëndrohet 

tek gjetja e zgjidhjes për ndikimin e teknologjive në punësim dhe çështja e 

demokracisë e mundësive të barabarta, gjë që çon drejt idesë së ecjes paralele të 

teknologjisë me kohezionin social. Në vitin 2002 rivendoset objektivi për aksesin në 

informacion,  e ndjekur pastaj në vitin 2005 me synimin për krijimin e mundësive për 

t’i ofruar publikut një shërbim më efiçent cilësisht më të mirë, të cilin e realizon 

mundësia e digjitalizimit. Programe e dokumenta të miratuara në vazhdim evidentojnë 

tre prioritete të Komisionit Europian: krijimin e një hapësire unike europiane të 

informacionit; inkurajimin e novacioneve që synojnë rritjen dhe punësimin e 

qëndrueshëm; krijimin e një shoqërie të informacionit që synon përmirësimin e 

shërbimeve publike
25

.  

 

Duke iu rikthyer komponenteve që karakterizojnë shoqërinë e informacionit, mund të 

themi që zhvillimi i teknologjisë lidhet ngushtë me mundësitë që ajo krijon brenda 

kësaj shoqërie për qytetarët e saj që të komunikojnë me synim të një zhvillimi si 

individ dhe si pjesë e një shoqërie të caktuar. Kjo lidhet ngushtë me qarkullimin e 

informacionit, që shërben për të krijuar opinionin publik të nevojshëm për të bërë 

zgjedhjet. Kjo nevojë shprehet në idenë se zhvillimi teknologjik krijon një situate ku 

“kemi një demokraci formale të pajisur me mjetet e nevojshme për t’ iu përshtatur 

formave të reja të bashkëjetesës, që kërkojnë teknologjinë dhe tregun e lire”
26

, apo se  

 

 

 

                                                 
23

 Shih: ANGELI F., “Societá dell’ informazione un futuro ineguale?”, Milano, 2002, fq. 12. 
24

U krijua Libri i Bardhë që luan sipas Zhak Delor rolin e një “rregullatori publik për shpërndarjen e 

dijeve dhe aksesin në teknologji të reja…që përbëjnë pasuri të kombeve”;  Libri i Gjelbër orientoi drejt 

kontrollit të konkurrencës në iniciativat private. 
25

 Për më tepër shih: PIETRANGELO M. “La societá dell’ informazione tra realtá e norma”, fq. 15-37. 
26

BALLESTEROS T G. “Mezzi di communicazione e sviluppo democratico in Spagna”, fq. 4; në “La 

società dell’ informazione: libertà, pluralismo, risorse”-Atti del convegno dell’ Associazione di Diritto 

Pubblico Comparato ed Europea, G. Giappichelli Editore, 2006 (Konferencë e mbajtur në San Marino, 

30 Shtator 2005). 
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“shoqëria demokratike ka tek informacioni një të dhënë thelbësore për vitalitetin dhe 

realizimin konkret të saj”
27

. 

 

 

1.4. Vështrim teorik mbi lirinë e shprehjes dhe shtypit 

 

Sot vërehet një prirje e përgjithshme, e dukshme qartazi në SHBA, Europë e Japoni, 

për të pasur më pak rregulla dhe më shumë konkurrencë përsa i takon rregullimit të 

regjimit juridik të mjeteve të realizimit të lirisë së shprehjes dhe informimit. Kjo 

tendencë shprehet në raport me shtypin dhe radiotelevizionin, megjithëse këto nuk 

janë të vetmet forma të realizimit të komunikimit. Kjo është karakteristikë kryesisht e 

“demokracive që i mbeten besnike 

filozofisë liberale jo vetëm me fjalë
28

. Zëvendësimi i rregulloreve autonome me 

dispozita anti-monopol të shoqëruar me krijimin e transmetuesve privatë po lëshon 

terren tashmë për realizimin e infrastrukturës së domosdoshme për qarkullimin e 

informacionit, si një element i domosdoshëm i shoqërive ku jetojmë, i cili qëndron në 

themel të proceseve globalizuese ku gradualisht po zë vend revolucioni numerik
29

 në 

fushën e radiotelevizionit.  

 

Mjetet për të realizuar lirinë e shprehjes gjenden mes respektimit të ligjeve të 

konkurencës dhe disa përjashtimeve prej tyre, shmangjes nga logjika e ekonomisë së 

tregut. Rregullat e funksionimit të shtypit pavarësisht se mbështeten në parimin e 

konkurrencës, ndryshojnë nga vendi në vend. Shtypi anglez është një shembull gati i 

përsosur i regjimit konkurues, sepse duke mos qenë objekt i asnjë ligji të veçantë, i 

nënshtrohet rregullave që mbrojnë të drejtat e njeriut dhe për të përcaktohen vetëm 

masa fiskale që mbrojnë konkurrencën. Të njëjtat parime vlejnë edhe për shtypin 

francez ku gjejmë “mungesën e një autorizimi paraprak, konkurencën ndërmjet 

burimeve të informacionit dhe organeve të shprehjes”
30

. 

 

Vlen të evidentohet këtu një qëndrim i konsoliduar tek studiuesit e mediave mbi 

dallimin mes “informimit përmes shtypit” dhe “informimit përmes radio-televizionit”; 

e para identifikohet me “të drejtën e çdo personi për t’i komunikuar të tjerëve, pa 

ndërhyrje rezultatet e bindjeve të tij kulturore, artistike e politike”, duke u ofruar 

mbrojtje ligjore atyre; tek e dyta “ subjekti të cilit i ofrohet mbrojtja e së drejtës për 

informim nuk është autori, por subjekti të cilit i drejtohet informacioni, që ka të 

drejtën për të marrë një produkt të karakterizuar nga pluralizmi, paanësia dhe 

plotësia”
31

.  

 

 

 

 

 

                                                 
27

 CALAMAND P., “L’ informazione e i diritti della persona”- Centro di iniziativa giuridica. 
28

BELLE F., Media dhe Shoqëritë- botim- shtyp- kinema- radio- televizion- internet, Papirus, UET 

press, 211, fq.  245. 
29

 Procesi i transmetimeve numerike audiovizuale. 
30

BELLE F., Media dhe Shoqëritë- botim- shtyp- kinema- radio- televizion- internet, Papirus, UET 

press, 211, fq. 247. 
31

Shih: GARRONE B. G., Appunti di diritto pubblico dell’ informazione e della comunnicazione, 

Justutiam Colimos, Torino, 1998,  fq. 58. 
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1.4.1. Liria e shtypit 
 

 Zanafilla e lirisë së shtypit si një e drejtë e mbrojtur nga ligji, ndeshet për herë të parë 

në Kushtetutën suedeze të vitit 1766 e cila sanksionon parimin bazë, ndalimin e 

censurës dhe që me ligjet e mëvonshme solli edhe një sërë principesh të tjera: 

caktimin e një përgjegjësi botimi, mbrojtjen e burimeve të informimit, parimin e 

aksesit të lirë në dokumentet zyrtare, ligjin mbi shpifjen që mbron individët. Të njëjtin  

 

rregullim ka bërë Shteti i Virxhinias në Kartën e të Drejtave të Virxhinias në vitin 

1776, e cila sanksionoi “se liria e shtypit është një nga mburojat e fuqishme të lirisë 

dhe s’mund të kufizohet, veçse nga qeveritë demokratike”; ky parim ripohohet në 

amendamentin e parë të vitit 1791 të Kushtetutës së Shteteve të Bashkuara të 

Amerikës, sipas të cilit “Kongresi nuk do të nxjerrë asnjë ligj që kufizon lirinë e fjalës 

apo të shtypit”.  Në Deklaratën e të Drejtave të Njeriut dhe Qytetarit theksohet në 

nenin 10 se “Askush nuk duhet të ndëshkohet për opinionet e veta”, gjë që përforcohet 

edhe me një dispozitë tjetër(neni 11) ku mbrohet liria e botimit e shoqëruar edhe me 

kufizime të natyrës legjislative. Ligji themelor gjerman
32

 i vitit 1949 thekson se “nuk  

ka censurë”; Revolucioni francez i vitit 1789 për herë të parë e përçon lirinë e shtypit 

përmes termave universale, ndërsa në shekullin 19-të bëhet një nga format e lirisë së 

shprehjes së opinioneve që ligji francez i vitit 1881 e sanksionon. Në embrion kemi 

disa përpjekje për të konsoliduar mendimin liberal mbi lirinë e shtypit, gjithmonë 

brenda disa kornizave të caktuara që imponon koha
33

. 

 

Shekulli i 19-të shoqërohet nga lëvizje të reja në këtë fushë. Shtetet e Bashkuara të 

Amerikës shtriu mbrojtjen e lirisë së shprehjes nëpërmjet shtypit edhe mbi mjetet e 

tjera të shprehjes së opinioneve; disa vende s’kanë ligj mbi shtypin; disa e rregullojnë 

këtë nëpërmjet dispozitave kushtetuese (Italia në 1948, Suedia në 1949, Spanja në 

1979); disa vende e rregullojnë nëpërmjet legjislacionit të landeve apo kantoneve 

(Zvicra dhe Gjermania Federale). Institucionet me autoritet moral në ushtrimin e 

profesionit të gazetarit shpesh nuk konsiderohen si mjete të mirëfillta për lirinë e 

shtypit. 

 

Të gjitha këto fakte tregojnë se ekzistenca e një ligji mbi shtypin nuk është 

detyrimisht faktor përcaktues i lirisë së shtypit. Shembull i kësaj është dëshmia që 

vjen nga historia e shtypit anglez; liria u mor me forcë nga pushteti politik dhe ku 

pavarësisht se nuk ka një ligj për shtypin, Britania e Madhe është vendi ku lindi shtypi 

i madh modern; ku u përdorën teknologjitë e reja; ku u futën formulat e reja (si ajo e 

cilësisë dhe vërtetësisë së informacionit); ku lindi “gazetaria e re” që konsiston në një 

shumëllojshmëri rubrikash dhe paraqitje të re. Të gjitha këto nuk mund të shihen të 

lidhura me ekzistencën e një ligji, por me faktin se “instrumentat e lirisë i përkasin 

kulturës politike të Britanisë së Madhe
34

. 

 

                                                 
32

 Bëhet fjalë për Republikën Federale të Gjermanisë. 
33

Në vitin 1644 John Milton (poet anglez) kërkonte lirinë për të shtypur pa autorizim e pa censurë, 

brenda caqeve të kërkimit të së vërtetës kristiane; kjo ide e rikthyer në vitin 1965 nga Herbert Marcuse 

(sociolog, filozof dhe studiues i teorive politike gjerman),  i konsideruar si autori i tolerancës represive 

sipas të cilit “the telos of tolerance is truth”. Për më tepër shih BELLE F., Media dhe Shoqëritë-botim-

shtyp-kinema-radio-televizion-internet, Papirus, UET press, 211,  

fq. 249. 
34

 BELLE “Media dhe Shoqëritë-botim-shtyp-kinema-radio-televizion-internet”, Papirus, UET press, 

211, fq 263-266. 
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Një vend të veçantë zë teoria liberale e informacionit
35

, e zhvilluar nga fundi i 

shekullit XVIII deri në fillimin e shekullit XX, e cila vendos parime të rëndësishme si 

më poshtë: 

 

Ekuivalenca mes lirisë së mendimit dhe lirisë së shtypit. Historia e zhvillimit të 

shoqërisë njerëzore ka treguar se përpjekjet për të ushtruar lirinë e shprehjes së 

mendimit janë bërë njëkohësisht me përpjekjet për të mbrojtur mjetet me të cilat 

realizohet liria e shprehjes së opinioneve. Në këtë këndvështrim liria e shprehjes së 

mendimit shihet tashmë si një liri që shkon paralel me lirinë e shtypit. 

Kundërshtimi i parimit të autoritetit. Kundërshtimi i parimit të autoritetit është i lidhur  

ngushtë me konceptin se e vërteta nuk mund të jetë monopol i askujt; çdokush ka të 

drejtën të shprehë opinionin e vet për realitetin dhe kjo s’ mund tu imponohet të 

tjerëve si një e vërtetë absolute. Duke u thelluar kjo ide shkon deri në mungesën e 

kërkimit të autorizimit që do të hapte rrugën për një kontroll paraprak e censurë. 

Pluralizmi. Pluralizmi është një parim që përfshin si pluralizmin në burimet e 

informimit, ashtu edhe në organet e informimit. Duke mbështetur këtë parim liberalët 

vendosin konkurrencën në bazë të funksionimit të lirisë së shtypit; pra ky është një 

kusht i nevojshëm, por jo i mjaftueshëm për funksionimin e lirisë së shtypit. Kjo është 

një teori që përshkohet nga optimizmi që pluralizmi do të ketë një rezultat të 

dukshëm; e vërteta do të ketë mundësi të evidentohet dhe lajmi i mirë do të triumfojë. 

 

Kur flasim për lirinë e mediave, shpesh autorët mendojnë se kjo është një luftë që nuk 

mbaron kurrë. Teoria liberale e trajtuar më sipër nuk i eleminoi dot sfidat e kësaj lirie 

gjatë kohës që ajo në fakt njohu mbështetje e elaborim. Mund të flasim për dy sfida të 

mëdha që duheshin përballuar në shekullin e XX-të
36

: 

 

 Sfida që lidhej me lindjen e revolucionit bolshevik në 1917 dhe që i shtriu 

efektet deri në vitet ’90-të. Ajo karakterizohej nga rehabilitimi i parimit të 

autoritetit. Kjo ide evoluoi, nga idea marksiste sipas të cilës përmbysjet e 

mëdha që sjellin revolucionet në çdo fushë duhet të shtrihen edhe tek liria e 

shtypit dhe më tej tek idea leniniste se shtypi duhet të jetë një mjet propagande 

dhe një hallkë e transmetimit të saj tek publiku. 

 Sfida me të cilën liria duhej të përballej pas vitit 1945, që lidhet me qëndrimin 

e disa eseistëve amerikanë dhe europianë, të cilët kanë në thelb idenë e 

“përgjegjshmërisë shoqërore të mediave”. E lindur njëkohësisht me shpikjen  e 

televizionit, por edhe me nevojën për ndryshime të shumta pas katastrofës së 

Luftës së Dytë Botërore, me një sërë kritikash për rolin e shtypit dhe shkeljes 

së shpeshtë të moralit publik e të jetës private të qytetarëve; nënshtrimi ndaj 

“biznesit të madh”, teoria liberale nuk mundi të shmangë e as të fitojë 

përballjen me sfiden në fjalë. 

 

Vitet ’80-të u karakterizuan nga një zhvillim që ka në thelb kundërshtimin dhe akuzat 

ndaj shtypit, situatë që shoqërohet nga mundësia për të ndryshuar e bashkë me të edhe 

qëndrimet ndaj tij. Vitet ’90-të shënojnë rilindjen e fuqishme të mediave, nëpërmjet 

diskursit ideologjik; ato ishin faktorë i padiskutueshëm në ndryshimet e sistemeve  

 

                                                 
35

 Koncepti liberal i informimit gjendet i trajtuar hollësisht tek: BELLE F., Media dhe Shoqëritë- 

botim-shtyp-kinema-radio-televizion-internet, Papirus, UET press, 211, fq. 249. 

 
36

 Po aty,  fq. 252-258. 
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politike dhe shoqërore të një pjese të madhe të botë; konkretisht të regjimit të shteteve 

ish komuniste në Europën Lindore dhe Qendrore.  

 

Luhatjet e mësipërme janë evidentuar edhe në raportet e Freedom of House, e cila 

monitoron ndër të tjera edhe lirinë e shtypit prej vitit 1980. Bazuar në indeksin “Për 

lirinë e shtypit”, freedom of House konkludon se “tani liria e shtypit është në rënie 

pothuajse në çdo vend të botës. Vetëm 15% e qytetarëve të botës jetojnë në vende që 

gëzojnë lirinë e shtypit. Në pjesën tjetër të botës, qeveritë dhe aktorët jo shtetërorë 

kontrollojnë këndvështrimin e qytetarëve dhe shtypin brutalisht zërat e pavarur që 

synojnë të promovojnë llogaridhënjen, qeverisjen e mirë dhe zhvillimin ekonomik”
37

. 

 

Të njëjtin qëndrim mbajnë edhe “Reporterët pa Kufij” kur analizojnë situatën aktuale 

të zhvillimit dhe respektimit të lirisë së shtypit. Në vitin 2010 Sekretari i Përgjithshëm 

i “Reporterë pa kufij”, tha se “Më shumë se asnjëherë më pare ne mund të shohim se 

zhvillimet ekonomike, reformat institucionale dhe respektimi i të drejtave themelore të 

njeriut, jo domosdoshmërisht shkojnë dorë për dorë. Mbrojtja e lirisë së medias 

vazhdon të jetë një luftë, një luftë për ta ruajtur në vendet e Europës së vjetër dhe një 

luftë kundër shtypjes dhe padrejtësisë në regjimet totalitare përreth botës”. 

 

Finlanda, Islanda, Holanda, Norvegjia, Suedia dhe Zvicra janë në krye të listës si 

vende me nivelin më të lartë të respektimit të të drejtave të medias. Por, në raportin e 

vitit 2010 shprehet shqetësimi se shumë vende të Bashkimit Europian po bien në 

indeksin që tregon nivelin e respektimit të së drejtës së medias, duke rrezikuar që të 

humbë statusin e shembullit për tu ndjekur, duke dobësuar dhe pozicionin e tij 

përballë kërkesave ndaj vendeve me regjime autoritare për të marrë masa. 13 vende 

nga 27 janë në 20 vendet e para të indeksit, ndërsa 14 të tjera janë në vende shumë më 

të ulta, p.sh, Italia në vendin 49-të, Rumania në vendin e 52-të dhe Greqia dhe 

Bullgaria në të 70-ën. 

Nuk ka pasur progress në disa vende ku, “Reporterët pa kufij” evidentojnë një sërë 

problemesh. Për Francën dhe Italinë pasqyrohen probleme që kanë të bëjnë me 

shkeljen e mbrojtjes së burimeve të gazetarëve, përqëndrimin e vazhdueshëm të 

pronësisë mbi median, rritjen e ankimeve të nëpunësve qeveritarë ndaj gazetarëve dhe 

punës së tyre dhe padive gjyqësore. 

  

1.4.2 Liria e radiotelevizionit. 

 

Vitet 70,80 karakterizohen nga lidhja e debatit për liritë publike dhe mediat me 

liberalizimin e mjeteve audiovizuale në Europë. Lindi një përpjekje e fuqishme që kjo 

fazë të karakterizohej nga mbështetja e asaj që quhet “e drejta për  komunikim”, duke 

e konsideruar tashmë “lirinë e informimit” si një aspekt të jetës së qytetarëve, e cila jo 

vetëm duhet zgjeruar, por edhe pasuruar, duke përqëndruar vëmendjen edhe tek mjetet 

e tjera të komunikimit. E gjitha kjo mbështetet në dy faktorë të rëndësishëm: 

mundësitë që sjellin teknologjitë e reja dhe krijimin tashmë të një shoqërie 

komunikimi ku lind detyrimi i shtetit për hartimin e politikave të komunikimit”
38

.  

 

                                                 
37

 Shkarkuar nga: www.freedomhouse.org/report-types/freedom-press, datë 23.01.2012. 
38

BELLE F., Media dhe Shoqëritë-botim-shtyp-kinema-radio-televizion-internet, Papirus, UET press, 

211, fq 261. Sqaro për inicuesin e eurovizionit për ketë concept. 

http://www.freedomhouse.org/report-types/freedom-press
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Filozofi dhe sociologu francez Jean Stoetzel mendon se është e domosdoshme që të 

mbahet parasysh se shtypi ka një sërë funksionesh, ku njëri është funksioni “zyrtar” i 

informimit, por ka edhe të tjera funksione: shtypi nëpërmjet informacionit që 

shpërndan lehtëson përfshirjen e individit dhe identifikimin e përkatësisë së tij në një 

grup të caktuar; ai është një mjet për t’u argëtuar; shtypi realizon funksionin katartik, 

ku subjekti zhvishet nga pasionet apo realizon ndjenjën e tij të protestës
39

. Këto 

aspekte dhe funksione të tjera të lirisë së shtypit tërheqin vëmendjen tek mjetet e tjera 

të komunikimit, të cilat krijojnë kushtet për një kapërcim cilësor të shoqërisë së sotme 

nga e drejta për informim në të drejtën për të komunikuar. 

 

Zhvillimi i televizionit dhe rregullimi juridik i regjimit të tij juridik ka karakteristika 

të ndryshme jo vetëm në shtete të ndryshme, por edhe në kontinente të ndryshme. 

Kështu televizioni në Europë është i shumëllojshëm përsa i takon rregullave përmes të 

cilave rregullohet pozicioni i tyre juridik dhe motiveve e kuptimit të tyre. Por ka një 

karakteristikë të përbashkët mes tyre, sepse ndryshe nga televizioni amerikan, 

televizioni europian “lindi në hije të monopoleve publike, përmes përpjekjes për një 

regjim juridik europian që i karakterizon televizionet, por edhe bën dallimin mes tyre. 

Këto përpjekje kanë të bëjnë me nevojën për të përcaktuar organizimin, funksionimin 

dhe shkallën e lirisë që gëzojnë këto televizione”
40

. Referuar eksperiencës së shteteve 

europiane mund të pranojmë se zhvillimi i radiotelevizioneve ka kaluar përmes tre 

fazave: 

 

a. Futja e formave të monopolit publik. Legjislacioni europian është motivuar nga 

konsiderata principialisht teknike; para së gjithash nga nevoja për të planifikuar 

instalimin e impianteve të transmetimit me qëllim evitimin e ndërhyrjeve; futjen e një 

modeli të menaxhimit të shpërndarjes së valëve të radios dhe televizionit të tipit 

monopolist. Rezultati ishte që shumë iniciativa private më të dobëta u zhdukën, 

ndërsa emetuesit më të fuqishëm shndërrohen në shoqëri prevalente ose me kapital të 

plotë publik. Kontrolli shtetëror mbi konçensionarin publik shfaqet në dy drejtime:  

 

 emërimin e organeve drejtuese dhe menaxhimin e buxhetit të tyre; 

 hartimin dhe mbikqyrjen e programacionit të tyre. 

 

Thelbi i debatit politik dhe publik ka të bëjë me nevojën për të shtrirë edhe mbi 

informimin përmes radiotelevizionit, mbrojtjen kushtetuese dhe ligjore që i bëhej 

lirisë së shtypit. Me fjalë të tjera lindi si domosdoshmëri që veprimtaria 

radiotelevizive të përfshihej brenda lirisë së shprehjes së mendimit. 

 

b. Reforma e regjimit ligjor të monopolit. Njohja e legjitimitetit të rolit të shtetit si 

menaxhues i drejtëpërdrejtë i mjeteve atje ku kërkesat për pluralizmin e informacionit 

nuk mund të kënaqen ndryshe. 

 

 

                                                 
39

 BELLE F., Media dhe Shoqëritë-botim-shtyp-kinema-radio-televizion-internet, Papirus, UET press, 

211, fq. 625- 626. 
40

 Sipas autorit Europa ka kaluar ne tre faza për të arritur tek situata sot: ekzistenca e një monopoli që    

 imponon një program për të gjithë vendin; kur të njëjtët përgjegjës ofrojnë programe të ndryshme;  

 pluralizmi në kuptimin e sotëm kur përgjegjës të ndryshëm ofrojnë secili programet e 

veta.Shih:BELLE F., Media dhe Shoqëritë-botim-shtyp-kinema-radio-televizion-internet, Papirus, UET 

press, 2011, fq. 246-347. 
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c. Kriza e monopolit dhe zëvendësimi me një sistem të përzier publik e privat. Gjithë 

ky proces solli në një rezultat të pakundërshtueshëm të kalimit nga monopolizimi i 

informimit tek informimi i lirë dhe pluralist. Veçanërisht në fazën e tretë mund të 

themi që shfaqen disa dukuri të rëndësishme që nuk duhen anashkaluar si: 

- kontrolli legjislativ merr përparësi ndaj atij ekzekutiv; 

- korigjohet tashmë modeli i monopolit publik në këtë fushë; 

- vendoset një lidhje e ngushtë mes strukturave radiotelevizive dhe autoriteteve   

  vendore; 

- përdorimi i radiotelevizionit në favor të grupeve sociale të veçanta. 

 

Ndërsa fazat e mësipërme ishin karakteristika të shteteve më të zhvilluara të Europës 

mund të themi që shtetet e tjera kaluan në fazat e mëposhtme: 

 

 liberalizimi i mjeteve të komunikimit me kabëll dhe me eter; 

 liberalizimi në nivel lokal i radiofonisë; 

 liberalizimi në nivel lokal i rrjeteve televizive me kabëll 

 liberalizimi në nivel kombëtar i radios dhe televizionit. 

 

Evidentohen tashmë iniciativa private të privuara nga qëllime fitimi (p.sh në Belgjikë, 

Zvicër, Suedi, Norvegji, Holandë) ose shoqëri tregtare të vërteta(Angli, Francë, 

Gjermani, Spanjë). Këto iniciativa i nënshtrohen kontrollit të institucioneve që 

derivojnë apo varen nga qeveria apo që funksionojnë si organe të pavarura. 

 

Disiplinat anti-trust mbi bazën e direktivave komunitare parashikojnë
41

: 

 përcaktimin normativ të nivelit maksimal të përqëndrimit; 

 paracaktimi i një sërë detyrimesh për transparencë; 

 vënia e reklamave nën kontroll të grupeve sociale apo të sipërmarrjejeve që 

veprojnë në fushën e teleradiodifuzionit. 

 

 

1.4.3. Profesioni i gazetarit mes pozitës së profesionistit dhe punëmarrësit 

 

Duke ju rikthyer mendimit të autorit italian Garrone në raport me lirinë e shtypit 

kuptojmë se ai bën një dallim të qartë mes ushtrimit të lirisë së shtypit nga ana e një 

personi të zakonshëm dhe ushtrimit të saj nga një person i kualifikuar si gazetar, i cili 

e ushtron lirinë e shtypit me cilësinë e një profesionisti. Në Itali ky profesion 

rregullohet ligjërisht që në vitin 1925; nëpërmjet tij vendosen disa detyrime  për 

gazetarët si: nënshtrimi i gazetarit italian ndaj një provimi kombëtar për tu regjistruar 

në regjistrin e urdhërit profesional; klasifikimi në këto lista sipas tipit të aktivitetit 

duke evidentuar shumëllojshmërinë e figurës së gazetarit
42

. E njëjta gjë mund të 

thuhet edhe për detyrimin e gazetarëve në Spanjë për të mbajtur diplomën e njërës 

prej shkollave të gazetarisë. Vlen të theksohet se konkretizohet modeli organizativ i 

urdhërit të gazetarisë. Kjo shoqërohet me dhënjen e konceptit të aktivitetit të gazetarit 

i cili, duke iu nënshtruar parimeve të profesionit të lirë, është garant në raport me  

 

 

                                                 
41

 GARRONE B.G., Appunti di diritto pubblico dell’ informazione e della comunnicazione, Justutiam   

    Colimos, Torino, 1998, fq. 68. 
42

 Po aty, fq. 42. 
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lirinë e ndërgjegjes së gazetarit. Gazetari, që është inicuesi i informacionit, por jo 

mbajtësi i vetëm i tij, ndodhet në një pozicion të dyfishtë dhe problematik. Liria e tij 

shpesh mund të rrezikojë të ndeshet me objektivat e sipërmarrjes ku ai ushtron 

profesionin. Kështu që ai ka një status të dyfishtë: gazetari si profesionist, që i 

nënshtrohet rregullave që imponon komuniteti i organizuar i gazetarëve dhe gazetari 

si i punësuar që varet nga sipërmarrja. 

 

Për këtë arsye, në shumë ligje parashikohet që botuesi duhet të publikojë marrëveshjet 

e bëra me drejtuesit që janë përgjegjës, në lidhje me linjën editoriale të gazetës dhe të 

informojë paraprakisht redaktuesit; përfshirja e sindikatave të gazetarëve në hartimin 

e politikave të sipërmarrjes editoriale; shpallja nga drejtuesi i programit editorial që 

shërben për ta ruajtur autonominë e gazetës nga botuesi. Ka pasur diskutime që 

rrjedhin nga përpjekjet për t’i shpëtuar varësisë së  veprimtarisë së gazetës nga 

financuesi. Ky debat u zhvillua edhe me miratimin e ligjit francez ku përmes 

ndryshimeve kushtetuese parashikohet rezerva ligjore për të caktuar rregullat mbi 

“lirinë, pluralizmin dhe pavarësinë e mediave”
43

. Belle sugjeron se do të ishte më i 

përshtatshëm përdorimi i konceptit “autonomi”, sepse liria e mediave nuk mund të 

jetë absolute dhe gjithçka varet nga mënyra si rregullohet dhe funksionon ajo. 

 

1.5. Konkluzione 

Referuar trajtimit të paraqitur në këtë kre, dëshirojmë të evidentojmë disa konkluzione 

që besojmë se paraqesin interes: 

 

 Shoqëria jonë shfaqet si një “shoqëri e informacionit” ku e drejta e 

komunikimit merr vemendje të veçantë si dhe shfaqet si një e drejtë që ka në 

themel informimin. Evidentojmë se informacioni është faktor determinant për 

zhvillimin ekonomik dhe  formimin e opinionit publik që ndikon dukshëm në 

vendimarrjet politike, të cilat reflektohen edhe në një shumllojshmëri 

ndikimesh sociale.  

 

 Zhvillimi i teknologjive të komunikimit jep mundësi për forma të ndryshme të 

komunikimit të cilat përmbajnë në vetevete dy komponentë: komponentin 

teknologjik dhe komponentin etik. Kjo dikotomi ka gjetur trajtim të ndryshëm 

duke alternuar qëndrimet që i trajtojnë ato si faktorë autonomë dhe të palidhur 

në mënyrë të drejtpërdrejtë me trajtimin si faktorë që kondicionojnë njësoj 

njëri-tjetrin. Pyetja që u përpoqëm t’i japim përgjigje ka të bëjë me raportin 

mes tyre dhe përcaktimin e pozitave dominuese. Tendenca e mendimit juridik, 

por jo vetëm, është të shmangë elementet negative që mund të shoqërojnë 

procesin e zhvillimit të teknologjisë që konkretizohet në: garantimin e 

individëve nga abuzimi i mjeteve të komunikimit dhe mbrojtjen e sferës 

private; domosdoshmërinë e një regjimi juridik për të disiplinuar prodhimin,  

mbledhjen, klasifikimin, përdorimin dhe komunikimin e informacionit.  

 

 Mendimi filozofik dhe juridik ka evoluar vazhdimisht dhënjen e një koncepti 

mbi lirine e informimit. E trajtuar si një element i lirisë së shprehjes i jepet 

rëndësi ndikimit që ajo ka në formimin e personalitetit dhe realizimit  

 

                                                 
43

 Kushtetuta e Francës shkëputur nga  
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shpirtëror dhe intelektual të individit. Mund të themi që ky evoluim i ideve 

filozofike formalizohet në një sërë aktesh ndërkombëtare ku fillimisht liria e 

informimit trajtohet edhe juridikidht si element i lirisë së shprehjes dhe gjen 

mbrojtjen nëpërmjet saj. 

 

 E trajtuar si element përbërës i lirisë së shprehjes dhe duke e parë këtë të 

fundit si të drejtë negative që kërkon thjesht mosndërhyrjen e shtetit, doktrina 

dhe jurisprudenca për të drejtën për informim ka shkuar përtej kësaj, duke u 

trajtuar si një e drejtë karakteristike për qeverisjet demokratike ku qartësia dhe 

transparenca sundojnë. 

 

 E drejta për informim tashmë mund të themi që nënkupton si lirinë për të 

dhënë informacion, ashtu edhe lirinë për të marrë informacion. Mënyra e parë 

e të kuptuarit të kësaj të drejte qëndron në themel të lirisë së mediave dhe 

mbron jo vetëm të drejtën për informim të gazetarit apo redaktorëve përgjegjës 

për informacionet që përcillen por edhe të burimeve të informacionit. Mënyra 

e dytë e të kuptuarit mbron të drejtën e publikut për të marrë informacion. Ky 

konceptim ka evoluar nga pohimi se publiku ka të drejtë të marrë 

informacionin që u serviret tek parimi se publiku ka të drejtë ta kërkojë vetë 

informacionin dhe kjo konkludoi me të drejtën për akses në dokumentet 

zyrtare.  

 

 Ajo që shihet qartë në trajtimin e mësipërm mbi lirinë e shtypit dhe të 

radiotelevizionit është fakti se ato shkojnë paralelisht me të drejtën për 

informim, pikërisht sepse janë mjetet kryesore për realizimin e saj. Megjithatë, 

liria e shtypit dhe e radiotelevizionit gjithnjë e më shumë po i nënshtrohen 

rregullimit ligjor si të drejta themelore të njeriut dhe rregullave të konkurencës 

që i sheh ato thjesht si sipërmarrje. Eksperienca ofron modele të ndryshme të 

rregullimit ligjor ku përplasen në etapa të ndryshme tendenca për vendosjen e 

monopolit publik me gërshetimin e sistemit privat-publik. 

 

 Paraqet interes, mendojmë, evidentimi i një realiteti tashmë në disa vende, të 

cilat kanë përcaktuar një status të gazetarit, që nuk është i thjeshtë për tu 

gëzuar. Gazetari ndodhet në një dyzim të përditshëm; si profesionist që zbaton 

disa parime të rëndësishme për një informim korrekt të publikut dhe si 

punëmarrës tek botuesi, që tenton të ndikojë dhe ka mundësi reale të ndikojë 

në politikën editoriale të shtypit. 
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KREU  2 

 

             RREGULLIMI KUSHTETUES DHE LIGJOR I SË DREJTËS 

                  PËR INFORMIM NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË 

 

Në rrugën e gjatë e të vështirë të tranzicionit Shqipëria ka ndërmarrë angazhime të 

mëdha, që rrjedhin nga  anëtarësimi tashmë në organizmat ndërkombëtarë dhe nga 

sfidat e integrimit që synon të realizojë. Shqipëria është anëtare e OKB-së dhe ka 

nënshkruar si Deklaratën Universale të të Drejtave të Njeriut, ashtu edhe Paktin e të 

Drejtave Civile dhe Politike, gjë që sjell edhe detyrimin për të respektuar ndër të tjera 

principin e lirisë së informimit. Po kështu, si anëtare e Këshillit të Europës ajo ka 

nënshkruar dhe ratifikuar Konventën Europiane të të Drejtave të Njeriut dhe qytetarët 

e saj mund t’i drejtohen Gjykatës Europiane të të Drejtave të Njeriut për të mbrojtur të 

drejtat e parashikuara nga kjo Konventë. Hyrja në fuqi e Marrëveshjes së Stabilizim 

Asociimit ka vendosur detyrime të reja për Shqipërinë, të cilat kërkojnë fuqishëm 

amendime ligjore. Ky proces është shoqëruar edhe me detyrimin për të përafruar 

legjislacionin e brendshëm me përmbajtjen e tyre. 

 

Përtej një qasjeje të tillë ndaj akteve ndërkombëtare, kërkohet që liria e informimit të 

gjejë mbrojtje nga legjislacioni i brendshëm. Është e rëndësishme që qytetarit t’i jepet 

siguria juridike për mundësinë e mbrojtjes së të drejtave dhe lirive themelore, gjë që 

shpesh mund të jetë një sfidë e vërtetë, pasi ai mund të gjendet mes mundësisë për të 

mbrojtur të drejtat pranë institucioneve ndërkombëtare dhe pasigurisë që këtë mund ta 

realizojë përmes procedurave ligjore të brendshme.  

 

Hapi i parë është që kjo liri të parashikohet si një e drejtë themelore në Kushtetutën e 

një vendi. Kushtetuta, duke qenë ligji themelor i një shteti, parashikon parimet më të 

rëndësishme, të përgjithshme pa e rregulluar me hollësi këtë të drejtë. Në fakt, më pas  

nevojiten procedura të qarta dhe efiçente për realizimin dhe mbrojtjen e së drejtës për 

informim. Nëpunësi përgjegjës duhet të dijë si do të proçedojë me kërkesat; 

respektimi i lirisë së informimit ka nevojë edhe për institucione mbikqyrëse e garante 

të së drejtës; qëllimi dhe përjashtimet nga liria e informimit të jenë të përcaktuara 

qartë dhe në mënyra të hollësishme. Kjo është arsyeja që duhet një ligj i veçantë i cili 

garanton të gjitha aspektet e sipërpërmendura të lirisë së informimit. 

 

2.1. Rregullimi kushtetues i së drejtës për informim.  

    

2.1.1. E drejta për informim si një e drejtë themelore e njeriut. 

 

Duke e parë Kushtetutën si “ligjin themelor të një shteti, por edhe si një marrëveshje 

mes qytetarëve dhe pushtetarëve”
44

 kuptojmë natyrshëm se “Kushtetuta ka për qëllim 

të garantojë liritë dhe të drejtat themelore të shtetasve si dhe një qeverisje të dobishme  

për shoqërinë”
45

.  

                                                 
44

 Kushtetuta është një akt, kuptimi i së cilës në përkufizimet e ndryshme lidhet me “raportet e saj me 

shtetin, me sistemin ligjor, me shtetasit”. Për më tepër shih: OMARI L., ANASTASI A., “E drejta 

kushtetuese, Botimet ABC, Tiranë 2010, fq. 23. 
45

 Këtë kuptim të kushtetutës të mbështetur në rëndësinë e kodifikimit të të drejtave themelore të njeriut 

në kushtetuta e gjejmë tek: GARDINI G., “Regole dell’ informazione”- Principi giuridici, strumenti, 

casi”, Pearson Paravia, Bruno Mondador, S.p.A, 2009, fq 4, dhe tek: ZAGANJORI XH., ANASTASI 

A., ÇANI E., Shteti i së drejtës në Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë, Adelprint, Tiranë 2011,  
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Duke pasur të njëjtën qasje, Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë
46

 ka përcaktuar 

“rëndësinë e madhe që kanë të drejtat të cilat çdo individ, shqiptar ose i huaj, gëzon 

ndaj ndërhyrjes së shtetit në jetën e tij, dhe i trajton kufizimet mbi tagrat e shtetit si 

një element thelbësor të demokracive kushtetuese
47

. Autorë të ndryshëm flasin për një 

globalizim të sistemeve ligjore, proces që mbart në vetvete të mira dhe të këqija, por 

ku qartas mund të pohojmë se ka krijuar mundësinë për krijimin e standarteve ligjore 

të përbashkëta për mbrojtjen e të drejtave të njeriut
48

. Duke i qëndruar besnike kësaj 

ideje, Kushtetuta ka përcaktuar se respektimi i dinjitet të njeriut, të drejtave dhe lirive 

të tij është ndër parimet që përbëjnë bazën e këtij shteti dhe shteti është i detyruar t’i 

respektojë dhe shpesh edhe të marrë masa për zbatimin e tyre. Kjo është arsyeja që  

pjesën e dytë Kushtetuta jonë ia kushton të drejtave dhe lirive themelore të njeriut.  

 

Duhet thënë se Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë parashikon të drejtën për 

informim si e drejtë dhe liri themelore e njeriut.  Por, në vazhdim e shtrin mbrojtjen e 

kësaj të drejte edhe në pjesë të tjera që kanë të bëjnë me rregullimin ligjor të 

funksionimit të organeve të pushtetit shtetëror, si dhe në disa dispozita të tjera në të 

cilat e drejta për informim paraqitet si një element të rëndësishëm për të realizuar 

ushtrimin e të drejtave të tjera themelore të njeriut. 

 

Rregullimi kushtetues i së drejtës për informim parashikohet në nenin 23, sipas të cilit: 

 

1. E drejta e informimit është e garantuar. 

2. Kushdo ka të drejtë, në përputhje me ligjin, të marrë informacion për 

veprimtarinë e organeve shtetërore, si dhe të personave që ushtrojnë funksione 

shtetërore. 

3. Kujtdo i jepet mundësia të ndjekë mbledhjet e organeve të zgjedhura 

kolektive. 

 

1. Në pikën 1 parashikohet një parim i përgjithshëm i së drejtës për informim. Duke 

patur një karakter deklarativ, ai garanton të drejtën e përgjithshme të kujtdo për t’u 

informuar, e cila e nënkupton atë si një të drejtë negative që duhet ushtruar pa 

ndërhyrjen e autoriteteve publike. 

 

2. Ndërsa bëhet garantimi kushtetues i së drejtës për informim, në pikën 2 mund të 

themi se parashikohet rezerva ligjore, për ta rregulluar më tej me ligj të posaçëm të 

drejtën për të kërkuar  informacion zyrtar për organet shtetërore ose për personat që 

ushtrojnë funksione të tilla. Kjo dispozitë nuk ka bërë vetëm një mbrojtje të 

përgjithshme  të së drejtës për informim për çështje të interesit të përgjithshëm publik, 

por e ka specifikuar si një të drejtë më vete të drejtën për të kërkuar dhe  për të marrë 

informacion zyrtar nga organet shtetërore ose funksionarët e tyre. 

 

 

                                                                                                                                            
fq 11. 
46

 Kushtetuta është miratuar nga Kuvendi me ligjin 8417, datë 21.10.1998, ka hyrë në fuqi me shpalljen 

prej Presidentit të Republikës me dekretin nr.2260, datë 28.11.1998, ndryshuar me Ligjin nr.  9675, 

date  13. 1. 2007 si dhe Ligjin nr. 9904, date 21. 4. 2008. 
47

 Kushtetuta dhe materiale  shpjeguese, dhjetor 1998, fq. 1. 
48

Shih: BALLBÉ M., Comparative view of administrativ law issues, Albdesign Printing House, Tiranë 

2010, fq 43-48. 
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3. Në thellim të mbrojtjes të së drejtës për informim, Kushtetuta e ka trajtuar atë si një 

element të rëndësishëm për të realizuar një qeverisje sa më të hapur dhe transparente. 

Këtë qëllim synon të garantojë pika 3 e nenit 23 të Kushtetutës, që parashikon të 

drejtën e kujtdo për të ndjekur mbledhjet e organeve të zgjedhura kolektive. Duhet 

thënë se kjo pikë mund të analizohet edhe e gërshetuar me dispozita të tjera të 

Kushtetutës, që ndonëse nuk e rregullojnë në mënyrë të drejtpërdrejtë lirinë e 

informimit, e përmbajnë atë si një element të rëndësishëm  dhe transparencën si një 

parim të veçantë në punën e organeve, veprimtarinë e të cilave këto dispozita  

kushtetuese rregullojnë. 

 

Përveç nenit 23, të drejtën për informim e gjejmë të garantuar dhe në nenin 56, në të 

cilin gjen mbrojtje e drejta e çdo personi “për informim për gjendjen e mjedisit dhe 

mbrojtjen e tij”. Ka autorë që mendojnë se “gjeneza e saj lidhet me gjysmën e dytë të 

shekullit të 20-të dhe i përgjigjet nevojës për ndërgjegjësim për të penguar 

shkatërrimin e ekosistemit tonë të kërcënuar seriozisht nga shkatërrimi potencial i 

civilizimit modern”
49

. Duke vlerësuar rëndësinë e akteve ndërkombëtare në mbrojtjen 

e mjedisit mund të themi se shteti shqiptar ka ndjekur përafrimin me standartet që këto 

akte ofrojnë
50

. E drejta për mbrojtjen e mjedisit bën pjesë në të ashtëquajturën 

gjeneratë e tretë e të drejtave të njeriut, të cilat po njohin sot një vëmendje të veçantë 

në veprimtarinë e organizatave të ndryshme ndërkombëtare, për rolin që ai ka edhe për 

sigurimin dhe mbrojtjen e të drejtave të tjera themelore për një qënie njerëzore
51

.  

 

Kushtetuta në nenin 28 të saj i ka dhënë një vend të rëndësishëm të drejtës për 

informim, me qëllimin që individit t’i sigurohet një mbrojtje sa më efektive në një 

proces penal. Ajo parashikon shprehimisht se “kujtdo të cilit i hiqet liria, ka të drejtë 

të njoftohet menjëherë në gjuhën që ai kupton, për shkaqet e kësaj mase, si dhe për 

akuzën që i bëhet”. Personi, të cilit i është hequr liria, duhet të njoftohet se nuk ka 

asnjë detyrim të bëjë ndonjë deklaratë dhe ka të drejtë të komunikojë menjëherë me 

avokatin, si dhe t’i jepet mundësia për realizimin e të drejtave të tij (neni 28, Pjesa II, 

Kapitulli II) Ky rregullim vazhdon edhe me nenin 31/a, i cili thekson se “gjatë 

procesit penal kushdo ka të drejtë të vihet në dijeni menjëherë dhe hollësisht për 

akuzën që i bëhet, për të drejtat e tij si dhe t’i krijohet mundësia për të njoftuar 

familjen ose të afërmit e tij”. Mbrojtja e së drejtës së informimit në procesin penal apo 

civil gjen rregullim më të hollësishëm në Kodin e Procedurës Penale dhe Kodin e 

Procedurës Civile (këto s’janë objekt i kësaj teme). 

 

Si e rregullon Kushtetuta shqiptare të drejtën e informimit gjatë veprimtarisë së 

organeve  të pushtetit shtetëror, veçanërisht atyre kushtetuese? 

E drejta për informim, përsa i takon veprimtarisë së Kuvendit, duhet parë në dy 

aspekte: 

 

 

 

                                                 
49

Shih: CUTANDA L B. Tek: Comparative view of administrativ law issues, Albdesign Printing house, 

Tiranë 2010, fq 353. 
50

Shqipëria ka nënshkruar Konventën e Aarhus- it (Convention on Access to Information Public 

Participation in Decision- Making and Justice in Environmental Matters)  
51

Më tepër për kategorizimin e gjeneratave të të drejtave mund gjeni tek: GARDINI G., “Regole dell’ 

informazione”- Principi giuridici, strumenti, casi”, Pearson Paravia, Bruno Mondador, S.p.A, 2009, fq. 

8. 
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a. E drejta e publikut për t’u informuar mbi veprimtarinë e institucionit    

ligjvënës. 

b. E  drejta e Kuvendit për t’u informuar mbi veprimtarinë e ekzekutivit, 

të cilën e realizon nëpërmjet interpelancave dhe seancave dëgjimore. 

 

a. Kushtetuta e sheh të drejtën për informim si një element të rëndësishëm në 

veprimtarinë e organit ligjvënës, Kuvendit. Në nenin 79 parashikon se “Mbledhjet e 

Kuvendit bëhen të hapura” duke njohur e garantuar të drejtën e publikut për t’u 

informuar mbi veprimtarinë e institucionit ligjvënës dhe duke vendosur mbi baza 

kushtetuese parimin e transparencës. Duke qenë se është e rëndësishme që qytetarët të 

njihen me veprimtarinë (mbledhjet) e organeve të zgjedhura kolektive, ligji themelor e 

parashikon këtë për Kuvendin duke mbështetur një ide tashmë të konsoliduar se 

“legjislativi ashtu edhe qeveria kanë nevojë që të funksionojnë duke u mbështetur në 

një miratim publik”
52

.  

 

Duhet thënë se transparenca legjislative nuk ka pasur një vëmendje të veçantë deri nga 

fundi i viteve 60-të. Inciatiavat e para për të siguruar këtë garanci  lidhen me 

angazhimin politik të Organizatës së Sigurimit dhe Bashkëpunimit Europian duke 

marrë përsipër që “legjislacioni do të hartohet dhe miratohet si rezultat i një procesi të 

hapur që reflekton vullnetin e njerëzve si drejtpërsëdrejti ashtu edhe nëpërmjet 

përfaqësuesve të tyre të zgjedhur”
53

. Është e rëndësishme që qytetarët të dinë se kujt ia 

kanë dhënë votën, si përfaqësohen nga të zgjedhurit, si arrihen zgjidhjet politike që 

vendosin për të ardhmen e zgjedhësve. Por duhet thënë se Kushtetuta vendos një 

balancë mes gëzimit të kësaj të drejtë dhe përjashtimit prej saj. Neni 29 në pikën 2, 

vendos kufizimin e së drejtës së mësipërme, si një përjashtim, duke parashikuar se 

“këto mbledhje mund të bëhen me dyer të mbyllura kur e kërkon Presidenti, 

Kryeministri ose 1/5 e deputetëve, dhe kanë votuar pro shumica e të gjithë anëtarëve 

të Kuvendit”.  

 

b. Neni 80, pika 1 e Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, parashikon që 

“Kryeministri dhe çdo anëtar i Këshillit të Ministrave, është i detyruar t’u përgjigjet 

interpelancave dhe pyetjeve të deputetëve brenda tri javëve”. Vlen të përmendet se 

Kushtetuta nuk e ka rregulluar të drejtën e publikut për t’u informuar për veprimtarinë 

e Këshillit të Ministrave, në të njëjtën mënyrë si për Kuvendin. Duhet thënë se këtu 

kemi një përjashtim nga rregulli i përgjithshëm, që vendos ajo në nenin 23, pika 3. Në 

nenin 100, pika 3, që rregullon organin kushtetues të Këshillit të Ministrave, 

parashikohet shprehimisht se “mbledhjet e Këshillit të Ministrave bëhen të 

mbyllura”
54

. Në fakt, Këshilli i Ministrave është një organ kolegjal, jo i zgjedhur, gjë 

që shmang për mendimin tonë detyrimet që rrjedhin nga neni 23, pika 3 e Kushtetutës. 

Nga ana tjetër, Këshilli i Ministrave në veprimtarinë e tij karakterizohet nga një natyrë 

operative dhe shpesh konfidenciale e punës, prandaj nëse do të parashikohej ndryshe, 

ai do të pengohej në realizimin e funksioneve të tij.  

 

 

 

                                                 
52

Për më tepër shih: Qendra e e Studimeve Parlamentare, Transparenca dhe pjesmarrja e publikut në 

procesin legjislativ, Tiranë 2005, fq 3-7. 
53

Dokumenti i Moskës 1991, për më tepër shih: BERBERI S., Qendra e e Studimeve Parlamentare, 

Transparenca dhe pjesmarrja e publikut në procesin legjislativ, Tiranë 2005, fq. 34- 35. 
54

Pjesë V, Neni 100, pika 3 e Kushtetutës së RSH. 
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Neni 80, në pikën 3 të tij, e zgjeron rrethin e organeve të administratës publike mbi të 

cilët bie detyrimi për të informuar ligjvënësit, duke përfshirë dhe drejtuesit e 

institucioneve shtetërore. Gjithashtu Kushtetuta i njeh Kuvendit të drejtën të 

informohet edhe në lidhje me veprimtarinë e institucioneve të tjera kushtetuese si 

Avokati i Popullit(neni 63), apo Kontrolli i Lartë i Shtetit(neni 164) Ky standard që 

parashikohet nga Kushtetuta siguron garantimin e së drejtës për informim të opozitës 

parlamentare, duke i dhënë mundësinë asaj të luajë rolin e saj politik të kontrollit të 

maxhorancës politike.  

 

Ndërsa përsa i përket  detyrimit apo jo të organeve të zgjedhura të qeverisjes vendore 

që të zhvillojnë mbledhje të hapura, nuk është parashikuar ndonjë rregullim 

kushtetues specifik, por mund të mbështetet në parimin e parashikuar nga neni 23/3. 

 

Aspektet financiare të veprimtarisë së shtetit duhet të jenë transparente dhe të hapura 

për publikun. Kjo është arsyeja që Kushtetuta e ka parashikuar shprehimisht një parim 

të tillë. Për ta sqaruar, do të doja t’i drejtohesha dy neneve të saj: Së pari, neni 157, 

pika 4, që rregullon financat publike, i cili parashikon detyrimin e organeve shtetërore 

dhe vendore që të bëjnë publike të ardhurat dhe shpenzimet. Ndonëse indirekt, 

Kushtetuta mundëson bërjen publike të financave publike edhe në dispozita që 

rregullojnë organin kushtetues të Kontrollit të Lartë të Shtetit. Në nenin 164, pika 1.a 

parashikohet detyrimi që ky organ i pavarur ka për paraqitjen në Kuvend të një raporti 

mbi zbatimin e buxhetit të shtetit dhe për dhënien e një informacioni mbi rezultatet e 

kontrolleve sa herë që kërkohet nga Kuvendi. Megjithëse Kushtetuta nuk është 

shprehur, Rregullorja e Kuvendit përcakton se “seancat plenare për diskutimin e 

buxhetit janë detyrimisht të hapura për publikun”. 

 

Kushtetuta i jep rëndësi të drejtës për informim edhe përsa i takon krijimit të 

legjislacionit. E drejta për informim zgjerohet më shumë me parashikimin kushtetutes  

se ligjet duhet të botohen në Fletoren Zyrtare
55

 dhe ky është një kusht për hyrjen në 

fuqi të tij. Kushtetuta, ndonëse përmban  edhe rastet e masave të jashtëzakonshme dhe 

nevojës urgjente (kur me shumicën e të gjithë anëtarëve Kuvendi vendos dhe 

Presidenti i Republikës i jep pëlqimin) si rrjedhojë e të cilave ligji hyn në fuqi 

menjëherë, përsëri e trajton të drejtën për informim si një detyrim nga i cili këto 

institucione s’ mund të shmangen. Përjashtimi i mësipërm nga detyrimi që sjell neni 

84, pika 3
56

, në fakt kushtëzohet  nga detyrimi, që ligji të njoftohet publikisht. Ky 

është edhe qëndrimi i Gjykatës Kushtetuese
57

 ku ajo arsyeton se “...njoftimi publik i 

aktit normativ me fuqinë e ligjit është detyrim kushtetues për organin që e nxjerr atë. 

Megjithatë,bërja publike e këtyre akteve nuk ka si domosdoshmëri botimin në 

Fletoren Zyrtare, Këshilli i Ministrave për këtë qëllim mund të përdorë, në funksion të 

kohës që ka në dispozicion, krahas botimit në Fletoren Zyrtare dhe komunikimin  

 

 

 

 

                                                 
55

 Neni 84, pika 3, parashikon se “Ligji hyn në fuqi me kalimin e jo më pak se 15 ditëve nga botimi në 

Fletoren Zyrtare”. 
56

 respektimi i afatit 15 ditor nga botimi në Fletoren Zyrtare 
57

 Gjykata Kushtetuese e RSH-së u parashikua së pari në LDKK të 29.04.1992 dhe pastaj në 

Kushtetutën e RSH-së të vitit 1998 dhe në ligjin organik të datës 10.02.2000 “Për organizimin dhe 

funksionimin e Gjykatës Kushtetuese”. 
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zyrtar me mjete të tjera të përshtatshme, njoftimin me anë të mediave apo me mjete të 

tjera si kjo”
58

. 

 

Duhet thënë se transparenca në veprimet e organeve shtetërore përfshin edhe atë të 

gjyqësorit. Kushtetuta nuk i është shmangur parashikimit të këtij parimi, por e ka 

rregulluar atë shprehimisht dhe jo vetëm në një dispozitë. Kjo është realizuar duke 

gërshetuar dy nene të Kushtetutës së RSH-së. Së pari, në nenin 42 Kushtetuta i jep të 

drejtën çdo individi që të mbrojë liritë dhe interesat e tij kushtetuese në një gjykim të 

drejtë dhe publik brenda një afati të arsyeshëm nga një gjykatë e pavarur dhe e 

paanëshme e caktuar me ligj. Por, Kushtetuta e specifikon detyrimin për transparencë 

në veprimtarinë e gjyqësorit edhe në nenin 146, pika 2, kur thotë se “vendimet 

gjyqësore shpallen publikisht në çdo rast”. Pra edhe në rastet kur seancat gjyqësore 

për shkaqe të ligjshme nuk mund të bëhen publike, vendimi gjyqësor duhet të bëhet i 

njohur publikisht. 

 

2.1.2. Parashikimi kushtetues i kufizimeve të së drejtës për informim 

 

Kushtetuta përmban një dispozitë të veçantë (neni 17), që parashikon rregullimin për 

kufizimet e të gjitha të drejtave dhe lirive themelore, përfshirë edhe të drejtën për 

informim. Konkretisht neni 17 parashikon se: 

 

1. Kufizime të të drejtave dhe lirive të parashikuara në këtë Kushtetutë mund 

të vendosen vetëm me ligj, për interes publik ose për mbrojtjen e të drejtave të të 

tjerëve. Kufizimi duhet të jetë në përpjestim me gjendjen që e ka diktuar atë. 

2. Këto kufizime nuk mund të cënojnë thelbin e lirive dhe të të drejtave dhe në 

asnjë rast nuk mund të tejkalojnë kufizimet e parashikuara në Konventën Europiane 

për të Drejtat e Njeriut. 

 

Ky nen, duke përcaktuar rastet dhe kushtet kur mund të kufizohen të drejtat dhe liritë 

themelore, në fakt përforcon garantimin kushtetues të këtyre të drejtave, duke 

shmangur kufizimet arbitrare të tyre. Kështu neni 17 ka përcaktuar se kushtet për 

kufizimin e të drejtave janë: 

• Kufizimi duhet të jetë i parashikuar nga ligji. 

• Kufizimi duhet të vendoset për mbrojtjen e të drejtave të të tjerëve. 

 

Duhet thënë se në këtë nen bëhet i qartë fakti se Konventa Europiane e të Drejtave të 

Njeriut është pjesë e sistemit tonë të brendshëm, përsa i përket mbrojtjes së të drejtave 

dhe lirive themelore. Ajo trajtohet si kufiri minimal i mbrojtjes, por përsa i përket 

kufizimeve, ajo përbën kufirin maksimal të kufizimeve që mund të vendosë shteti. 

Gjithashtu në nenin 17, paragrafi 2, në bazë të kufizimeve duhet të jetë parimi i 

proporcionalitetit, që do të thotë se kufizimet jo vetëm duhet të bëhen në përputhje me 

një qëllim të ligjshëm, por duhet bërë një balancim midis nevojës së domosdoshme të 

një shoqërie demokratike në vendosjen e kufizimit dhe interesit të individit për 

ushtrimin e së drejtës.  

Parimi i proporcionalitetit kërkon që: 
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 Kufizimi duhet të jetë në përputhje me gjendjen që e ka diktuar atë. 

 Kufizimi nuk duhet të cënojë thelbin e lirive dhe të drejtave. 

 Kufizimi në asnjë rast nuk duhet të tejkalojë kufizimet e parashikuara 

në  Konventën Europiane të të Drejtave të Njeriut. 

 

Kushti i parë, parashikimi me ligj i kufizimit është i domosdoshëm dhe konkuron me 

dy kushtet e tjera. Gjykata Kushtetuese ka theksuar këtë kriter të domosdoshëm për të 

pasur një kufizim të ligjshëm të lirive dhe të drejtave të njeriut, duke arsyetuar se 

aktet nënligjore nuk mund të cënojnë këto të drejta. Ky qëndrim pasqyrohet në 

argumentimin e Gjykatës Kushtetuese se “...rregullimi i parashikuar në nenin 17 për 

kufizimin e lirive dhe të drejtave vetëm me ligj, ka të bëjë edhe me përcaktimin e 

kompetencës së një organi konkret që në këtë rast është Kuvendi. Një shprehje e tillë 

të referon në kompetencën e organit ligjvënës dhe nxjerrja e akteve të tjera për të 

rregulluar marrëdhënje të tilla, cënon kompetencat e këtij organi”
59

. Ndërsa kriteret 

janë të domosdoshme dhe njëkohësisht të zbatueshme sa herë që vendoset një 

kufizim. 

 

Kufizimet e të drejtave përmes ligjit duhet të mbajnë parasysh si të rëndësishëm edhe 

qëllimin që ka pasë ligjvënësi. Konkretisht, “ligjvënësi ka treguar kujdes në 

balancimin sa më të drejtë të së drejtës themelore të informimit dhe të detyrimit për 

respektimin e jetës private... Detyrimi për deklarimin e të ardhurave dhe pasurisë 

personale, si dhe mundësia e publikimit të tyre nuk synojnë dëmtimin e subjekteve 

deklaruese, por një kontroll më rigoroz ndaj pasurimit dhe raporteve të tyre financiare 

me të tretë...”
60

. 

 

Një kufizim tjetër parashikohet nga Kushtetuta përsa i përket subjekteve që gëzojnë të 

drejtat dhe liritë themelore. Duke konsideruar se subjekte të së drejtës dhe të lirive 

themelore janë shtetasit shqiptarë, si dhe të huajt a personat pa shtetësi në territorin e 

Republikës së Shqipërisë, Kushtetuta njeh edhe përjashtime në rastet kur vetë ajo e 

lidh në mënyrë të posaçme me shtetësinë shqiptare ushtrimin e së drejtës dhe lirive të 

caktuara. Në këtë këndvështrim duhet thënë se e drejta për informim është një e drejtë 

që e gëzon jo vetëm individi, por edhe grupe individësh të organizuar në grupime 

politike, ekonomike e sociale. Duke u bazuar në këtë ide, Kushtetuta ka parashikuar 

se të drejtat dhe detyrimet e parashikuara në Kushtetutë vlejnë edhe për personat 

juridikë, aq sa përputhen me qëllimet e përgjithshmë të këtyre personave dhe me 

thelbin e këtyre të drejtave, lirive dhe detyrimeve(neni 16). Siç e kemi theksuar e 

drejta për informim u jep mundësinë dhe u garanton edhe ushtrimin e të drejtave të 

tjera ekonomike, politike a sociale.  

 

Theksojmë se edhe pse rregullohet në një dispozitë të veçantë liria e informimit, 

përsëri Kushtetuta, duke e konsideruar lirinë e shprehjes si një liri që në themel ka 

informacionin të konceptuar si ide apo opinion, që dëshirojmë të përcjellim tek të 

tjerët apo të marrim prej tyre, i lë një vend të veçantë komponentit që lidh dy liritë, 

mekanizmat, të cilat realizojnë këtë kalim informacioni në format që ato ekzistojnë.  
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2.1.3. Mekanizmat kushtetues për realizimin dhe mbrojtjen e së drejtës   

         për informim. 

 

Duhet thënë se vlera e Kushtetutës në mbrojtjen e së drejtës për informim qëndron jo  

vetëm në faktin se ajo e parashikon atë shprehimisht, në mënyrë të drejtpërdrejtë, por 

edhe se ka siguruar nëpërmjet dispozitave të saj mekanizmat e nevojshëm për të 

realizuar këtë të drejtë.  

 

Për herë të parë në historinë e së drejtës kushtetuese shqiptare parashikohet një 

institucion i pavarur e i rëndësishëm, siç është Avokati i Popullit. Në nenin 60 është 

parashikuar shprehimisht se funksioni dhe qëllimi i këtij institucioni është mbrojtja e 

të drejtave, lirive dhe interesave të ligjshme të individit nga veprimet dhe 

mosveprimet e parregullta të administratës publike. Është fakt se cënimet më të 

mëdha që individit i bëhen ndaj së drejtës për informim vijnë nga veprimtaria e 

administratës publike. Prandaj ekzistenca e një institucioni të tillë është një mundësi e 

madhe për garantimin e kësaj të drejte. 

 

Kushtetuta përcakton natyrën e kompetencat e Avokatit të Popullit duke theksuar 

karakterin rekomandues dhe propozues të masave që duhet të merren sa herë vërehen 

shkelje të të drejtave dhe lirive të njeriut nga administrata publike(neni 63). Në fakt, 

Avokati i Popullit ka të drejtën kushtetuese për të marrë çdo informacion prej 

administratës publike për çështjet që bëhen objekt i shqyrtimit prej tij. Natyrisht që në 

këto çështje gjen vend dhe pretendimi i subjekteve të ndryshme për cënimin e lirisë së 

tyre të informimit. Kjo e drejtë e Avokatit të Popullit për të marrë informacionin që i 

nevojitet parashikohet nga Kushtetuta si detyrim i organeve dhe funksionarëve publik 

që t’i paraqesin Avokatit të Popullit të gjitha dokumentat dhe informacionet e 

kërkuara prej tij(neni 63, pika 4). Veprimtaria e Avokatit të Popullit paraqitet si aktive 

dhe shumë e rëndësishme, jo vetëm se njihet e drejta e tij për të marrë informacion 

nga organet e administratës publike, por edhe për detyrimin që ka për të bërë 

transparente veprimtarinë e tij në organet ligjvënëse, nëpërmjet një raporti vjetor që 

duhet t’i paraqesë Kuvendit(neni 63, pika 1)apo raporte të veçanta pranë Komisioneve 

Parlamentare. 

 

Duke e konsideruar të drejtën e informimit si një të drejtë themelore, institucioni i 

Avokatit të Popullit në kuadër të zbatimit dhe respektimit të saj, nuk ka qëndruar 

vetëm në pozitat e mbikqyrësit apo kujdestarit të zbatimit të ligjit. Avokati i Popullit 

në bashkepunim me USAID, në kuadrin e projektit për shtetin ligjor në Shqiperi ka 

pregatitur një Draft me Rekomandime “Për miratimin e Rregullores Tip për të drejtën 

e informimit” (RTDI). Synimi ishte që t’i jepte fund praktikave te paunifikuara qe 

zbatohen sot nga dhjetra organe te administrates publike shqiptare. Ky rekomandim i 

është dërguar të gjitha organeve të administratës publike. Ky rekomandim përcakton 

jo vetëm konceptet e “dokumenti zyrtar”, kufizimet e së drejtës për informim, por 

edhe detyrimin ligjor për krijimin e zyrave përgjegjëse për informim, si dhe afatet dhe 

proçedurat për të kërkuar dhe dhënë informacionin.  

 

Nga interpretimi i neneve 42 dhe 135 të Kushtetutës, konkludohet se mbrojtja e të 

drejtës për informim si e drejtë themelore realizohet edhe nëpërmjet  pushtetit gjyqsor 

të strukturuar në tre shkallë hierarkike. Rolit shumë të rëndësishëm të interpretimit të 

legjislacionit të brendshëm i janë referuar konstitucionalistët shqiptarë që shkojnë  
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paralelisht me vendimet e Gjykatës Europiane të të Drejtave të Njeriut në këtë 

problematikë. Duke iu referuar një situate juridike specifike ku zgjerohet baza ligjore 

në të cilën gjykatësit mund të mbështeten në veprimtarinë e tyre e shohim me vlerë të 

sjellim në vëmendje faktin se “...është dëshmuar qartë një tendencë për 

universalizimin e së drejtës, për ndërthurjen e rolit të gjyqtarit kombëtar e 

ndërkombëtar dhe qarkullimin e jurisprudencave e doktrinave kushtetuese të vendeve 

të tjera. Mendojmë se kjo përbën një nga rezultatet e pavarësisë së gjyqtarëve, që 

mund të kapërcejnë edhe kufijtë e shteteve me interpretimet e tyre dhe njëkohësisht, 

formon një garanci të vërtetë për të drejtat dhe liritë themelore”
61

.  

 

Duke konsideruar se të drejtat dhe liritë themelore janë së pari, të drejta kushtetuese 

është me vend t’i referohemi pohimit se “për të garantuar epërsinë e Kushtetutës një 

mjet i rëndësishëm është ekzistenca e një drejtësie kushtetuese, që bën të mundur 

realizimin e kërkesës që edhe shteti t’u nënshtrohet normave më të larta”
62

 Një 

mekanizëm i rëndësishëm i mbrojtjes së të drejtës për informim është edhe Gjykata 

Kushtetuese; në raport me lirinë e informimit si pjesë e një katalogu të drejtash dhe 

lirish themelore kjo gjykatë ka vendosur parime të rëndësishme me të cilat “ka 

zgjeruar me fjalë të tjera thelbin e përmbajtjes dhe frymën e Kushtetutës”
63

. 

Kushtetuta e vitit 1998 e kufizoi mundësinë e Gjykatës Kushtetuese për të gjykuar 

çështje në lidhje me të drejtat dhe liritë themelore të inicuara nga individi, duke bërë 

hapa prapa në raport me dispozitat e Ligjit Kushtetues
64

. Për shkak të parashikimit 

kushtetues të bërë në nenin 131, pika f, sipas të cilit ajo ka  juridiksion të vendosë për 

“gjykimin përfundimtar të ankesave të individëve për shkeljen e të drejtave të tyre për 

një proces të rregullt ligjor, pasi të jenë shterruar të gjitha mjetet juridike për 

mbrojtjen e këtyre të drejtave”.  

 

Duke përcaktuar subjektet që mund t’i drejtohen Gjykatës Kushtetuese (neni 134), 

Kushtetuta parashikon se është individi ai që mund të pretendojë shkeljen. Nëse 

organi procedues administrativ apo gjyqsor e cënon të drejtën për informim të palëve, 

atëherë ai ka cënuar indirekt të drejtën për një proçes të rregullt, duke dhënë 

mundësinë që individi t’i drejtohet Gjykatës Kushtetuese me një ankesë, e cila duhet 

të ketë parasysh edhe kërkesat e tjera të kësaj norme. Duke iu rikthyer edhe një herë 

institucionit të Avokatit të Popullit mund të themi se ai mund të jetë një rregullator i 

rëndësishëm për kufizimin e mësipërm. Ai është parashikuar shprehimisht si subjekt i 

legjitimuar për të vënë në lëvizje Gjykatën Kushtetuese vetëm kur argumenton se 

çështja lidhet me interesat e tij. Gjykata Kushtetuese ka argumentuar mbi kuptimin e 

konceptit “interes i tij” duke e lidhur me kompetencat themelore të tij, pra me 

mbrojtjen e të drejtave dhe lirive themelore të njeriut
65

.  

 

Duke bërë dallimin mes legjitimimit të Avokatit të Popullit për të inicuar procesin e 

shqyrtimit të kushtetutshmërisë së akteve nënligjore dhe kushtetutshmërisë së ligjeve,  
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ai legjitimohet për të inicuar Gjykatën Kushtetuese nëse në kërkesën e tij gjenden të 

paktën tre elemente
66

: 

 Të jenë cënuar të drejtat e liritë themelore dhe interesat legjitimë të individit 

nga aktet normative për të cilat kërkohet shfuqizimi si antikushtetuse; 

 Cënimi të ketë qenë konkret dhe të jetë hetuar nga Avokati i Popullit; 

 Të ketë apo të mund të ketë cënim të rregullave të organizimit dhe 

funksionimit të Avokati i Popullit nga një akt normativ për të cilin kërkohet 

shfuqizimi si antikushtetues. 

 

Gjykata ka dhënë kontributin e saj edhe në përcaktimin se kush përfshihet në 

subjektet që mund të adresojnë ankesat pranë Avokatit të Popullit, duke përfshirë jo 

vetëm individët, por edhe grupet e individëve, OJF-të dhe subjektet juridikë privatë. 

Një mekanizëm tjetër është edhe Gjykata Europiane e të Drejtave të Njeriut. E 

përmendim këtu sepse është vetë Kushtetuta që në përpjekjet për të përvetësuar 

standartet europiane për mbrojtjen e të drejtave të njeriut, e ka parashikuar  

Konventën Europiane të të Drejtave të Njeriut si pjesë të legjislacionit të brendshëm 

duke i njohur praktikisht të drejtën çdo individi a grupi individësh ta mbrojnë lirinë e 

informimit edhe përmes Gjykatës Europiane të të Drejtave të Njeriut, sigurisht pasi 

janë ezauruar të gjitha shkallët e brendshme të ankimit.  

   

 

2.2. Rregullimi me ligj i së drejtës për informim. 

 

2.2.1. Rregullimi i së drejtës për informim në ligjin ”Për të drejtën  

          për informim për dokumentat zyrtare”
 67

. 

Respektimi i të drejtës për t’u informuar mbi dokumentat zyrtare ka mundësi të 

përmbushet permes përcaktimit të standarteve ndërkombëtare, të cilat ndonëse nuk 

zbatohen totalisht nga ligjet vendase mund të shërbejnë si një test për nivelin e 

zgjerimit të së drejtës së publikut për informacion dhe kriter mates për realizimin e 

reformave në këtë fushë. Organizata Botërore për Shprehjen e Lirë 
68

 ka parashikuar 

një sërë parimesh të cilat gjejnë vend edhe në ligjin shqiptar që mbron të drejtën e 

informimit, të cilat mund t’i grupojmë si më poshtë: 

 

1. Institucionet publike duhet të jenë të detyruara të publikojnë informacionin  

kryesor; mbledhjet e tyre duhet të jenë të hapura për publikun; këto 

institucione duhet të promovojnë qeverisjen e hapur; legjislacioni i së drejtës 

për informim  duhet t’ i shërbejë transparencës maksimale. 

2. Kërkesave për informim duhet t’u jepet përgjigje me shpejtësi e saktësi dhe në 

raste të veçanta mund të ketë edhe refuzime; përjashtimet duhet të jenë 

paraqitur qartësisht dhe hollësisht. 

3. Individët nuk duhet të frenohen nga autoriteti publik për të paraqitur kërkesat e 

tyre për informim nëpërmjet kostos administrative. 
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4. Ligjet që bien në kundërshtim me principin e hapjes maksimale të qeverisë 

duhet të amendohen apo ribëhen. 

 

 

Ligji shqiptar “Për të drejtën e informimit për dokumentat zyrtare”, duke tejkaluar të 

kuptuarit thjesht si një parashikim formal dhe duke pranuar se “është një zhvillim 

konceptual dhe rregullash praktike të parashikuara prej tij”
69

, garanton një të drejtë të 

përgjithshme të lirisë së informimit për dokumentat zyrtare. I krijuar për të rregulluar 

një marrëdhënie të caktuar ai përcakton objektin për të cilin subjektet e së drejtës për 

informim “hyjnë në marrëdhënie juridike dhe ku përqëndrohen të drejtat dhe 

detyrimet e tyre të ndërsjellta”
70

. Kështu, objekti i së drejtës për informim është ajo 

ç’ka neni 1 i ligjit ka përcaktuar shprehimisht “të drejtën për informim për 

dokumentat zyrtare”. Siç shihet, në qendër të analizës do të vihet koncepti “dokument 

zyrtar”. Përcaktimi i konceptit të mësipërm është i rëndësishëm, sepse na jep në 

mënyrë të saktë informacionin që mund të jepet nga organet ose personat që kryejnë 

funksione në organet publike. Përkufizimi i saktë duhet të përfshijë të gjithë 

informacionin e dokumentuar, pavarësisht nga forma në të cilën ai është mbajtur apo 

arshivuar. Nisemi fillimisht me kuptimin e “dokumentit”, që nënkupton një 

prezantim me shkrim, kopje, por edhe regjistrim i cili mund të lexohet, të dëgjohet 

apo të kuptohet në një mënyrë tjetër, por vetëm në kuptimin e një ndihme teknike 

përkatëse; pra, bëhet fjalë për letra, shkrime a kopje, por edhe një regjistrim në kasetë 

apo në rrugë elektronike
71

.  Ajo që ka rëndësi në interpretimin e ligjit është të 

kuptohet çfarë e bën një dokument zyrtar? Referuar ligjit shqiptar marrim 

përkufizimin se “me dokument zyrtar kuptohet dokumenti i çdo lloji, i mbajtur nga 

autoritetet publike
72

, përkufizim që lë mundësi të konsiderojmë kushtet e 

domosdoshme që një dokument të konsiderohet si i tillë: mbahet nga një autoritet 

publik dhe vlerësohet në përputhje me rregulla të veçanta, se është marrë apo hartuar 

nga një autoritet publik. Këtë kuptim jep edhe Ligji “Për arkivat”, sipas të cilit 

“dokumente zyrtare” janë “të gjitha aktet e krijuara nga autoritetet publike, gjatë 

ushtrimit të veprimtarisë së tyre në funksione administrative; aktet e krijuara nga 

institucionet   joshtetërore si dhe subjektet juridike e fizike private, kur vlerësohen me 

rendësi historike kombëtare”(neni 2, pika 5) . 

 

Sot është zgjeruar më tej kuptimi i terminologjisë së konceptit të “dokumentit zyrtar”, 

për shkak të zhvillimit aktual të teknologjisë elektronike. Tashmë informacioni mund 

të përcillet nëpërmjet rrugëve të ndryshme: institucionet komunikojnë nëpërmjet e-

mail-it informacione, raportime, etj; ka detyrime që realizohen on-line; të drejtat 

mund të mbrohen nëpërmjet ankesave të realizuara edhe on-line; prokurimet publike 

realizohen on-line; shërbimet e ndryshme ofrohen on-line; të gjitha këto shoqërohen 

me përpjekjet për kompjuterizimin e të dhënave, dokumentave dhe informacioneve që 

një autoritet publik zotëron. Ky zhvillim  ndërkohë realizon shpejt dhe plotëson më 

mirë kërkesat e publikut për t’u informuar mbi dokumentat zyrtare, duke lehtësuar dhe  

 

                                                 
69

 Konferenca kombëtare e organizuar nga Avokati i Popullit “E drejta e informimit e drejtë themelore 

e njeriut” Tiranë 2003, fq. 101. 
70

 OMARI L., Parime dhe institucione të së drejtës publike, botim I gjashtë, Tiranë 2004, fq. 328. 
71

 JAUPI A., “Dokumenti zyrtar dhe ligji Nr. 8503, datë 30.06.1999 “Për të drejtën për t’u informuar 

për dokumentat zyrtare”, Konferenca Kombëtare “E drejta e informimit, e drejtë themelore e njeriut”, 

Tiranë, 2003, fq. 98. 
72

  Ligji nr. 8503, 30.06.1999 , “Për të drejtën e informimit për dokumentat zyrtare”, neni 2, pika b. 



 

E drejta për informim dhe mjetet e realizimit të saj në Republikën e Shqipërisë 

 33 

aktivitetin e personave përgjegjës për informimin pranë këtyre autoriteteve publike, 

por sjell diskutim përsa i takon konceptimit të “dokumentit zyrtar”. Diskutimit të 

mësipërm mund t’i japim përgjigje duke iu refruar edhe ligjeve të tjera që na japin 

përkufizimet e tyre mbi “dokumentin zyrtar”. Përkufizimi i dhënë në legjislacion për 

“dokumentin elektronik” na referon tek “çdo informacion  i krijuar  me “cilësi 

dokumentare”, i dërguar, i marrë ose i ruajtur në formë elektronike nga një sistem 

kompjuterik apo nga një mekanizëm i ngjashëm dhe që plotëson kushtet për 

vlefshmërinë, në përputhje me nenet 5 deri në 9 të këtij ligji. Përmbajtja e dokumentit 

elektronik përfshin të gjitha format e të dhënave, pasqyruar me shkronja, numra, 

simbole, zë dhe imazh”
73

. Vlen të theksohet këtu se dokumenti elektronik nuk e 

zëvendëson dokumentin shkresor kur legjislacioni e parashikon shprehimisht formën 

shkresore(neni 2, pika 2). 

.  

Në praktikë konsiderimi i një dokumenti si zyrtar të përball me disa problematika, të 

cilat duhen trajtuar dhe mbajtur parasysh. Juristi Sokol Berberi shtron disa pyetje në 

lidhje me projektligjet e Këshillit të Ministrave që janë në proces diskutimi në 

institucionet, të cilat ka në varësi apo që akoma nuk janë miratuar nga Këshilli i 

Ministrave; kanë ato cilësitë e dokumentit zyrtar për të cilat mund të ushtrohet e drejta 

për informim? Sipas këtij autori “...nuk ka rregulla që e ndalojnë bërjen publike të 

projektligjeve dhe projektakteve normative në përgjithësi”, por “këto janë probleme 

që...varen nga fryma dhe përqasja e qeverisë ndaj transparencës dhe përfshirjes së 

grupeve të interesit”
 74

. 

 

Ka rëndësi të mbajmë parasysh se: 

1. Një regjistrim elektronik nuk konsiderohet si dokument zyrtar i mbajtur nga 

autoritet publik, për një autoritet publik që ka vetëm funksionet e përpunimit teknik 

apo të ruajtjes. 

2. A trajtohet si dokument zyrtar një grupim dokumentash të marra nga autoriteti 

publik që në termat e ligjit shihet si një i tërë, i quajtur “i mbajtur nga autoriteti 

publik”. Ky dokument quhet i marrë nga autoriteti publik kur ai ka arritur në atë 

autoritet apo në duart e një zyrtari kompetent në këtë autoritet? 

3. Domosdoshmërinë e regjistrimit
75

, që dokumenti të cilësohet si zyrtar. Këtu bëhen 

përjashtime për letra e mesazhe që kanë të bëjnë me çështjen që po shqyrtohet nga 

autoriteti publik, por theksohet se këtë letër punonjësi në këtë autoritet nuk e ka marrë 

si i tillë, por në një cilësi tjetër, si analist apo politikan. Në këtë rast letra a mesazhi 

nuk shndërrohet në dokument zyrtar. Por, kur letra e mesazhi lidhet me veprimtarinë e  

autoritetit, por i drejtohet një punonjësi të autoritetit si të tillë, atëhere ky mesazh 

duhet protokolluar dhe shndërruar në dokument zyrtar. 

4. Hartimi dhe përpilimi i dokumentit zyrtar nga autoriteti publik, dhe parimisht një 

dokument është zyrtar kur ka marrë formën e tij përfundimtare. Kjo do të thotë se një 

dokument i hartuar nga një autoritet publik quhet zyrtar kur autoriteti publik e dërgon 

apo e shpërndan jashtë tij. Po kur dokumenti nuk shpërndahet? Një ide është se 

dokumenti do të quhet zyrtar kur çështja së cilës i përket është zgjidhur përfundimisht 

nga autoriteti; nëse dokumenti s’i përket një çështjeje specifike, quhet i tillë (zyrtar) 

kur është kontrolluar përfundimisht.  
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Pra, ekzistenca e mundshme e një dokumenti zyrtar shfaqet në dy drejtime:
76

 

-marrjen dhe përpilimi nga autoriteti publik; 

-regjistrimi i tij në protokoll nga autoriteti publik. 

 

Por, duhet thënë se ligji paraqet mangësitë e veta në raport me  përcaktimin e 

konceptit dokument zyrtar. Së pari, mangësitë bëhen të ndjeshme përsa i takon 

konceptit “marrë nga autoriteti publik” në rastet kur letra a mesazhi i dërgohet 

nëpunësit të autoritetit publik, por lexohet paraprakisht prej nëpunësit të protokollit të 

autoritetit publik, duke shkelur të drejtën e privatësisë së personit për postën e ardhur 

në emër të tij. Së dyti, ndërlikimi më i madh është kur letra a mesazhi duke kërkuar 

informacion për autoritetin publik, ndërthur edhe të dhëna që konsiderohen nga 

legjislacioni në fuqi si të dhëna personale të personit. 

 

Në marrëdhënjen juridike që lind gjatë ushtrimit të së drejtës për informim për 

dokumentet zyrtare, subjektet e saj janë: autoriteti publik dhe publiku. Ky raport i 

vendosur mes subjekteve të mësipërme është mbështetur në idenë tashmë të 

konsoliduar se, ndër raportet që më së shumti vendosin organet e administratës janë 

ato që reflektohen në “marrëdhënjet në të cilat organet e administratës shtetërore në 

mënyrë autoritative vendosin për të drejtat, detyrat dhe interesat jetike të 

qytetarëve”
77

. Duke iu referuar nenit 3, “çdo person ka të drejtë të kërkojë 

informacion për dokumenta zyrtare, që kanë të bëjnë me veprimtarinë e organeve 

shtetërore dhe të personave që ushtrojnë funksione shtetërore pa qenë i detyruar të 

shpjegojë motivet” dhe “autoriteti publik është i detyruar të japë çdo informacion në 

lidhje me një dokument zyrtar, përveç rasteve kur me ligj parashikohet ndryshe”. 

 

1. Le të analizojmë konceptin “autoritet publik”. Ky koncept i referohet çdo  organi të 

administratës shtetërore dhe enteve publike. Për ta përcaktuar në mënyrë më të 

hollësishme konceptin e “autoritetit publik”, duhet t’i referohemi edhe ligjeve të tjera, 

si Kodit të Proçedurës Administrative
78

 dhe ligjit “Për funksionimin e organeve 

kolegjiale të administratës shtetërore dhe enteve publike”. Kjo është e domosdoshme, 

sepse ligji për të drejtën e informimit mbi dokumentet zyrtare nuk e rregullon në 

mënyrë të hollësishme se kush bën pjesë në organet e administratës shtetërore dhe 

enteve publike. Në fakt, neni 3 i Kodit të Proçedurave Administrative i përmbledh 

këto me një term të vetëm “administratë publike” dhe përcakton se organet e 

administratës publike janë: 

 

 organet e pushtetit qëndror, të cilat kryejnë kryejnë funksione 

administrative; 

 organet e enteve publike në masën që ato kryejnë funksione 

administrative; 

 organet e pushtetit vendor, të cilat kryejnë funksione administrative; 
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 organet e Forcave të Armatosura si dhe çdo strukturë tjetër punonjësit e të 

cilës gëzojnë statusin e ushtarakut, për aq kohë sa këto kryejnë funksione 

administrative 

 

Ndërsa në ligjin “Për funksionimin e organeve kolegjiale të administratës shtetërore 

dhe të enteve publike” parashikohet se “organe kolegjiale të administratës shtetërore 

dhe të enteve publike” në kuptimin e këtij ligji, do të quhen të gjitha ato subjekte të së 

drejtës publike të cilat e ushtrojnë veprimtarinë ekzekutive vendimarrëse në mënyrë 

kolegjiale. Me “ent publik” për qëllimin e këtij ligji do të kuptohet çdo subjekt i së 

drejtës publike jo shtetërore, i krijuar me ligj dhe që synon realizimin e një interesi 

publik.  

 

Duke u nisur nga kuptimi që i jep ky ligj “autoritetit publik” lind pyetja:  A do të jenë 

në këtë kuptim vetëm organet e administratës publike (me atë përmbajtje që ka 

përcaktuar KPA në nenin 3 subjekte të së drejtës për informim? Legjislacioni shqiptar 

është përpjekur të përafrojë përcaktimin e tij me atë që ofrojnë si model dokumentet e 

ndryshme ndërkombëtare. Kështu, ligji që po shqyrtojmë ka një përafrim të 

konsiderueshëm me Konventën e Këshillit të Europës mbi aksesin në dokumentat 

zyrtare, pavarësisht se nuk e ka nënshkruar atë. Por, duhet thënë se në përkufizimin e 

“autoritetit publik” ajo nuk ka dhënë një përkufizim identik si Konventa, e cila 

përfshin edhe “institucionet ligjvënëse dhe autoritetet gjyqësore, për aq sa kryejnë 

funksione administrative sipas legjislacionit të brendshëm” dhe “personat fizik e 

juridik për aq sa ato performojnë funksione publike ose operojnë me fondet publike, 

sipas ligjit kombëtar”
79

, duke vënë në qendër të konceptimit të tij për autoritetin 

publik atë çfarë ata bëjnë dhe çfarë ata janë për qëllimin e ligjit për lirinë e 

informimit. Ky kuptim që Konventa e mësipërme jep është përshtatur me një nivel më 

të lartë të kuptimit të autoritetit publik nga ARTICLE 19
80

. Këtë koncept për 

autoritetin publik ka edhe Profesor Dobjani i cili i sheh si të tilla edhe një sërë 

institucionesh kushtetuese e të pavarura
81

. 

 

Problematikat e mësipërme kërkojnë një analizë duke ndërthurur dispozitat ligjore që 

janë në fuqi. Kështu, Kushtetuta indirekt e bën Kuvendin subjekt të së drejtës për 

informim, duke e trajtuar Kuvendin si subjekt që ka të drejtë për të marrë informacion 

për veprimtarinë e Këshillit të Ministrave, nëpërmjet interpelancave dhe si subjekt që 

ka detyrimin për të zhvilluar seancat e tij të hapura për publikun. Interesant është 

qëndrimi ndaj këtij problemi në raport me gjyqësorin, i cili “duke pretenduar për një 

gjyqësor të pavarur dhe duke u nisur nga arsyetimi se liria e shprehjes nuk duhet të 

cënojë dhënien e drejtësisë nga gjykatat, tradicionalisht mban një profil të ulët  
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publik”
82

. Një raportim i pakufizuar në shtyp për proçeset gjyqësore mund të 

çvlerësojë proçedurat gjyqësore, sepse do të sillte që opinioni publik të formonte 

pikëpamjen e vet mbi çështjen, para se ajo të shqyrtohej në gjykatë. Por, edhe pse 

mosmarrëveshjet zgjidhen në gjykatë, kjo s’duhet të pengojë çdo diskutim publik 

lidhur me çështjen gjyqësore para përfundimit të saj. Në fakt s’duhet pasur dyshime, 

sepse  gjyqësori duhet t’i nënshtrohet ligjit për të drejtën e informimit. 

 

2. Por le t’i drejtohemi tani publikut si subjekt dhe të shohim se kush mund të 

cilësohet si i tillë. Ndërsa në nenin 2, pika ç, përcaktohet se me “publik” kuptohet të 

paktën një person, nenit 3 i ligjit e përforcon faktin se, e drejta për informim i njihet 

çdo personi dhe  me “person” kuptohet çdo person fizik, vendas ose i huaj(neni 2). 

Pra, në analizë të këtyre koncepteve subjekt i së drejtës për informim është së pari, 

individi. Ka dy arsye të rëndësishme për të mbështetur këtë rregullim ligjor: autoritetet 

publike mbajnë shumë informacione për individët  dhe ata kanë të drejtë të njihen dhe 

t’i korigjojnë; individët gjithashtu janë qënje sociale dhe kanë të drejtë të kenë 

informacion për aspektet e ndryshme që ndikojnë në jetën e tyre, veçanërisht në arsim, 

shëndetësi, mjedis, drejtësi etj. 

  

Organizatat joqeveritare janë gjithashtu subjekte të lirisë së informimit. Organizatat 

joqeveritare që deri në vitet e fundit përqëndroheshin më shumë në mbrojtjen e të 

drejtave tradicionale, kohët e fundit po shfaqen gjithnjë e më shumë në trajtimin e 

kategorive më të reja të të drejtave
83

; ata krijohen për të luftuar, që të drejtat që sapo 

janë në fazën e konceptimit të fitojnë status juridik, psh e drejta për zhvillim, për 

mjedisin, lëvizjen ekologjike, mbrojtjen e të dhënave personale
84

. 

 

Ligji e parashikon median si subjekt i lirisë së informimit. Media luan një rol të 

rëndësishëm në informimin e ndërgjegjësimin e publikut me të drejtat dhe lirinë e tij 

për tu informuar. Ky pozicion i medias është theksuar edhe nga Gjykata Kushtetuese e 

Republikës së Shqipërisë, e cila në një vendim të saj thekson se: “Pozicioni “i 

privilegjuar” i medias në shtetin demokratik garantohet për shkak se është pikërisht 

ajo që e bën pushtetin shtetëror më të prekshëm për njerëzit, më të kontrollueshëm 

dhe më transparent...Media është gjithashtu një bazë e rëndësishme për të kontrolluar 

dhe gjykuar se si funksionarët e veshur me pushtet, ushtrojnë autoritetin publik dhe si 

i menaxhojnë fondet publike”
85

.  

 

Pra, është e rëndësishme që media të jetë në gjendje të përdorë ligjin për lirinë e 

informimit, për të informuar vetveten dhe në këtë mënyrë të mbajë të mirëinformuar 

publikun. Por duhet theksuar se ky ligj nuk i jep një të drejtë të veçantë dhe më të 

zgjeruar medias për të kërkuar informacion. 
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Të drejtat dhe detyrimet që vendos ligji shqiptar “Për të drejtën për informim për 

dokumentet zyrtare” 

 

Sipas nenit 3 të ligjit ”Për të drejtën e informimit për dokumentat zyrtare” njihet një e 

drejtë e përgjithshme për informimin mbi dokumentat zyrtare, e cila konkretizohet në 

të drejtën që ligji i njeh çdo personi
86

 për të kërkuar: 

 Informacion për dokumentat zyrtare, që kanë të bëjnë me veprimtarinë e 

organeve shtetërore dhe të personave që ushtrojnë funksione shtetërore; (neni 3 §1) 

 Informacion për një dokument zyrtar, që më parë i është dhënë një personi tjetër; 

(neni 3 §3) 

 Informacion për subjektet me funksione shtetërore, pra për të dhënat vetjake të 

personave që kryejnë funksione shtetërore ose shërbime publike, të mbajtura në një 

dokument zyrtar, për aq sa këto të dhëna lidhen me cilësi të kërkuara nga ligji ose një 

akt nënligjor për personat që i ushtrojnë këto detyra (neni 5). 

 

Ligji njëkohësisht i njeh të drejtën personit, që të mos detyrohet të shpjegojë motivet 

për të cilat kërkohet informacioni. Të drejtat e një subjekti lidhen me detyrimet 

korresponduese të subjekteve të së drejtës për informim. Kështu, e drejta e çdo 

personi për të kërkuar informacion për dokumentat zyrtare nuk shihet e shkëputur nga 

detyrimi i autoritetit publik për të dhënë informacionin e kërkuar. Detyrimi i 

autoritetit publik përcaktohet si: 

 

 Detyrimi i autoritetit publik  për të dhënë çdo informacion në lidhje me një   

      dokument zyrtar, përveç rasteve kur me ligj parashikohet ndryshe; 

 Detyrimin e autoritetit publik, që të mos refuzojë dhënien e një informacioni  

      nëse ky informacion i është dhënë më parë një personi tjetër. 

 

Ligji nuk njeh një të drejtë për informim absolute dhe të pakufizuar. Ai përcakton në 

nenin 3 se “Autoriteti publik është i detyruar të japë çdo informacion në lidhje me një 

dokument zyrtar, përveç rasteve kur ligji parashikon ndryshe”. Pra, fillimisht kufizimi 

duhet të bazohet në ligj. Kufizimi i dytë ka të bëjë me informacionin, që më pare i 

është dhënë një personi, informacion që autoriteti “nuk duhet të refuzojë për t’ia 

dhënë asnjë personi tjetër, me përjashtim të rastit kur ky informacion përbën të dhëna 

vetjake të vetë personit të cilit i është dhënë informacioni”. Duhet thënë se ligji 

zgjeron rregullimin juridik në lidhje me vendosjen e kufizimeve ndaj lirisë së 

informimit, duke përcaktuar edhe detyrimin e autoritetit publik që “t’i lëshojë 

kërkuesit një deklaratë me shkrim, në të cilën tregohen arsyet e mosdhënies së 

informacionit dhe rregullat në bazë të të cilave ai mund ta kërkojë atë”(neni 4). 

Kufizimet mund të jenë dhe të pjeshme; në këtë rast pjesa tjetër e të dhënave nuk i 

refuzohet kërkuesve. Vendi ynë respekton kufizimet e mundshme, që vendos 

Rekomandimi i Këshillit të Europës për aksesin në dokumentet zyrtare
87

.  

 

Ky rekomandim u njeh të drejtën shteteve të kufizojnë të drejtën për aksesin në 

dokumentet zyrtare, por ata duhet të jenë të mbështetura në ligj, të jenë të  
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 Në kuptimin që ligji i jep konceptit”person”, kreu I, neni 2,pika c. 
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Rekomandimi (2002) 2 i Komitetit të Ministrave për shtetet anëtare të Këshillit të Europës mbi 

aksesin në dokumentat zyrtare. 
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domosdoshme në një shoqëri demokratike dhe të jenë në proporcion me qëllimin që  

mbrojnë: 

 Sigurimin kombëtar, mbrojtjen dhe marrëdhëniet ndërkombëtare. 

 Sigurinë publike. 

 Parandalimin, hetimin dhe përndjekjen e aktiviteteve kriminale. 

 Privatësinë dhe të tjera interesa private legjitime. 

 Interesat tregtare dhe të tjera interesa ekonomike, qofshin private apo publike. 

 Barazinë e palëve lidhur me proçedimet gjyqësore. 

 Natyrën. 

 Inspektimin, kontrollin dhe mbikqyrjen nga autoritetet publike. 

 Politikat e shtetit për ekonominë, monedhën dhe kursin e shkëmbimit. 

 Konfidencialitetin e diskutimeve brenda apo midis autoriteteve publike gjatë 

përgatitjes së brendshme të një çështjeje. 

Kufizimet për arsyet e mësipërme mund të bëhen vetëm nëse nuk ka një interes 

thelbësor publik për të zbuluar informacionin; ndërkohë shtetet duhet të vendosin 

limite kohore, përtej të cilave kufizimet e mësipërme nuk mund të zbatohen. 

 

Autoriteti publik nuk duhet ta reduktojë funksionin e tij vetëm në dhënien e 

informacionit, që kërkohet direkt nga kërkuesi. Promovimi i aksesit nënkupton 

ndërmarrjen e një sërë masash nga autoritetet për zbatimin e ligjit, të cilat mund të 

grupohen si më poshtë: 

 

Publikimi i informacionit pa qenë i kërkuar. Liria e informimit nënkupton që, i gjithë 

proçesi i qeverisjes është i hapur për vëzhgimin e publikut. Rruga më efektive nga ana 

e institucioneve publike për ta bërë këtë është publikimi i informacionit që paraqet 

interes publik dhe shpërndarja e tij gjerësisht. Çfarë informacioni publikon varet nga 

fakti se cili institucion është dhe se çfarë bën, sipas kërkesave specifike të ligjit. 

Përparësitë e një publikimi të tillë kanë të bëjnë me: 

 

 Krijimin e avantazhit për stafin e institucionit, duke reduktuar punën 

për të plotësuar kërkesat për informacion; 

 Krijimin e avantazhit për kërkuesit, sepse lehtëson proçedurat për 

marrjen e informacionit. 

 

Ligji ka parashikuar në dy dispozita të tij detyrimin e autoritetit publik për të vënë në 

dispozicion dokumenta zyrtare pa kërkesën e publikut. Neni 8 përcakton se autoriteti 

publik është i detyruar të bëjë publike dhe të shumëfishojë vetë, në sasi të mjaftueshme 

dhe me formate të përshtatshme, dokumente që lehtësojnë informimin e publikut për: 

a. vendndodhjen e organeve qendrore dhe vendore, vendet si dhe emrat e punonjësve 

nga të cilët publiku mund të marrë informacion, të paraqesë kërkesa apo të marrë 

përgjigje; 

b. rregullat, proçedurat dhe mënyrat se si mund të merren formularët e ndryshëm, 

shpjegime për qëllimin dhe përmbajtjen e tyre apo të dokumentave dhe të vërtetimeve 

të nevojshme për plotësimin e formularëve; 

c. rregullat e përgjthshme ligjore, sipas të cilave vepron autoriteti publik, politikat e 

përgjithshme, që zbaton autoriteti publik si dhe ndryshimet e bëra në to; 

ç. shpjegimet e detajuara për metodat dhe proçedurat e punës së autoritetit publik.  
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Legjislacioni përcakton se ka edhe një tërësi dokumentesh të tjera që autoriteti duhet 

t’i përgatisë paraprakisht, për t’ia vënë në dispozicion publikut nëse do t’i kërkojë. 

Neni 9 përcakton se në përputhje me ligjet, aktet nënligjore dhe rregullat e publikuara 

prej tij, autoriteti publik parapërgatit për shqyrtim apo kopjim, në pritje të kërkesës 

nga publiku, dokumente të tilla si: 

a. vendimet përfundimtare për një çështje të caktuar, përfshi qëndrimet e pakicës si 

dhe urdhërat ose udhëzimet në zbatim të tyre; 

b. urdhërat dhe udhëzimet e brëndshme që ndikojnë në marrëdhënjet e autoritetit 

publik me publikun, 

c. kopje të çdo dokumenti, i cili i është dhënë më parë të paktën një personi, 

pavarësisht nga formati i tyre dhe që autoriteti publik beson se do të jetë me interes 

për persona të tjerë; 

ç. indeksin apo skedarët e dokumentave zyrtare. 

 

Vlen të përmendet se Avokati i Popullit ka rekomanduar si detyrim të institucionit 

krijimin e regjistrit të arshivës së institucionit. Ky regjistër duhet përpiluar në fillim të 

muajit dhjetor të vitit në vijim dhe duhet të përmbajë informacion për datën, titullin 

dhe objektin e çdo dokumenti zyrtar të qarkulluar dhe prodhuar nga institucioni gjatë 

atij viti. Një kopje elektronike e regjistrit të arshivës duhet të bëhet publike përmes 

faqes së internetit
88

.  

 

Kalimi i përgjegjësive tek stafi i caktuar. Institucioni publik duhet të caktojë 

menjëherë një individ (apo grup individësh), të cilët janë përgjegjës për proçedurat e 

kërkesave të informimit dhe për t’ u siguruar që institucioni vepron në përputhje me 

legjislacionin në mënyrën se si proçedon me kërkesat. Institucioni publik duhet të 

sigurohet që publiku e ka të lehtë aksesin në lidhje me emrin dhe detaje të tjera të 

kontaktit me nëpunësin e informimit. Zyrtari i informimit ka tre funksione bazë
89

: 

 

 Promovimin e praktikave më të mira për mirëmbajtjen, arshivimin dhe 

disponibilitetin e dokumentave në institucionet publike. 

 Të jenë pika kryesore e kontaktit midis institucionit publik dhe publikut për të 

gjitha çështjet e informimit-për marrjen e kërkesave për informim, duke 

ndihmuar individët të cilët janë përpjekur të gjejnë informacion dhe duke 

marrë ankesat rreth sjelljes së institucionit publik në dhënien e informacionit. 

 Të sigurojnë që institucionet publike veprojnë në përputhje me ligjin për akses 

të lirisë së informimit dhe të promovojnë praktikat më të mira për dhënien e 

informacionit. 

 

Është e rëndësishme të bëhet dallimi mes zëdhënësit të titullarit, zyrtarit të 

marrëdhënjeve me publikun dhe mediat si dhe zyrtarit të informimit. Zëdhënësi i 

titullarit kryen një funksion politik, puna e tij synon ekskluzivisht promovimin e 

imazhit politik të titullarit. Zyrtarët e marrëdhënieve të dikastereve me publikun dhe 

median kanë qëllim promovues për dikasterin; shpesh veprimtaria e këtyre zyrave  
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 Rekomandimi  për miratimin e rregullores TIP për të Drejtën e Informimit , Neni 13 i saj parashikon 

detyrimin e organit për të mbajtur edhe një libër të përkohshëm të protokollit në të cilin mbahen 

dokumentat korrente të qarkulluara nga institucionet publike. Ky libër mund të konsultohet nga 

personat e interesuar. Në fund të çdo muaji kalendarik ky libër mbyllet dhe vihet në dispozicion të 

publikut pa kërkesë. Theksoj se kjo rregullore nuk është miratuar me ndonjë ligj apo akt nënligjor. 
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vihet në lëvizje nga vetë dikasteri ose nga mediat. Nëse funksionari i zyrave të 

marrëdhënjeve me publikun synon të informojë publikun për çështje me interes të 

përgjithshëm, zyrtari i informimit synon të realizoje të drejtat për t’ u informuar në 

lidhje me dokumentet zyrtare që mund t’i shërbejnë dhe interesave të ngushta të 

individit. Zyrtarët përgjegjës për informim është e nevojshme të trajnohen se si duhet 

ta bëjnë punën. E rëndësishme është që edhe zyrtarët tek të cilët raportohet duhet të 

jenë gjithashtu të trajnuar. Kjo është sidomos e rëndësishme që të realizohet në vendet 

me një traditë mbi sekretin institucional, që s’ kanë praktikë të gjërë të lirisë së 

informimit, duke synuar që të transformohet qëndrimi dhe kultura brenda 

administratës publike. 

 

Rritja ose përmirësimi i informacionit ekzistues dhe sistemi i menaxhimit të 

dokumentave. Çdo institucion publik ka nevojë të krijojë një sistem të aftë publik për 

të kërkuar dhe marrë informacion, gjë që mund të realizohet me informatizimin e 

dokumentave. Kjo kërkon dy lloj sistemesh: 

 Dosje të përshtatshme dhe menaxhim informacioni, në mënyrë që 

informacionet e kërkuara të gjenden në një kohë sa më të shkurtër. 

 Sistem të hapur dhe të pranueshëm me të cilin informacioni i kërkuar mund të 

plotësohet, nëpërmjet internetit. 

Publiciteti i ligjit të lirisë së informimit. Është domosdoshmëri, që autoritetet publike 

të bëjnë një fushatë të gjërë publicitare; çdo institucion publik duhet  të informojë 

publikun rreth të drejtës së tyre për informacion që mbahet nga institucioni dhe se si 

kjo e drejtë mund të aplikohet. Kjo mund të realizohet nëpërmjet literaturës e shtypit 

të shkruar, por edhe përmes mediave elektronike, posterave dhe fletpalosjeve që janë 

gjithashtu efiçente dhe me kosto më të ulët. Çdo institucion publik duhet që, çdo vit të 

krijojë një raport mbi aktivitetet e institucionit në lidhje me të drejtën e publikut për 

informim, i cili të përmbajë informacion rreth: numrit të kërkesave të marra, 

përgjigjeve të plota apo të pjesshme dhe refuzimeve; cili seksion i ligjit për lirinë e 

informacionit është refuzuar, krejtësisht apo pjesërisht, sa apelime janë bërë nga 

informacionet e refuzuara; pagesat për kërkesat e bëra; si janë mbajtur dokumentat; si 

janë trajnuar nëpunësit dhe si është informuar publiku për të drejtën e tyre për 

informim. Në fakt, do të duhej që jo vetëm të hartohej një raport i tillë, por edhe të 

shpërndahej gjerësisht.  

Detyrimi i autoritetit publik për hartimin e rregulloreve dhe krijimin e strukturave për 

realizimin e aksesit në informacionin për dokumentet zyrtare
90

. Duke vënë theksin tek 

niveli i shërbimit që i ofrohet publikut në nenin 6 është përcaktuar në mënyrë të qartë 

detyrimi i autoritetit publik për të krijuar lehtësitë strukturore dhe rregulloret për 

marrjen e informacionit në ato standarte që vetë ligji i parashikon; një zyrë për 

informimin e qytetarëve ofron mundësi më të mëdha për zbatimin e kësaj të drejte. 

Theksoj se, ndikimi më i madh i veprimtarisë së këtyre strukturave shfaqet, pa mohuar 

dhe ato pranë autoriteteve qëndrore, në veprimtarinë dhe komunikimin e organeve të 

qeverisjes vendore me komunitetin. Hartimi i rregulloreve është një detyrim ligjor; ai 

parashikohet shprehimisht nga ligji dhe ka vlerë praktike, sepse rrit nivelin e shërbimit 

që i ofrohet publikut; miratimi i një rregulloreje vendos bazat e funksionimit të 

strukturës së krijuar. Megjithëse bashkitë kryesore e kanë përfshirë në strukturën e  
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tyre zyrën për informim dhe  marrëdhënjet me publikun, funksionimi i tyre shpesh 

nuk përcaktohet përmes statuteve dhe rregulloreve përkatëse; vetëm disa prej tyre 

kanë përshtatur parashikimet ligjore për funksionimin e këtyre strukturave me 

kërkesat e ligjit “Për të drejtën për informim për dokumentat zyrtare”. 

Në rregullore duhet të jenë përcaktuar qartë: 

 

o Proçedurat e pranimit dhe shqyrtimit të kërkesave për informim, duke filluar   

     që nga orari i pranimit të kërkesave, asistenca që duhet t’u japin kërkuesve në   

     hartimin e kërkesës kur është e nevojshme, mënyra e komunikimit etj. 

o Proçedurat e kthimit të përgjigjeve, refuzimeve apo shtyrjeve të afateve duke   

     dhënë modele të tyre. 

o Tarifat e nevojshme për shërbimin e informimit. Në këtë rast mund të ketë  

      tarifa fikse për disa lloje shërbimesh, ndërsa për shërbime të tjera më të   

      ndërlikuara vendosja e tarifës mund t’i lihet për kompetencë sektorit përkatës  

      dhe zyrës së financës gjithmonë në përputhje me kufizimet që përcakton ligji  

      për këtë qëllim. 

 

Duhet thënë se, ndonëse ligji e parashikon detyrimin për hartimin e një rregulloreje, 

ka probleme në lidhje me mënyrën si konceptohet dhe si operohet pastaj nga zyrtarët e 

informimit mbi bazën e kritereve të shërbimit që ajo rregullore përcakton. Ja cilat janë 

disa nga problemet: 

Së pari, duhet përpunuar mirë koncepti i rregullores “Për krijimin e lehtësirave për 

marrjen e informacionit mbi dokumentet zyrtare nga publiku”, duke specifikuar 

qëllimin dhe funksionet e strukturës së informimit. 

Së dyti, rregulloret duhet të jenë të vetzbatueshme. Shpesh ata nuk janë të tilla dhe 

kërkojnë një rregullim të mëtejshëm nënligjor nga drejtoritë dhe sektorët nga brenda 

institucionit. Pra rregullorja duhet të jetë menjëherë e zbatueshme, pa qënë nevoja për 

rregullime të mëtejshme nga organet e ulëta; pas rregullores duhet të vijë vetëm 

ekzekutimi i saj dhe jo ndonjë rregullim tjetër. 

Së treti, rregulloreve duhet t’u bashkëngjiten formularë, të cilët nuk duhen 

konsideruar si kritere përjashtuese për pranimin e kërkesës për informacion; 

megjithatë formularë të tillë do ta bënin më të kontrollueshme dhe më të lehtë 

informimin e publikut. 

Së katërti, rregullorja duhet të marrë përsipër miratimin e rregullave, proçedurave, 

formave, afateve, pa e copëzuar këtë detyrë në departamente pa mbarim, për të bërë të 

pamundur informimin efektiv të qytetarëve. 

 

Ligji njeh të drejtën e publikut për të kërkuar informacion për dokumentat zyrtare që 

një autoritet publik mban, por të shoqëruar edhe me kushtet, të cilat duhet të 

respektojë në mënyrë që të plotësohet sa më mire kërkesa e tij për informacion. Ai 

duhet që përpara se t’i drejtohet një institucioni me kërkesë për marrjen e një 

informacioni, të verifikojë për aq sa është e mundur, nëse është ky institucioni që e 

zotëron informacionin dhe të saktësojë kush është personi përgjegjës të cilit duhet t’i 

drejtohet kërkesa. Në kërkesë duhet të përshkruhet sa më qartë dhe saktë informacioni 

që kërkohet, në mënyrë që zyrtari i informacionit të ketë mundësi të identifikojë 

nevojën e kërkuesit, të identifikojë nëse institucioni e zotëron një informacion të tillë  
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dhe t’i kthejë një përgjigje kërkuesit, duke respektuar proçedurat, formën dhe afatet e 

caktuara ligjore.  

 

Shpesh pasaktësia në formulimin e kërkesës bën që informacioni të refuzohet, të jepet 

i paplotë ose dhënja e tij të zvarritet. Pavarësisht se paraqitja e kërkesës përmes një 

formulari lehtëson realizimin e dhënjes së informacionit, pranohen pa diskutim 

kërkesa që nuk paraqiten në formën e formularit përkatës si dhe ato që s’janë 

plotësisht të qarta. Kërkesa duhet të jetë sa më specifike, sidomos kur ka të bëjë me 

dokumenta voluminoze; në këtë rast duhet të përcaktohet qartë çfarë kërkohet. Është 

mirë që të evitohen kërkesat me objekt shumë të gjerë, të cilat krijojnë vështirësi për 

realizimin e kërkesës për informim nga ana e administratës publike, kërkojnë më 

shumë kohë për t’u përgatitur, rëndojnë koston e përgatitjes së materialit dhe mund të 

bëhen edhe shkak për refuzimin e kërkesës apo heshtjen e personit përgjegjës. Por, 

theksoj se ky refuzim nuk është I ligjshëm. Kërkesa mund të përmbajë edhe referimin 

për burimet nga të cilat kërkuesi ka marrë dijeni për ekzistencën e informacionit që 

kërkon. E njëjta kërkesë mund të drejtohet në disa institucione në rast se ajo trajton 

një problematikë të gjerë dhe përgjigjia merret nga disa institucione sipas fushave 

përkatëse. Nëse informacioni i është dhënë më parë një personi tjetër, i 

identifikueshëm nga kërkuesi, atëherë mund të shënohet në kërkesë identiteti i 

personit. 

 

Ligji, siç e kam theksuar më pare, nuk vendos detyrim për kërkuesin që të shpjegojë 

motivet e kërkesës për informacion. Megjithatë në disa raste shpjegimi i motivit mund 

të lehtësojë marrjen e informacionit, sidomos kur nevoja për informacionin është 

urgjente. Natyrisht këtë e vendos kërkuesi, por nëse vendoset si kusht nga zyrtari i 

informimit kjo  përbën shkelje ligjore. Ky është një element i rëndësishëm që shpesh 

nuk respektohet dhe jo vetëm nga nëpunësit e administratës, por edhe nga gjyqtarët.  

 

Dëshiroj ta argumentoj këtë përmes vendimit gjyqësor në lidhje me çështjen civile 

Nr.7221
91

 me objekt “detyrimin e Kryetares së Njësisë Bashkiake Nr.X për të kthyer 

përgjigje për kërkesën për informacion dhe kopje të disa dokumentave të zotëruara 

nga ky institucion”, Gjykata e Tiranës vendosi se çështja është jashtë juridiksionit të 

gjykatës për shkak se nuk ishte ezauruar rruga administrative e ankimit. Por ajo që 

përbën një shkelje të ligjit nga ana e gjyqtarit shfaqet qartas në argumentimin e 

vendimit të mësipërm ku theksohet se “paditësi nuk arriti të provonte arsyen e 

kërkimit të këtij informacioni apo kopje të akteve të ndryshme shkresore zyrtare”, 

duke e vendosur paditësin para një detyrimi që nuk është parashikuar ligjërisht. 

 

Në kërkesë duhet të shënohet qartë identiteti i kërkuesit, adresa dhe mënyra e 

kontaktimit me të, në mënyrë që të bëhet i mundur komunikimi me personin 

përgjegjës në institucion. Kërkesa duhet të theksojë bazën ligjore ku mbështetet dhe 

faktin se, nëse nuk respektohet e drejta e kërkuesit për informim brenda afateve të 

përcaktuara nga ligji, ai do të gëzojë të drejtën për ankim administrativ.  

 

Në rregulloren që institucioni harton për funksionimin e strukturës që realizon aksesin 

në informimin mbi dokumentat zyrtare, duhet të jenë të përcaktuara qartë proçedurat  
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që duhen zbatuar për ta bërë të mundur këtë akses. Rregullorja duhet të përcaktojë 

qartë proçedurat për
92

: 

1. depozitimin e kërkesës 

2. pranimin e kërkesës 

3. shqyrtimin e kërkesës 

4. dhënien e informacionit të caktuar. 

 

 

Procedura për depozitimin e kërkesës ka të bëjë kryesisht me detyrimin e kërkuesit 

për të respektuar disa rregulla në mënyrën se si ai do ta kërkojë informacionin që i 

nevojitet. Kryesisht informacioni kërkohet nëpërmjet një kërkese me shkrim e cila 

mund të dorëzohet dorazi ose me postë, individualisht ose nëpërmjet një personi që e 

përfaqëson kërkuesin. Në rastin kur kërkesa bëhet dorazi pranë institucionit, duhet që 

kërkuesi të kontaktojë me personin përgjegjës dhe të kërkojë një numër protokolli ose 

një shënim të tij në mënyrë që të verifikohet marrja në dorëzim e kërkesës; kur 

dorëzohet me postë duhet të ruhet fatura e postës. Pasi të kalojnë 15 ditë nga data e 

dorëzimit dhe institucioni nuk ka kthyer një përgjigje negative për mospranimin e 

kërkesës, atëherë subjekti do t’i drejtohet përsëri institucionit publik nëpërmjet  

personit të cilit i ka dorëzuar kërkesën, për të marrë dijeni mbi kthimin e përgjigjes. 

Është një domosdoshmëri që, kërkuesi të ruajë korrespondencën me zyrtarin e 

instituconit, sepse kjo mund t’ i nevojitet për një ankim administrativ, në rast se nuk 

merr përgjigje për kërkesën e tij. 

 

Procedura për pranimin e kërkesës paracakton detyrimet që ka zyrtari i informimit 

për të krijuar mundësitë, në mënyrë që kërkuesi të marrë dijeni për kërkesën e tij për 

akses në dokumentat zyrtare që i interesojnë. Në kontaktet që zyrtari vendos me 

kërkuesin e informacionit ai duhet të respektojë disa rregulla etike dhe disa proçedura, 

që e lehtësojnë aksesin e kërkuesit në informacionin për dokumentat zyrtare: 

 

Së pari, zyrtari duhet të mbajë parasysh se ai është në shërbim të kërkuesit dhe duhet 

komunikojë duke respektuar principet e rëndësishme të veprimtarisë së administrates 

si atë të objektivitetit, barazisë e paanësisë.  

Së dyti, ai duhet ta ndihmojë ose ta këshillojë kërkuesin për të bërë një kërkesë sa më 

të saktë në përputhje me ligjin dhe për të marrë informacionin sa më shpejt. Kjo 

shfaqet në këto drejtime: 

o Nëse informacioni i kërkuar është tashmë i publikuar, zyrtari duhet t’ia japë  

      menjëherë atë kërkuesit; 

o Zyrtari duhet ta adresojë kërkuesin pranë personit përgjegjës që e disponon   

      informacionin; 

o Zyrtari mund ta adresojë kërkuesin për të përdorur mjetet e komunikimit  

      që i japin lehtësi në marrjen e informacionit të kërkuar; 

Së treti, zyrtari duhet të respektojë disa proçedura si: 

o Të veprojë shpejt dhe saktë me kërkesat brenda të gjitha afateve ligjore; 

o Nëse refuzohet  kërkesa t’i bëjë të ditur kërkuesit se ka të drejtë për të apeluar 

këtë vendim dhe ta informojë për procedurat që duhet të ndjekë për ankimin si 

dhe strukturat përkatëse të cilave duhet t’u drejtohet; 
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o Zyrtari duhet të jetë i gatshëm t’i japë kërkuesit sqarimet e  nevojshme në   

      lidhje me ecurinë e kërkesës së tij. 

 

Proçedura për shqyrtimin e kërkesës përfshin disa momente të rëndësishme: 

nëpunësi i zyrës së informimit për dokumentat zyrtare bën shqyrtimin e kërkesës 

duke vlerësuar nëse informacioni i kërkuar gjëndet në institucionin e tij; nëse jo, 

zyrtari e adreson kërkuesin tek institucioni i duhur; nëse institucioni e zotëron 

informacionin, zyrtari e shqyrton dhe verifikon nëse informacioni i kërkuar është 

tashmë i publikuar nga institucioni. Zyrtari, në vazhdim vlerëson nëse kërkesa 

përmban elementet e nevojshme për të mundësuar dhënien e informacionit, ku 

mund të përfshihen emri apo numri i telefonit për dokumentin e kërkuar apo të 

dhëna të tjera që ndihmojnë për lokalizimin e dokumentit dhe formën e kërkuar të 

dhënies së informacionit. Nëse janë kaluar këto hapa, atëherë ligjërisht kërkesa 

është pranuar ose në rast se refuzohet lind detyrimi i zyrtarit t’i japë përgjigje me 

shkrim kërkuesit brenda 15 ditësh nga dita e dorëzimit të kërkesës.  

Bazuar në këtë dispozitë vjen edhe rekomandimi i Avokatit të Popullit në çështjen 

Nr. Dok. 201000014/2. Ankuesi A. Gj. me kërkesën datë 12.04.2009, ka kërkuar 

lëshimin  e vërtetimit përkatës, në referim të dokumentacionit të vjetër kadastral të 

Qarkut Vlorë, për pronësi në emër të subjektit N. Gj., nga Dukati, Vlorë, mbi 

pasurinë e paluajtshme të rregjistruar para zbatimit të Ligjit Nr. 108, datë 

29.08.1945 “Mbi Reformën Agrare”, sipas përcaktimeve të kryera në këtë kërkesë. 

Mosrespektimi i kërkesës zyrtare për informim, ka detyruar ankuesin që në mënyrë 

të përsëritur të kërkojë më datat 18.05.2009 (tre kërkesa), 02.06.2009, 28.10.2009, 

14.12.2009 dhe 17.01.2010, pranë Këshillit të Qarkut Vlorë si dhe organeve në 

varësin të këtij Këshilli, përmbushjen e kërkesave të tij. 

Konstatohet se me Shkresën Nr. 1578/1, datë 13.10.2009, Këshilli i Qarkut Vlorë, 

rreth kërkimeve të bëra, informon shtetasin A. Gj., se disponon informacionin e 

kërkuar, por nuk e jep atë për kërkuesin pa prezantuar shkaqet ligjore të cilat 

justifikojnë mospërmbushjen e kërkimeve të kryera nga ankuesi. Në gjykimin e 

Avokatit të Popullit, qëndrimi i mbajtur prej Këshillit të Qarkut Vlorë, si dhe 

organeve në varësi të tij, është në kundërshtim me nenin 23 të Kushtetutës së 

Republikës së Shqipërisë dhe ligjin Nr. 8503, datë 30.06.1999, “Për të drejtën e 

informimit për dokumentet zyrtare”.  

Sipas tij:“Këshilli i Qarkut Vlorë nuk ka respektuar kërkesat ligjore, konkretisht të 

nenit 10 të Ligjit “Për të drejtën e informimit për dokumentet zyrtare”, në të cilin 

thuhet shprehimisht:“Autoriteti publik vendos për mospranimin e plotë ose të 

pjesshëm të kërkesës brenda 15 ditëve nga depozitimi i saj. Në rastin e 

mospranimit të kërkesës, përgjigja negative, e plotë ose e pjesshme, jepet e 

arsyetuar, me shkrim nga autoriteti publik”, detyrimisht duhet t’i ktheni përgjigje 

kërkuesve, brenda 15 ditëve nga depozitimi i kërkesës, si dhe në rast refuzimi të saj 

duke dhënë arsyet ligjore për këtë refuzim”.  

     Mbështetur sa më sipër, Avokati i Popullit  ka rekomanduar: 

Përmbushjen e së drejtës për informim shtetasit A.Gj., në dhënien e dokumentave 

zyrtare, sipas kërkesave të paraqitura në datat 18.05.2009, 02.06.2009, 28.10.2009, 

14.12.2009 dhe 17.01.2010. 

 

Në rastet kur kërkesa është pranuar zyrtari ka detyrimin që të njoftojë kërkuesin për: 
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o Kohën maksimale brënda së cilës institucioni do të japë përgjigje për kërkesën 

e tij sipas ligjit; 

o Mënyrën e dhënjes së përgjigjes; 

o Strukturën e pagesës dhe afatin e pagesës së tarifës përkatëse. 

 

Proçedura e dhënies së informacionit të kërkuar parashikon momentet e mëposhtme: 

 

1. Kur informacioni i kërkuar është pjesë e informacionit që institucioni e 

publikon pa kërkesën e publikut, atëhere informacioni i jepet kërkuesit direkt ose 

duke e drejtuar tek personi përkatës që mban informacionin. Për realizimin e saj 

 

kërkuesit i jepen materiale të printuara ose fletëpalosje ose i tregohet faqja e internetit 

ku mund të gjendet informacioni në fjalë. 

2. Kur kërkesa përfshin materiale të tjera që mban institucioni atëherë, ky 

informacioni vihet në dispozicion kërkuesit brenda afateve kohore që përcakton ligji 

dhe në formën për të cilën është rënë dakort më parë mes kërkuesit dhe zyrtarit të 

informimit. 

 

Forma e dhënjes së informacionit rregullohet përmes nenit 6 të ligjit ku përcaktohet 

qartë se personat përgjegjës për dhënien e informacionit duhet të realizojnë një akses 

në informimin për dokumentat zyrtare në mënyrë të saktë, të plotë, të përshtatshme 

dhe të shpejtë. Kërkesa për marrjen e një informacioni për dokumentat zyrtare 

shoqërohet me një përgjigje nga institucioni të cilit i është drejtuar. Autoriteti është i 

detyruar t’i japë kërkuesit një kopje të dokumentacionit të plotë të kërkuar. Këto 

dokumenta “mund të jenë të printuara, të shtypura në makinë shkrimi, në formë 

fotografish, hartash, programesh, me disketë apo disk në vartësi të teknologjisë që 

përdor institucioni për mbajtjen dhe ruajtjen e dokumentacionit”
93

. Por mund të ketë 

raste kur informacioni ruhet në forma të ndryshme ose dhe në gjuhë të ndryshme. Në 

këtë rast është e drejta e kërkuesit të zgjedhë formën që i nevojitet. Neni 7 i ligjit 

parashikon dhe forma të tjera të dhënies së informacionit, përfshi formën verbale. Por 

duhet theksuar se informacioni mund të jepet në forma të tjera, me kërkesën e personit 

të interesuar ose me sugjerimin e zyrtarit, gjithmonë e shoqëruar me pëlqimin me 

shkrim të kërkuesit  për formën e ofruar të informacionit. 

 

Afatet kohore janë përcaktuar nga nenin 11 i ligjit, sipas të cilit kërkesa duhet të 

plotësohet brenda 40 ditëve nga depozimi i saj. Natyrisht që kjo ndërthuret dhe me 

përjashtime ose me rregullime të tjera. Kështu, në rast se kërkesa pranohet, pas 15 

ditësh kërkuesi mund të kontaktojë me zyrtarin për të marrë dijeni për ecurinë e 

kërkesës. Në rast se kërkesa nuk pranohet, atëherë zyrtari duhet të vendosë për 

mospranimin e plotë ose të pjesshëm brenda 15 ditësh nga depozitimi i kërkesës; kjo 

shoqërohet me përgjigjen me shkrim ku autoriteti përveç mospranimit të kërkesës 

evidenton edhe arsyet e këtij mospranimi (neni 10). Gjithashtu ka edhe përjashtime 

nga afati prej 40 ditësh për plotësimin e kërkesës për informacion, përjashtime që 

përcaktohen po nga ky ligj dhe kanë të bëjnë me shtyrjen e afatit për dhenien e 

përgjigjes. Autoriteti mund të shtyjë afatin e plotësimit të kërkesës, nëse e ka të 

pamundur plotësimin e kërkesës brenda afatit 40 ditor për dy arsye: veçantisë së 

kërkesës dhe domosdoshmërisë së këshillimit me një palë të tretë. 
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Kjo shtyrje shoqërohet me detyrimin e autoritetit publik për të njoftuar me shkrim 

kërkuesin për pamundësinë e respektimit të afatit ligjor, jo më vonë se 7 ditë nga afati 

i mëparshëm (neni 12). Ky njoftim duhet gjithashtu të përmbajë edhe arsyet e shtyrjes 

së afatit, por në njoftim kërkuesit i sugjerohen dy alternativa nga zyrtari: 

o Caktimin e një afati të ri, i cili fillon në mbarim të afatit të mëparshëm dhe që 

nuk mund të jetë më shumë se 10 ditë, pa të drejtë përsëritjeje; 

o Përshtatjen e kërkesës nga ana e personit, në mënyrë të tillë që të mund të 

respektohet nga ana e autoritetit publik afati i parashikuar në këtë ligj(neni 12). 

Kërkuesi duhet të japë pëlqimin për njërin nga propozimet; nëse ky pëlqim nuk jepet 

para përfundimit të afatit të parë, atëherë autoriteti vendos shtyrjen e afatit.  

 

Respektimi i afateve kohore të përcaktuara me ligj përbën bazën edhe të një sere 

rekomandimeve të Avokatit të Popullit, nga të cilat do të sjellim çështjen e 

mëposhtme
94

: 

 

Avokati i Popullit ka filluar një hetim administrativ në lidhje me ankesën e z. B. Ç, i 

cili ka ngritur shqetësimin se nuk ka siguruar prej kohësh një përgjigje zyrtare nga 

Komuna Proptisht, Pogradec, lidhur me trajtimin ose jo të pasurisë së tij nga Ligji 

7501 “Për Tokën”. Në përgjigje të interesimit të Avokatit të Popullit nëpërmjet një 

shkrese Komuna Proptisht ka sqaruar se nuk disponon asnjë dokument zyrtar që 

pasuria e z.B.Ç të jetë ndarë me Ligjin 7501 “Për Tokën”dhe se një mungesë e tillë në 

dokumentacion ka sjellë për pasojë vonesa në kthimin e një përgjigje ndaj z.B. Ç. 

 

Avokati i Popullit duke analizuar rrethanat konkrete të kësaj çështje dhe duke parë 

veprimet e kryera deri në atë moment nga ana e Komunës Proptisht, Pogradec ka 

deklaruar se “mos njohja e individëve brenda proçedurave dhe afateve ligjore për 

kërkesat që kanë paraqitur, është një veprim i padrejtë dhe i pambështetur në 

legjislacionin në fuqi”. 

Bazuar në nenin 11 të Ligjit Nr.8503 dt.30.06.2007 “Për të Drejtën e Informimit për 

Dokumentat Zyrtarë”, të trajtuar më sipër, Avokati i Popullit ka konstatuar me 

keqardhje se: “… një proçedurë e tillë nuk është ndjekur nga ana e Komunës 

Proptisht konform  

dispozitës së mësipërme. Ndaj dhe korrigjimi i kësaj praktike duhet të kryhet sa më 

parë për të vënë në pozita të ligjshme marrdhëniet me personat e interesuar.Vonesat 

dhe zvarritjet për të vënë në dijeni z. B.Ç., për një proçedurë verifikimi dokumentare 

në favor të tij, janë të pajustifikueshme për aq kohë sa ato nuk respektojnë parimet 

kryesore të të drejtës për t`u informuar dhe nuk përligjen nga dispozitat ligjore në 

fuqi”.  

  

Duke konkluduar në cënimin e të drejtave dhe interesave të ligjshme të Z. B. Ç., 

Avokati i Popullit ka rekomanduar: 

 

Dërgimin e menjëhershëm të një vërtetimi zyrtar në adresë të Z. B. Ç, lidhur me 

gjendjen dokumentare që disponon Komuna Proptisht. Pogradec mbi trajtimin ose 

jo të pasurisë së tij nga Ligji Nr.7501 “Për Tokën”. 

Rekomandimi është shoqëruar me informimin  për detyrimin që rrjedh nga neni 22 i 

Ligjit Nr.8454 dt.4.02.1999 “Për Avokatin e Popullit” i ndryshuar me Ligjin Nr.9398  
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dt.12.05.2005, për të vënë në dijeni institucionin brenda afatit 30 ditor mbi zbatimin e 

rekomandimit.. 

 

Shërbimi i informimit mund të ketë shpenzime dhe autoriteti publik mund të vendosë 

paraprakisht tarifa të caktuara për realizmin e këtij shërbimi. Ajo që duhet pasur 

parasysh është se, autoriteti publik në asnjë rast nuk duhet të stepë kërkuesit 

nëpërmjet tarifes së shërbimit dhe t’i detyrojë ata të heqin dorë nga kërkesa për 

informacion. Vendosja e këtyre tarifave bëhet në dy mënyra: 

o Tarifat për shërbimet standarte dhe ato për të cilat është krijuar një përvojë e 

caktuar bëhen publike
95

. 

o Tarifat për shërbimet e tjera përcatohen rast pas rasti dhe i bëhen të njohura 

palës së interesuar në momentin e pranimit të kërkesës
96

. 

 

E rëndësishme është që tarifat për shërbimin të mos jenë më të lartat se vetë kostoja 

për realizimin e shërbimit. Kjo kosto përfshin vetëm shpenzimet materiale për 

realizimin e shërbimit, duke respektuar kështu një ndër parimet e veprimtarisë së 

administrates publike. Konkretisht tarifa llogaritet si kundërshpërblim i kostos 

materiale duke përfshirë vetëm këto shpenzime: 

o Shpenzimet e riprodhimit të kopjes së dokumentit zyrtar, fotokopje, printime 

apo kopjimet në forma kompjuterike ose në forma të tjera; 

o Shpenzimet për dërgimin e informacionit ku hyjnë posta, faksi, telefoni, posta 

elektronike etj. 

 

Por, në pagesën për shërbimin e informacionit nuk mund të përfshihen shpenzimet për 

përgatitjen e materialit nga nëpunësit, pra shtypja në kompjuter apo në makinë, 

kostoja e kërkimit të dokumentit, kostoja e shqyrtimit të kërkesës e të tjera si këto. 

Është mirë që kërkuesi të marrë gjithmonë faturën për pagesën që ka bërë pranë 

institucionit për shërbimin e informimit.Gjithshtu, ligji përcakton se për dokumentat 

zyrtare që autoriteti ka detyrimin t’i publikojë pa kërkesën e publikut, nuk bëhet asnjë 

pagesë. 

 

Rrugët e ankimit për shkeljen e së drejtës për informim  

 

Ligji “Për të drejtën e informimit për dokumentat zyrtarë” parashikon se çdo shkelje e 

dispozitave të këtij ligji duhet trajtuar si kundravajtje administrative (kur nuk përbën 

shkelje penale). Ligji parashikon tre rrugë për të realizuar ankimin ndaj shkeljes së të 

drejtës për informim: 

 

1. Ankimi administrativ. 

2. Ankimi tek Avokati i Popullit. 

3. Ankimi gjyqësor. 

 

Ankimi administrativ. Ankimi administrativ është një mjet për të kontrolluar 

veprimtarinë e administratës  aq sa është edhe mjeti për të rivendosur të drejtën e 

cënuar. Ligji njeh të drejtën për të inicuar procedurën e ankimit shtetasit
97

.  Neni 15 i  
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ligjit parashikon të drejtën e çdo personi për “t’u ankuar në rrugë administrative, sa 

herë që çmon se i janë shkelur të drejtat e parashikuara nga ky ligj”. Ky nen paraqitet 

si një normë referuese, sepse nuk përcakton vetë proçedurat e ankimit, por të referon 

tek proçedurat që përcaktohen nga Kodi i Procedurave Administrative. Nëse një 

autoritet publik refuzon plotësisht, pjesërisht apo hesht të japë informacionin e 

kërkuar, subjektit i lind e drejta që nëpërmjet ankimit të kundërshtojë refuzimin e 

paligjshëm të administrates publike. (Ankimi administrativ është trajtuar më gjerësisht 

në çështjen 2.2.2) 

 

Ankimi për shkeljen e së drejtës për informim pranë Avokatit të Popullit. 
Parashikimi kushtetues i ketij institucioni të pavarur është hapi i parë për mbrojtjen e 

të drejtave të njeriut në raport me administratën publike. Por, hapi tjetër i rëndësishëm 

është parashikimi nga ligji “Për të drejtën e informimit për dokumentat zyrtare”, 

se”Avokati i Popullit kujdeset për zbatimin e ligjit”. Edhe ky nen ka karakter referues, 

sepse na referon ligjin “Për Avokatin e Popullit”
98

 tek i cili mund të njihemi me 

kompetencat e këtij institucioni dhe procedurat për tu ankuar pranë tij. Ky ankim 

mund të realizohet paralelisht me ankimin administrativ dhe nuk është detyrim për tu 

ezauruar për të ushtruar të drejtën e ankimit administrativ apo gjyqësor. 

 

Ndërsa neni 2 i ligjit në fjalë përcaton se “Avokati i Popullit mbron të drejtat, liritë 

dhe interesat e ligjshme të individit nga veprimet ose mosveprimet e paligjshme e të 

parregullta të organeve të administratës publike, si dhe të të tretëve që veprojnë për 

llogari të saj”, neni 1 rithekson pozicionin e këtij institucioni si kujdestar për 

zbatimin e ligjit që lejon aksesin në dokumentat zyrtare, duke përcaktuar se “Avokati i 

Popullit kryen edhe detyra të tjera të caktuara me ligje të veçanta”. Njëkohësisht ligji 

i njeh të drejtën Avokatit të Popullit të bëjë rekomandime dhe të propozojë masa nëse 

vëren shkelje të të drejtave të njeriut nga administrata publike (neni 21). Gjithë 

veprimtarinë e vet ky institucion e mbështet në parimet e paanësisë, konfidencialitetit, 

profesionalizmit dhe pavarësisë (neni 2).  

 

Duhet thëne se ligji përcakon edhe subjektet që mund të mbrojnë të drejtat e tyre 

kushtetuese dhe të ligjshme duke iu drejtuar Avokatit të Popullit. Në nenin 12 

përcatohen qartë si subjekte që legjitimohen për t’u ankuar “çdo individ, grup 

individësh ose organizata joqeveritare, që pretendojnë se i janë shkelur liritë dhe 

interesat e tyre të ligjshme nga veprimet dhe mosveprimet e paligjshme e të 

parregullta të organeve të administratës publike”. Por, ligji e zgjeron rrethin e 

subjekteve të cilët mund të mbrojnë të drejtat e tyre pranë Avokatit të Popullit duke ia 

njohur këtë të drejtë “... të huajve, të cilët janë ose jo rezidentë të rregullt në Shqipëri, 

refugjatëve si dhe personave pa shtetësi që ndodhen në territorin e Republikës së 

Shqipërisë, sipas kushteve të përcaktuara me ligj”. 

 

Avokati i Popullit vihet në lëvizje nga subjekti që pretendon se i ështe shkelur e drejta 

(neni 12, 13) nëpërmjet një ankimi a njoftimi dhe kërkesës që ai të ndërhyjë për të 

vënë në vend të drejtën apo lirinë e shkelur. Por Avokati i Popullit mund të rifillojë 

shqyrtimin e një çështjeje me nismën e vet, për raste të veçanta të bëra publike, por 

duke marrë pëlqimin e të interesuarit ose të dëmtuarit (neni13). Nuk kërkohet pëlqimi 

i të dëmtuarit kur është i mitur ose i paaftë mendërisht apo me aftësi të kufizuar ose   
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për mbrojtjen e të drejtave të një numri të madh të individëve. Gjithashtu, duke synuar  

mbrojtjen e interesave të një komuniteti të gjërë, të cilët mund të preken nga 

procedimi administrativ, Avokati i Popullit ka të drejtë të fillojë një procedim 

administrativ dhe të marrë pjesë në të, në përputhje me kërkesat e Kodit të Procedurës 

Administrative
99

. 

 

Ligji përcakton edhe kushtet e pranimit të ankesave, kërkesave apo njoftimeve dhe 

rregullat e shqyrtimit të tyre. Së pari, kërkesa nuk duhet të jetë anonime, por duhet të 

identifikojë kërkuesin apo ankuesin (neni 15). Së dyti, Avokati i Popullit mund të mos 

e fillojë çështjen ose të ndërpresë hetimin, nëse e njëjta çështje është vendosur ose 

është në shqyrtim nga prokuroria apo gjykata. Por ligji i njeh të drejtën të kërkojë 

informacion pranë këtyre organeve, të cilat duhet t’u përgjigjen kërkesave të tij sa më 

shpejt të jetë e mundur, por jo më vonë se 30 ditë (neni 14). Së treti, ligji nuk detyron 

kërkuesin apo ankuesin që t’ i përmbahet ndonjë forme të veçantë, por ajo duhet ta 

shprehë qartë objektin e ankesës apo kërkesës
 
. 

 

Një moment i rëndësishëm është edhe ndërmarrja e një procedure hetimi pas pranimit 

të kërkesës, ankesës apo njoftimit, Avokati i Popullit ndërmerrr një proçes hetimi, 

duke kërkuar shpjegime nga organet e administratës publike (neni 18, pika adhe b). 

Ky proçes realizohet: 

 duke kryer hetime në vend;  

 duke kërkuar shpjegime nga çdo organ i administratës qëndrore dhe vendore, 

si dhe duke marrë çdo dosje apo material që ka lidhje me hetimin; 

 duke marrë në pyetje çdo person që sipas tij është i lidhur me çështjen nën 

hetim; 

 duke kryer apo kërkuar ekspertiza. 

 

Kur në përfundim të hetimit Avokati i Popullit vëren se nuk ka shkelje atëherë ia 

shpjegon ankuesit këtë (neni 21, pika a); nëse vëren se ka shkelje (konkretisht të së 

drejtës për informim), Avokati i Popullit paraqet rekomandime për vënien në vend të 

së drejtës së shkelur tek organi administrativ që sipas tij, ka shkaktuar shkeljen e të 

drejtave dhe lirive, konkretisht për të vënë në vend të drejtën e informimit të shkelur 

nga organi administrativ. Duhet thënë se paraqitja e rekomandimit pezullon aktet ose 

veprimet e paligjshme apo të parregullta deri në shqyrtimin e këtij rekomandimi dhe 

dhënien e përgjigjes Avokatit të Popullit(neni 7). Përveç rekomandimeve Avokati i 

Popullit ka të drejtë të propozojë masa për shkarkimin e funksionarëve që janë në 

kompetencat e këtyre organeve (neni 21 pika d). Gjithashtu, ai u rekomandon të 

dëmtuarve të paraqesin në gjykatë padi, kur ekzistojnë rrethanat për ta bërë një gjë të 

tillë. 

 

Avokati i Popullit ka të drejtën t’ u propozojë organeve të administratës ndryshimin 

ose përmirësimin e akteve nënligjore, mosshqyrtimi i propozimit brenda 30 ditëve 

sjell si pasojë pezullimin e fuqisë së akteve nënligjore që shkaktojnë shkelje të të 

drejtave dhe lirive; mund të vërë në lëvizje Gjykatën Kushtetuese me kërkesën për 

shfuqizimin e akteve të tillë.  
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Ligji i jep një karakter aktiv veprimtarisë së Avokatit të Popullit. Ndonëse ai operon 

me rekomandime dhe propozime, aktiviteti i tij merr vlerë nga raportet që ligji ka 

vendosur mes tij dhe organeve të administrates publike apo Kuvendit të Shqipërisë.  

Së pari, ligji ka përcaktuar të drejtën e Avokatit të Popullit për të kërkuar 

informacion apo dokumente, që lidhen me çështjen në shqyrtim, të klasifikuara si 

sekret shtetëror, duke respektuar kërkesat për ruajtjen e sekretit shtetëror (neni 20).  

Së dyti, ligji përcakton detyrimin e organeve të administrates të cilave Avokati i 

Popullit u ka dërguar rekomandim, kërkesë apo propozim për shkarkim që të 

shqyrtojnë dhe të kthejnë përgjigje për 30 ditë. Përgjigja duhet të përmbajë shpjegime 

të arsyetuara për çështjen në fjalë, si dhe çfarë veprimesh, mosveprimesh apo masash 

ka ndërmarrë ai organ.  

Së treti, Avokati i Popullit gëzon të drejtën që t’i drejtohet organit më të lartë 

hierarkik për të ndjekur çështjen si dhe, nëse rastet përsëriten apo organi nuk reagon 

atëherë, mund t’i drejtohet edhe Kuvendit me një raport, duke propozuar edhe masa 

konkrete për vënien në vend të së drejtës së shkelur.  

Së katërti, ligji parashikon se refuzimi për të bashkëpunuar me Avokatin e Popullit 

nga nëpunësit civil, funksionari ose autoriteti publik përbën shkak që Avokati i 

Popullit të kërkojë nga autoriteti kompetent fillimin e procedurës administrative dhe 

marrjen e masave disiplinore deri në largimin nga puna ose nga shërbimi civil.  

Së pesti, ligji parashikon edhe personat dhe aktet që janë jashtë juridiksionit të 

Avokatit të Popullit: 

 

 Presidenti i Republikës 

 Kryetari i Këshillit të Ministrave 

 Urdhërat me karakter ushtarak të Forcave të Armatosura 

 Vendimet e gjykatave, me përjashtim të rasteve kur kërkesa, ankesa apo 

njoftimi për shkeljen e të drejtave të njeriut (konkretisht të së drejtës për 

informim) rrjedhin nga administrata e pushtetit gjyqësor, vendimet e formës  

së prerë dhe procedurat gjyqësore
100

. Natyrisht që hetimet e Avokatit të 

Popullit nuk prekin pavarësinë e gjykatës në marrjen e vendimit. 

 

Trajtimi i ankesave të paraqitura tek Avokati i Popullit,  kur është konstatuar shkelja e 

kësaj të drejte, është ndërthurur paralelisht me një observim direkt dhe shumë konkret 

në të gjitha organet e administratës publike lokale dhe qëndrore, në lidhje me zbatimin 

e parashikimeve të ligjit “Për të drejtën e informimit për dokumentat zyrtare” dhe më 

konkretisht të nenit 8 të këtij ligji. Për këtë qëllim ka shërbyer edhe organizimi nga 

ana e Avokatit te Popullit i Konferences Kombëtare “E drejta e informimit, e drejtë 

themelore e njeriut” më 12 Dhjetor 2002. Konkluzionet dhe rekomandimet përkatëse, 

i janë dërguar organeve të administratës qëndrore, si dhe të gjithë Prefekturave, 

Bashkive, Qarqeve dhe Komunave të Shqipërisë.  

 

Avokati i Popullit ka krijuar një praktikë të vetën në lidhje me mbrojtjen e të drejtës 

për informim, ku veçojmë një nga ankesat, e cila ka marrë zgjidhje pozitive si 

rezultati ndërhyrjes së këtij institucioni.  

 

 

 

                                                 
100

 Po aty, neni 11 paragrafi 2. 



 

E drejta për informim dhe mjetet e realizimit të saj në Republikën e Shqipërisë 

 51 

 

Çështje konkrete
101

 

 

Nga ana e përfaqësuesit ligjor të shoqërisë "X" sh.a,, z.A. R, shprehet shqetësimi në 

lidhje me refuzimin që i është bërë kërkesës së tij nga ana e Drejtorisë së Përgjithshme 

të Doganave, për pajisjen me informacionin dhe dokumentacionin, i cili lidhet me 

veprimtarinë e kësaj shoqërie në organin e doganës. Kjo kërkesë është përsëritur pas 

një refuzimi verbal të kërkesës së parë dhe përfundimisht, nuk është marrë parasysh 

nga ana e kësaj drejtorie. Megjithë bazueshmërinë në ligj të kësaj kërkese, ankuesi 

shkruan se kthimi i përgjigjes nga ana e Drejtorisë së Përgjithshme të Doganave është  

 

i paligjshëm dhe shkel rëndë të drejtat dhe interesat e ligjshme të shoqërisë "X" sh.a, 

por edhe të tijat si avokat. 

Analiza e çështjes nga Avokati Popullit: 

Nga shqyrtimi që i është bërë çështjes nga Avokati i Popullit, është evidentuar se 

kërkimi i dokumentacionit përkatës prej përfaqësuesit të shoqërisë “X” sh.a, bazohet 

veç ligjit "Për të drejtën e informimit për dokumentat zyrtare" edhe në Kodin e 

Proçedurave Administrative dhe më konkretisht në nenin 52 të tij, ku thuhet 

shprehimisht se: "Palët e interesuara kanë të drejtë të inspektojnë dosjet e disponuara 

nga administrata, kur këto nuk përmbajnë dokumenta të klasifikuara sekrete, dhe të 

marrin vërtetime apo kopje të vërtetuara të dokumentave që ato përmbajnë kundrejt 

pagesës". Efektivisht shoqëria "X" sh.a në përputhje me nenin 51 të këtij Kodi, në 

këtë rast cilësohet në kushtet e personit të drejtpërdrejtë të interesuar, bazuar kjo në 

një proçedim administrativ të organit të doganës ndaj kësaj shoqërie, proçedim i cili 

ka përfunduar me vendimet që tashmë janë kërkuar të bëhen objekt shqyrtimi 

gjyqësor nga kjo shoqëri. Duke iu referuar përcaktimeve ligjore dhe trajtimit që i 

është bërë kërkesës së z.A. R., është arritur në konkluzionin se ka shkelje të së drejtës 

së këtij individi në cilësinë e prfaqësuesit ligjor, për t'u informuar me dokumentat 

përkatëse zyrtare, të kërkuara prej tij.  

Në këto kushte me anë të shkresës datë 1.11.2005, është rekomanduar plotesimi sa 

më i shpejtë i kërkesës së paraqitur për dhënien e kopjeve të dokumentave të 

kërkuar, nga ana e përfaqësuesit ligjor të shoqërise "X" sh.a.  

Përgjigja zyrtare për këtë rekomandim, sqaron se: "Një pjesë e dokumentacionit të 

kërkuar nga kjo shoqëri janë të paraqitura nga vet kjo shoqëri, si rrjedhim ato duhet 

të disponohen edhe nga vetë shoqëria. Ndërkohë që, realisht këto dokumenta nuk 

ndodhen në arkivën e DPD-së, por ndodhen në degët doganore ku shoqëria ka kryer 

aktivitet”. Pjesa tjetër e dokumentacionit të kërkuar nuk ka të bëjë me shoqërinë "X", 

por me shkresa të brendshme të karakterit konfidencial, ndaj në përputhje me kodin 

doganor nuk mundet t'i vihen në dispozicion. Në shkresë theksohet se, për këtë 

problem me shoqërinë "X" institucioni është në konflikt gjyqësor dhe menjëherë sapo 

kjo çështje të zgjidhet gjyqësisht, do t'u jepet përgjigje përfundimtare kërkesave të 

shoqërisë "X".Gjithashtu ky problem është i kapërcyer tashmë, pasi nga ana e DPD-

së në seancën gjyqësore, do të paraqitet dokumentacioni përkatës. Kalimi i afatit të 

dhënies së përgjigjes për këtë çështje, ka ardhur më tepër nga nevoja për t'u 

shqyrtuar dhe hetuar në themel çështja dhe mbi bazën e tyre për të gjetur zgjidhje 

ligjore në mbështetje edhe të rekomandimeve të dhëna nga ana e juaj". 
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Bazuar në këtë përgjigje, vlen të ndalemi në përmbajtjen e saj dhe në parashikimet 

përkatëse ligjore, të cilat rregullojnë marrëdhënien juridike të së drejtës së informimit 

mes palëve në këtë çështje. Më konkretisht: 

Sikurse është cituar shprehimisht në nenin 52 të Kodit të Proçedurave Administrative, 

në momentin kur dokumentat e kërkuara nga përfaqësuesi i “X sh.a, (pavarësisht nëse 

janë paraqitur nga kjo shoqëri apo jo), janë bërë pjesë e protokollit dhe dosjes 

përkatëse zyrtare të këtij proçedimi administrativ, atëherë lejohet jo vetëm inspektimi 

i dosjes, por edhe marrja e vërtetimeve apo kopjeve të vërtetuara të këtyre 

dokumentave. Përjashtim bëhet vetëm për dokumentat e klasifikuara sekret. Për më 

tepër dhe në këtë llogjikë, fakti që sipas përgjigjes këto dokumenta nuk ndodhen në 

arkivën e DPD-së, por ndodhen në degët doganore ku shoqëria ka kryer aktivitet, nuk 

përligj mosdhënien e kopjes së vërtetuar të tyre, pasi degët doganore kanë varësi 

hierarkike direkte prej Drejtorisë së Përgjithshme të Doganave dhe nuk janë organe 

apo institucione të pavarura nga kjo e fundit. 

Ështe e nevojshme që këto të fundit të identifikohen nominalisht, se cilat janë dhe mbi 

këtë bazë të jepen hollësisht arsyet ligjore se përse vetë dokumenti zyrtar përkatës, 

apo edhe qoftë edhe një pjesë e tij nuk mund t'i jepen palës së interesuar. E gjithë kjo 

proçedurë saktësohet qartë në pikën 2 të nenit 53 të Kodit të Proçedurës 

Administrative, ku thuhet shprehimisht që: “Kur dokumentet që kërkohen prej palëve 

janë të klasifikuara si sekrete, punonjësi kompetent i administratës duhet t’i lëshojë 

palës së interesuar (kur kjo e kërkon), një deklaratë që ta vërtetojë këtë”. Mënyra e 

veprimit në këtë formë për dokumentat e klasifikuar sekret (konfidencial), bëhet e 

detyrueshme nëse këto dokumenta janë pjesë e dosjes zyrtare për këtë proçedim 

administrativ ku "X" sh.a, është palë, duke përcaktuar shprehimisht edhe parashikimin 

përkatës të bërë për këtë qëllim në Kodin Doganor. 

Qëndrimi i Avokatit të Popullit është se nuk mund që fillimi dhe zhvillimi i proçesit 

gjyqësor të shërbejë si fakt pezullues apo pengesë ligjore, për përmbushjen e kërkesës 

së të drejtës për informim në këtë çështje. Edhe paraqitja e dokumentacionit të 

kërkuar nga ana e “X” sh.a, në seancë gjyqësore, nuk përbën përmbushje të rregullt 

nga ana e DPD- së të detyrimit që përcaktohet në bazë të Kodit të Proçedurës 

Administrative, përkundrazi ky veprim është thjesht një përmbushje e kërkesës së 

mundshme proçeduriale të gjykatës për paraqitje të dokumentave të ndryshëm që 

lidhen me çështjen në gjykim. Nuk duhet të konfondohet koncepti dhe parimi i të 

drejtës për informim si një e drejtë kushtetuese dhe direkte e individit apo subjektit 

përkatës të interesuar dhe të drejtës për kërkimin e kundërshtimit të shkeljes së të 

drejtës për informim nëpërmjet gjykatës, që njihet si institucioni i balancës ligjore që 

zgjidh përfundimisht çështjen në këtë rast. 

Asnjë justifikim që jepet në përgjigjen e DPD-së ndaj rekomandimeve të Avokatit të 

Popullit nuk përligj mospërmbushjen e detyrimit ligjor për përgjigje ndaj 

rekomandimeve të këtij institucioni kushtetues, sipas afatit të përcaktuar në paragrafin 

e parë të nenit 22 të Ligjit nr.8454 date 4.02.1999 “Për Avokatin e Popullit”. Sa me 

siper, në funksion të zgjidhjes korrekte ligjore të çështjes dhe të mirëfunksionimit të 

administratës Avokati i Popullit kërkoi që të rishikohet qëndrimi i mbajtur nga ana e 

DPD-së ndaj rekomandimit të tij, për plotësimin sa më të shpejtë të kërkesës së 

paraqitur nga ana e përfaqësuesit ligjor të shoqërisë “X” sh.a. 
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Ankimi gjyqësor. Ankimi gjyqësor është i parashikuar shprehimisht nga neni 16 i 

ligjit “Për të drejtën për informim për dokumentat zyrtare”. Edhe kjo dispozitë ka 

karakter referues, sepse proçedurat e ankimit gjyqësor nuk përcaktohen nga ligji për të 

drejtën e informimit, por nga dispozitat e Kodit të Proçedurës Civile, që rregullojnë 

gjykimin e mosmarrëveshjeve administrative. Ankimi në këtë rast bëhet nëpërmjet një 

kërkesë-padie, e cila i drejtohet gjykatës që ka nën juridiksion të saj institucionin 

publik, nëpërmjet së cilës kërkohet detyrimi i institucionit publik që të vërë në 

dispozicion të kërkuesit dokumentin e kërkuar. Afati i dorëzimit të kërkesë- padisë në 

gjykatë është brënda 30 ditëve nga dita kur institucioni më i lartë ka dhënë vendimin e 

tij të refuzimit. Është e rëndësishme të vihet në dukje se e drejta për ankimin gjyqësor 

do të ushtrohet pasi të jenë ezauruar të gjitha rrugët e ankimit administrativ. 

 

Ndjekjen e proçedurës mund ta bëjë ankuesi, avokati apo një përfaqësues tjetër i 

autorizuar prej tij. Ligji parashikon edhe mundësine që çdo person, i cili ka pësuar një 

dëm për shkak të shkeljes së dispozitave të këtij ligji, ka të drejtë të kërkojë dhe 

shpërblimin e dëmit nga subjekti që shkel të drejtën. Proçedurat e shpërblimit të demit 

rregullohen me ligj. Mendojmë se është e rëndësishme të theksohet që, e drejta për 

informim e palëve në një procedim administrativ është mbrojtur shprehimisht nga 

gjykata, gjatë shqyrtimit të çështjeve me objekt pavlefshmërinë e aktit administrativ.  

 

Çështje gjyqësore
102

  

V e n d i mi “Për nxjerrjen nga   juridiksioni  gjyqesor”, i marrë nga Gjykata e Rrethit 

Gjyqësor Tiranë me paditës R. M, dhe të paditur Rregjistruesin e Zyrës Vendore të 

Regjistrimit të Pasurive të Palujtshme Tirane. Objekti i padisë është detyrimin i palës 

së paditur për dhënjen e informacionit shkresor për të gjitha kërkimet e bëra përmes 

kërkesës drejtuar Regjisitruesit të Z.V.R.P.Palujtshme Tiranë si dhe shperblimin e 

dëmit të ardhur nga mosdhënja e këtij informacioni dokumentar.  

 

Pas shqyrtimit të kërkesë-padisë Gjykata ka vërejtur se: 

 

Paditësi ka aplikuar me dt 11. 03.2010 në ZVRPP Tiranë për t’u pajisur me 

informacion për gjendjen e plotë juridike të një sërë pasurish të ndodhura në qytetin e 

Tiranës. Me shkresën, kthim përgjigje datë 08.04.2010, paditësi është informuar për 

gjendjen juridike dhe pronësinë e këtyre pronave. Duke mos qënë dakort me këtë 

kthim përgjigje dhe duke e cilësuar atë të paplotë, pala paditëse i është drejtuar 

gjykatës me kërkesë-padinë e lartpërmendur . 

 

Në seancën gjyqsore përkatëse përfaqësuesja e palës së paditur kërkoi ose nxjerrjen 

jashtë juridiksioni gjyqsor të çështjes ose rrëzimin e padisë. 

 

Sipas nenit 59 të K.P.Civile, Gjykata në cdo fazë dhe shkallë të gjykimit merr në 

shqyrtim nëse cështja që ka për gjykim bën pjesë në juridiksionin gjyqësor apo 

administrativ. Gjykata vlerëson se është në kushtet kur shqyrtimi administrativ nuk ka 

përfunduar, pasi me parë duhet të shqyrtohet çështja në Zyrën Qëndrore të 

Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme, e më pas në gjykatë, nëse do të ketë ankim. 
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Në këtë rast gjykata ka parasysh nenin 137 të K.P. Administrative ku theksohet se:  

“Në parim, palët e interesuara mund t’i drejtohen gjykatës vetëm pasi të kenë 

ezauruar rekursin administrativ”. Përsa i përket të drejtës së ankimit ndaj veprimeve 

te regjistuesit gjykata i referohet kerkesave të Ligjit 7843 i cili parashikon në nenin 51 

të tij se “Mosmarrëveshjet që i paraqiten kryeregjistruesit në lidhje me ushtrimin e të 

drejtave ose zbatimin e detyrave, kryeregjistruesi është i detyruar para se të marrë 

vendim t'i kërkojë regjistruesit mendimin me shkrim”.  

 

Gjithashtu gjykata ka parasysh edhe kërkesat e neneve 15 e 16 të Ligjit “Për 

informimin publik”
103

. Sipas nenit 15 “Çdo person ka të drejtë të ankohet, në rrugë 

administrative, kur çmon se i janë shkelur të drejtat e parashikuara nga ky ligj. 

Procedurat e ankimit administrativ rregullohen me ligjin nr.8475, date 12.5.1999, 

Kodi i Procedurave Administrative i Republikës se Shqipërisë". Neni 16 parashikon se 

“Çdo person ka te drejte te ankohet ne gjykate kur çmon se i janë shkelur te drejtat e 

parashikuara nga ky ligj. Për procedurat e ankimit ndiqen dispozitat e Kodit të 

Procedurës Civile, që rregullojnë gjykimin e mosmarrëveshjeve administrative. 

 

Nisur nga sa më lart Gjykata konstatoi se këto dispozita përcaktojnë të drejtën e 

ankimit fillimisht tek organi më i lartë dhe pastaj në gjykatë kundër vendimit të 

regjistruesit të ZVRPP. Neni 328 i K.Pr.Civile është një dispozitë e cila pavarësisht se 

qëllim parësor të saj ka rregullimin e afateve për kundërshtimin e aktit administrativ, 

sanksionon që ankimi në gjykatë kundër aktit administrativ paraqitet kundër vendimit 

të organit më të lartë administrativ ose pas skadimit të afatit ligjor të këtij organi për 

shqyrtimin e ankimit. 

 

Çështja që shtrohet në rastin konkret është: a e ka ezauruar në fakt pala paditëse 

rekursin administrativ, dhe për rrjedhojë nëse çështja objekt gjykimi është në 

juridiksionin gjyqësor? Duke iu referuar dispozitave të mësipërme, gjykata e gjen me 

vend të shprehet se në rastin e rekursit administrativ, është ligji i posaçëm që rregullon 

marrëdhënien juridike të posaçme, ai që parashikon, kushtet, mënyrën dhe afatet për 

paraqitjen e ankimit administrativ. Ligji “Për informimin Publik” dhe Ligji “Për 

rregjistrimin e pasurive të palujtëshme”, në të cilat është mbështetur paditësi në 

ngritjen e padisë së tij parashikojnë së pari, rekursin administrativ. Rezultoi e provuar 

se paditësi ndaj përgjigjes së dhënë nga Regjistruesi i ZVRPP Tiranë nuk është ankuar 

tek Kryeregjistruesi sipas udhëzimeve të nenit 51  të Ligjit 7843 dhe të neneve 15 e 16 

të Ligjit “ Për informimin publik”. Bazuar në sa më lart, gjykata konkludoi se në 

kushtet kur nuk është ezauruar rekursi administrativ, gjykata nuk ka juridiksion për 

gjykimin e çështjes, për rrjedhojë duhet të deklarohet mungesa e juridiksionit 

gjyqësor. 

 

Për këto arsye Gjykata vendosi:  

Nxjerrjen nga juridiksioni gjyqësor të çështjes civile Nr. 2298 akti të Gjykatës së 

Rrethit Gjyqësor Tiranë, me paditës R. M. dhe të paditur ZVRPP, me objekt detyrim  

për dhënie informacioni, pasi është në juridiksionin  administrativ të Zyrës Qëndrore  
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të Regjistimit të Pasurive të Palujtëshme. Ne mendojmë se ky vendim i Gjykatës është 

i drejtë dhe i bazuar në ligj. 

 

 

2.2.2. Regullimi i së drejtës së informimit  nga Kodi i Proçedurave   

                       Administrative 
 

Ky ligj i bën një rregullim specifik të drejtës për informim, duke njohur të drejtën për 

informim të subjekteve që janë palë në një proces administrativ, që ka lidhje të 

drejtpërdrejtë më të. Këtë rregullim, ky ligj e bën duke e parashikuar të drejtën për 

informim si një ndër parimet themelore, të përgjithshme mbi të cilat bazohet 

veprimtaria e administratës publike. Neni 20 i Kodit të Procedurës Administrative 

sanksionon qartë se: “Të gjithë pjesëmarrësit në një proçedurë administrative kanë të 

drejtë të marrin informacion dhe të njihen me dokumentat e përdorura në këtë 

proçedurë,përveç rasteve kur me ligj janë vendosur kufizime”. Ligji përcakton 

gjithashtu se kjo e drejtë mund të ushtrohet personalisht ose nëpërmjet përfaqësuesit 

të autorizuar, ndërkohë që sanksionon edhe detyrimin e organit administrativ që 

zhvillon proçedurën administrative që të informojë pjesëmarrësit në proçedurë edhe 

për të drejtat dhe detyrimet e tyre.  

 

Kodi i Procedurave Administrative i bën një rregullim më të gjërë të drejtës për 

informim në kreun e dytë të pjesës së pestë të saj. Ai përcakton rrethin e subjekteve që 

mund ta ushtrojnë këtë të drejtë; kjo e drejtë i takon çdo personi që është 

drejtpërdrejtë i interesuar. Pala ka të drejtë të njihet më fillimin e një proçedimi 

administrativ, kur nismën e ka organi administrativ dhe kur proçedimi ka filluar me 

kërkesën e të interesuarit, përsëri organi administrativ ka detyrimin të njoftojë për 

zhvillimin e proçedimit. 

 

Është me interes të theksohet se Kodi i Procedurave Administrative e ka zgjeruar 

rrethin e subjekteve që mund ta ushtrojnë të drejtën për informim në një proçedurë 

administrative duke ia njohur këtë të drejtë edhe personave, të cilët megjithëse nuk 

kanë një interes të drejtpërdrejtë, provojnë se kanë një interes të ligjshëm për të 

marrë dijeni në lidhje me dokumenta të caktuara. Por, këta subjekte mund ta ushtrojnë 

të drejtën e mësipërme vetëm pasi është lëshuar një urdhër nga ana e përgjegjësit të 

njësisë administrative, urdhër i cili duhet të shoqërohet me kërkësën e shkruar dhe 

dokumenta të tjera të bashkëngjitura, të cilat vërtetojnë interesin e ligjshëm të 

pretenduar.  

 

Çfarë duhet të përmbajë njoftimi që jepet nga administrata? Në këtë informacion 

tregohen qartë organi administrativ që zhvillon procedimin, hapat konkretë të 

ndërmarrë prej tij, vendimet e marra dhe çdo informacion tjetër. Afati kohor për 

dhënjen e informacionit është 10 ditë nga dita e regjistrimit të kërkësës përkatëse.  

Ligji përcakton dhe formën në të cilën mund të informohet subjekti i interesuar: 

 Nëpërmjet inspektimit të dosjeve. 

 Nëpërmjet lëshimit të vërtetimeve. 

Kështu, neni 52 përcakton se palët e interesuara kanë të drejtë të inspektojnë dosjet e 

disponuara nga administrata dhe të marrin vërtetime apo kopje të vërtëtuara të 

dokumenteve. Neni 53 përcakton se punonjësit kompetentë të administratës janë të 

detyruar t’i lëshojnë palëve të interesuara vërtetime apo kopje autentike të  
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dokumentave brenda afatit 10 ditor nga dita e paraqitjes së kërkesës. Ky nen shpjegon 

qartë se çfarë mund të kërkojë pala e interesuar nëpërmjet këtyre vërtetimeve dhe 

konkretisht: 

 

 Datën e paraqitjes së aplikimeve, peticioneve, kërkesave për shqyrtim, 

apelimeve dhe dokumentave të tjera të ngjashme; 

 Përmbajtjen e këtyre dokumentave ose pretendimet e palëve; 

 Etapën në të cilën ndodhet zhvillimi i procedimeve; 

 Vendimet e marra apo që duheshin marrë. 

 

Nga ana tjetër, ai përcakton dhe kufizimet e mundshme kur parashikon se e drejta për 

të inspektuar dosjet e disponuara nga administrata nuk mund të ushtrohet për 

dokumenta të klasifikuara sekrete. Kur dokumentet që kërkohen prej palëve 

klasifikohen të tilla, punonjësi kompetent i administratës duhet t’i lëshojë palës së 

interesuar (kur kjo e kërkon) një deklaratë që ta vërtetojë këtë. 

 

Vlen të vihet në dukje se Kodi i Procedurave Administrative bën një përcaktim më të 

ngushtë të detyrimit që ka organi administrativ në këtë rast krahasuar me ligjin “Për të 

drejtën për informim për dokumentet zyrtare”. Ndërsa ky i fundit detyron zyrtarin 

përgjegjës që kur refuzohet kërkesa për informim, kjo duhet bërë me shkrim ku të 

paraqiten edhe motivet e refuzimit, Kodi i Procedurave Administrative e vë këtë 

detyrim vetëm kur pala e interesuar e kërkon deklaratën. Kjo deklaratë i jep mundësi 

palës së interesuar që të verifikojë nëse klasifikimi i dokumentit të kërkuar eshtë bërë 

në përputhje me kërkesat e ligjit “Për klasifikimin e informacionit si sekret shtetëror”, 

duke i dhënë mundësinë edhe për të realizuar të drejtën e tij për ankim, nëse nuk 

ekzistojnë kushtet për ta klasifikuar si sekret shtetëror. 

 

Gjithashtu, ndërsa ligji “Për të drejtën për informim për dokumentat zyrtare” vendos 

detyrimin e administratës që t’i shpjegojë subjektit kërkues rregullat në bazë të të cilit 

pala e interesuar mund ta kërkojë informacionin apo dokumentin në fjalë, Kodi i 

Procedurave Administrative nuk e parashikon një detyrim të tillë për organin 

administrativ që zhvillon një proçedim administrativ të caktuar. Neni 52 i Kodi i 

Procedurave Administrative përcakton edhe se shërbimi nga administrata do të 

ofrohet përkundrejt një pagese. Për përcaktimin e pagesës Kodi nuk është shprehur, 

por mendojmë se mund të përcaktohet në bazë të ligjit “Për të drejtën e informimit për 

dokumentet zyrtare”, e cila parashikon se kjo kosto duhet të përfshijë vetëm 

shpenzimet materiale për ofrimin e shërbimit. 

 

Kodi i Procedurave Administrative sanksionon se administrata jonë e ushtron 

veprimtarinë e saj duke u mbështetur mbi parimin e “administratës së hapur”
104

. Në 

mënyrë konçize ky parim mund të formulohet në këtë mënyrë: Të gjithë kanë të drejtë 

të njihen me dosjet dhe regjistrat e administratës edhe në rastet kur nuk po zhvillohet 

ndonjë proçedim administrativ që atyre t’u interesojë, përveç rasteve kur një gjë e tillë 

ndalohet me ligj. E drejta për t’u njohur me dosjet dhe regjistrat e administratës 

rregullohet me ligjin e veçantë. Parimi i administratës së hapur lejon transparencën e 

veprimtarisë së administratës, që i nënshtrohet si kontrollit të brendshëm nga organet 

më të larta në hierarkinë e organeve të administratës dhe kontrollit të jashtëm nga të  
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 DOBJANI E., “E drejta administrative 1”, Tiranë 2010, fq. 88. 
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interesuarit në proçedimet që zhvillon administrata. Dispozita e këtij ligji parashikon 

edhe kufizimet e veprimit të këtij parimi, të cilat mund të bëhen vetën me ligj dhe për 

arsye të tilla si mbrojtja e sigurisë kombëtare dhe jetës private të individit. 

 

Një garanci tjetër që jep Kodi i Procedurave Administrative ka të bëjë me 

parashikimin që i bën mbrojtjes së lirive e të drejtave kushtetuese të personave privat, 

pikërisht nëpërmjet ankimit administrativ. 

 

Në këtë kod parashikohen si proçedurat e ankimit, ashtu dhe afatet e ankimit 

administrativ. Nëse një personi i refuzohet kërkesa për informim mbi dokumentat 

zyrtare, atij i lind e drejta që të ankohet para titullarit të institucionit që ka refuzuar 

apo ka heshtur për dhënien e informacionit apo pranë eprorit të zyrtarit
105

. Këto 

konsiderohen ankime konkuruese në kuptimin se realizohen pavarësisht nga njëra- 

tjetra, sepse forma e parë ankuese nuk është domosdoshmërisht shteruese për të filluar 

realizimin e formës së dytë”(KPA, neni 143). Ky ankim duhet bërë me shkrim, ku të 

jenë paraqitur qartë kush është ankuesi, ndaj kujt sektori bëhet ankimi dhe kush është 

shkaku i ankimit. Këto duhet të shoqërohen me shkresën e refuzimit, numrin e 

protokollit apo dokumenta të tjera që sjellin fakte të reja  në lidhje me refuzimin.  

 

Ajo që dallon ankimin administrativ është se organi që shqyrton ankimin detyrohet të 

ndihmojë ankuesin në përgatitjen e dokumentacionit të nevojshëm për ankimin
106

. 

Institucioni publik ruan të drejtën e rishikimit të refuzimit të kërkesës për informacion 

dhe vendos ose ta refuzojë përsëri ose të japë informacionin e kërkuar. Në rast se 

përsëri institucioni refuzon kërkesën për informacion, atëherë kërkuesi mund t’i 

drejtohet organit më të lartë sipas shkallës hierarkike ku bën pjesë institucioni në fjalë. 

Organi më i lartë hierarkik i kërkon dosjen përkatëse organit vartës, të cilën pasi e 

shqyrton ia rikthen përsëri organit, që ka refuzuar apo ka heshtur për kërkesën për 

informacion, së bashku me sugjerimet e tij, që janë të detyrueshme
107

. Kodi i 

Procedurës Administrative ka parashikuar që në rast se edhe organi epror e refuzon 

kërkesën, atëherë kërkuesit i lind e drejta për të ndjekur rrugën gjyqësore te ankimit.  

 

Kur kërkuesit i është refuzuar kërkesa nga institucioni publik atëherë ka të drejtë që 

brenda 1 muaji nga data e refuzimit të ushtrojë të drejtën e ankimit administrativ
108

; 

ndërsa kur institucioni hesht ndaj kërkesës për informacion, atëherë kërkuesit i lind e 

drejta e ankimit administrativ pasi kanë kaluar 3 muaj nga dita e depozitimit të 

kërkesës fillestare (KPA, neni 140, paragrafi 2). Në shqyrtim të këtij ankimi 

institucioni, të cilit i është bërë ankimi duhet të shqyrtojë ankimin dhe të marrë një 

vendim brenda 1 muaji nga data e depozitimit të ankimit; nëse ky institucion nuk e 

pranon kërkesën atëherë duhet t’ia kalojë atë organit epror, i cili duhet të vendosë në  
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 Neni 139 i KPA parashikon subjektet para të cilëve bëhet depozitimi i ankimit si më poshtë: 

          1. Ankimi administrativ mund të bëhet përpara: 

a. Organit që ka nxjerrë aktin administrative të ankimuar ose që ka refuzuar të nxjerrë 

aktin administrative; 

b. Organit epror të organit të përmendur ne nënparagrafin a të paragrafit 1 të këtij neni. 
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 Këto kërkesa parashikohen nga  KPA, neni 143. 
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 Neni 139, pragrafi 2 i KPA parashikon se “Në rastet kur ankimi i drejtohet organit epror, ky i fundit 

ia transferon dosjen përkatëse organit që ka nxjerrë/refuzuar të nxjerrë aktin së bashku me orientimet e 
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 Neni 140 i KPA, paragrafi 1 parashikon se Ankimi administrativ bëhet brenda 1 muajinga dita kur: 

a. Ankuesi ka marrë njoftim për aktin ose mosnxjerrjen e aktit; 
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lidhje me ankimin brenda 2 javësh (KPA, neni 141, paragrafi 1 dhe neni 142). Në 

nenin 141, paragrafi 2 të Kodit të Procedurave Administrative është parashikuar 

shprehimisht se kur kalojnë afatet e parashikuara për ankimin administrativ dhe nuk 

është marrë asnjë vendim në lidhje me ankimin e kërkuesit atëherë, pala e interesuar 

fiton të drejtën t’i drejtohet gjykatës. Proçedura për ankimin gjyqësor rregullohet sipas 

dispozitave të Kodit të Procedurës Civile (neni324- 333). 

 

Përmendim këtu një rast praktik pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Shkodër me 

objekt padie “pavlefshmërinë dhe shfuqizimin e aktit të Këshillit të Bashkisë Shkodër 

dhe të KRrT Shkodër për prishjen e një muri rrethues të një objekti të regjistruar në 

Zyrën e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme Shkodër”. Në vendimin e saj Gjykata 

ndër të tjera është shprehur se:  

“Këshilli i Bashkisë dhe KRrT Shkodër në procedimet administrative të zhvilluara 

prej tyre, për nxjerrjen e akteve administrative që kundërshtohen nëpërmjet padisë në 

gjykim, nuk rezulton të kenë zbatuar disponimet e parashikuara në nenet 56 dhe 60/1 

të KPA-së. Konkretisht organet administrative në fjalë në zbatim të këtyre dispozitave 

ligjore kanë qenë të detyruar, me t’u njohur me kërkesën e paraqitur
109

 që të bëjnë 

njoftimin e paditësit në ndonjë formë të përshtatshme të përcaktuar në nenin 60/1, ç të 

KPA-së për procedimin administrativ të filluar mbi bazën e kërkesës së DRSHT 

Rrugor, kjo për shkak se paditësi rezulton të ketë pasur interes të ligjshëm për këtë 

procedurë administrative.”  

Në vazhdim gjykata ka krijuar bindjen se aktet administrative që kundërshtohen 

nëpërmjet padisë në gjykim, duhen shfuqizuar pasi janë nxjerrë në kundërshtim me 

procedurën e parashikuar në ligj. Për vendosjen e gjendjes së ligjshmërisë gjykata 

urdhëron organet administrative përkatëse të rimarrin në shqyrtim çështjen duke i 

krijuar mundësinë paditësit të marrë pjesë në procedimin administrativ që do të 

zhvillohet në këto organe. Në kuadrin e gjykimit në themel të çështjeve, gjykata ka 

krijuar një praktikë të gjerë në mbrojtjen e së drejtës për informim nëpërmjet 

vendimeve gjyqësore të ndërmjetme.   

 

 

2.2.3. Legjislacioni që kufizon të drejtën për informim për dokumentat zyrtare 

 

Siç e kemi theksuar më sipër e drejta për informim nuk është një e drejtë absolute. Ajo 

mund të kufizohet për të respektuar të drejtën e jetës private të gjithsecilit dhe 

njëkohësisht edhe dokumentat e shteteve, të kategorizuara sekret shtetëror në 

përputhje me ligjet në fuqi. Është e nevojshme që të gjendet një ekuilibër mes hapjes 

pa kufi dhe mbylljes pakufi. Ky ekuilibër vendoset nëpërmjet: 
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 Bëhet fjalë për kërkesën e bërë nga Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor 
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 Zbatimit me korrektësi të legjislacionit nga ana e institucioneve publike 

 Njohjes dhe respektimit të ligjeve përkatëse nga vetë kërkuesit. 

 

 

Për shkak të rëndësisë që sot i jepet mbrojtjes së jetës private dhe faktit që ligji “Për 

mbrojtjen e të dhënave personale” garanton mbrojtjen e jetës private të personave dhe 

nuk lejon shpërndarjen me qëllim abuzimi të tyre i kemi kushtuar një trajtim të 

zgjeruar në një kre të veçantë
110

. 

 

E drejta për informim mund të kufizohet në mënyrë të ligjshme edhe për shkak të 

mbrojtjes së informacionit të klasifikuar sekret shtetëror. Edhe studiuesit e së drejtës 

përkrahin qëndrimin se “është legjitime që qeveria të kërkojë të mbrojë sekretet në 

disa fusha”
111

. Por, interesit të publikut për të ditur se si menaxhohet problematikat që 

i përkasin jetës së ti qeverisësit i përgjigjet respektimi is ë drejtës për informim. Lind 

kështu nevoja për të vendosur një ekuilibër mes këtyre të drejtave, që formalizohet 

edhe në legjislacionin shqiptar. 

 

Si kufizohet e drejta për informim nga ligji”Për informacionin e Klasifikuar Sekret 

Shtetëror”
112

? Ky ligj përcakton masat e nevojshme për klasifikimin, përdorimin, 

ruajtjen e informacioneve, ekspozimi i paautorizuar i të cilave mund të rrezikojë 

sigurinë kombëtare, të cilat quhen”Sekret Shtetëror”(neni 2). Shteti është pronari i 

vetëm i informacioneve të quajtura sekret shtetëror. Sipas rëndësisë ata klasifikohen 

në tre grupe: 

-“Tepër Sekret”, kur ekspozimi i paautorizuar mund t’i shkaktojë dëme veçanërisht të 

rënda sigurisë kombëtare; 

-“Sekret”, kur ekspozimi i paautorizuar mund t’i shkaktojë dëme të rënda sigurisë 

kombëtare 

-“Konfidencial”, kur ekspozimi i paautorizuar mund t’i shkaktojë dëme sigurisë 

kombëtare. 

 

Informacionet e klasifikuara “Sekret Shtetëror”, të cilat s’mund të nxirren mbasi 

rrezikojnë sigurimin kombëtar janë të tilla si: planet ushtarake, armatimet ose 

operacionet, aftësia apo dobësia e instalimeve, kapaciteteve të sistemeve, projekteve 

apo planeve të ndryshme. Po kështu, informacionet e qeverive të huaja, që janë 

grumbulluar nga Këshilli i Ministrave apo organizatat ndërkombëtare me kusht që 

informacioni dhe burimi të mbahen në konfidence nuk mund të nxirren. Gjithashtu 

informacionet e fituara nga një marrëveshje e përbashkët me qeveri të tjera apo 

organizata ndërkombëtare me kusht që, edhe marrëveshja edhe informacioni të 

mbahen në konfidencë, nuk mund të nxirren. 

 

Informacioni klasifikohet sekret, për aq kohë sa e kërkon interesi i sigurimit 

kombëtar. Kjo do të thotë se ky informacion mund të deklasifikohet apo zhvlerësohet 

duke ndryshuar statusin e informacionit. Informacioni që përbën sekret shtetëror 

klasifikohet nga një autoritet i klasifikimit original; autoritetet e klasifikimit origjinal  
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 Shih Kreu III i këtij punimi. 
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dhe llojet e dokumentave që klasifikohen, përdoren, ruhen, zhvlerësohen e 

deklasifikohen prej tyre, pasqyrohen në një dokument të titulluar Regjistri Shtetëror i 

Informacionit të Klasifikuar. 

 

Dispozita e ligjit në fjalë që paraqet interes në këndvështrimin e objektit kryesor të 

këtij punimi, është neni 21 që rregullon të drejtën e njohjes së informacionit të 

klasifikuar sekret. Sipas kësaj dispozite, një person mund të njihet me një informacion 

të klasifikuar nëse ai siguron një të drejte njohjeje nga një drejtues institucioni apo 

personi, të cilit me ligj i është deleguar një e drejtë e tillë kur: 

 Personi ka nevojë për njohje informacioni për përmbushjen e interesave dhe 

qëllimeve të ligjshme. 

 Personi ka nënshkruar një marrëveshje për mosekspozimin e informacionit. 

 Personi ka garanci sigurie. 

 

Duhet theksuar se, një institucion nuk ka të drejtë të zbulojë informacionin origjinal të 

klasifikuar nga një institucion tjetër pa autorizimin e këtij të fundit. Punonjësit të 

institucionit, kur shkëput marrëdhëniet e punës me institucionin, i ndalohet marrja me 

vete e informacionit dokumentar të klasifikuar të institucionit. Nga ana tjetër, duhet 

pasur parasysh se institucionet që zotërojnë informacion origjinal të klasifikuar, si dhe 

arkivat e shtetit, në bashkëpunim me Drejtorinë e Sigurimit të Informacionit të 

Klasifikuar, krijojnë bibliografinë e informacionit të deklasifikuar; ky informacion, 

me përjashtim të atij që ka me ligj rregulla të veçanta, është i hapur për publikun. 

 

 

2.2.4. Legjislacioni shqiptar mbi radiotelevizionin, lidhur me të drejtën   

         për informim. 

 

Veprimtaria radiotelevizive ka një lidhje të ngushtë me të drejtën e informimit, 

prandaj kemi parashtruar rregullimin ligjor përkatës në këtë fushë. Paraprakisht 

dëshirojmë të theksojmë se, pavarësisht legjislacionit ekzistues në fushën e politikës 

audiovizuale, ka nevojë për ndërhyrje të rëndësishme. Progres-Raporti për vitin 2011 

evidenton se: “Legjislacioni shqiptar është akoma pjesërisht i harmonizuar me 

standardet europiane për rregullimin e medias dhe me Direktivën e Shërbimeve të 

Medias Audiovizuale. Projektligji për Shërbimet e Medias Audiovizuale ende nuk 

është miratuar. Është ngritur shqetësimi që disa dispozita nuk janë në përputhje me 

standardet europiane të pavarësisë së autoritetit rregullator. Afati për kalimin në 

sistemin dixhital është shtyrë nga fundi i vitit 2012 në fund të 2015; deri tani nuk janë 

marrë masa konkrete për këtë kalim, si dhe nuk është miratuar ende strategjia e 

dixhitalizimit”
113

. 

 

Regjimi juridik i radiotelevizionit në Shqipëri përcaktohet me një ligj
114

 që ka si 

objekt të tij të rregullojë “veprimtarinë e radios dhe televizionit publik e privat në  
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territorin e Republikës së Shqipërisë”(neni 1). Ky ligj na jep kuptimin që ka 

“veprimtaria radiotelevizive”, e cila sipas dispozitave të tij “përfshin prodhimin, 

transmetimin dhe ritransmetimin e programeve dhe informacioneve të çdo lloji me 

anë të zërit, figurës, sinjaleve të koduara, shkrimit, të destinuara për publikun 

nëpërmjet valëve elektromagnetike, kabllove, përsëritësve, satelitëve apo me çdo mjet 

tjetër” (neni 2). 

 

Ka rëndësi të përcaktohen disa parime të rëndësishme për ushtrimin e veprimtarisë së 

radiotelevizionit, për të cilat ligji shqiptar mban qëndrim të ngjashëm edhe me 

legjislacionet e tjera të shteteve demokratike: 

 

 Veprimtaria radiotelevizive është e lirë. 

 Veprimtaria radiotelevizive respekton paanshmërisht të drejtën për 

informacion, bindjet politike e besimet fetare, personalitetin, dinjitetin, jetën 

private të njeriut, si dhe të drejtat e liritë themelore të tij.  

 Në këtë veprimtari respektohen në mënyrë të veçantë të drejtat, interesat dhe 

kërkesat morale e ligjore për mbrojtjen e të miturve. 

 Veprimtaria radiotelevizive nuk lejohet të cënojë rendin kushtetues, 

sovranitetin dhe integritetin kombëtar. 

 

Siç cituam më sipër, ligji deklaron lirinë e veprimtarisë radiotelevizive. Duke 

analizuar parimet e përmëndura më sipër vërejmë se parashikohet e drejta e çdo 

personi për të mos u diskriminuar në ushtrimin e të drejtave themelore të tij gjatë 

veprimtarisë radiotelevizive, por duke parashikuar shprehimisht disa prej tyre. Një 

vend të rëndësishëm zë mbrojtja e të miturve, bazuar në kërkesat morale dhe ligjore. 

Kjo jep mundësi që të vendosen kufizime, të cilat ndonëse nuk parashikohen këtu 

shprehimisht mund të realizohen për interesa të veçanta si ato të të miturve, por edhe 

për çështje të interesit publik. Kufiri i këtyre kufizimeve sigurisht mund të përcaktohet 

në dispozitat kushtetuese përkatëse. 

 

Legjislacioni parashikon lirinë editoriale, pavarësia e së cilës sigurohet me ligj, duke 

përcaktuar të drejtën e të punësuarve për të mos u diskriminuar për shkaqe të tilla si: 

seksi, origjina, pikëpamjet politike, besimi fetar apo anëtarësia në sindikata  

 

2.2.4.1. Këshilli Kombëtar i Radios dhe Televizionit 

 

Qasja e legjislacionit shqiptar ndaj mënyrave të kontrollit të veprimtarisë 

radiotelevizive është e ngjashme me atë franceze ku, ky proces realizohet nëpërmjet 

krijimit të institucionit të pavarur siç është Këshilli Kombëtar i Radios dhe 

Televizionit. Kompetencat e këtij Këshilli mund të klasifikohen si më poshtë: 

 

 Kontrolli dhe monitorimi i zbatimit të ligjit, programeve informative 

kombëtare dhe lokale si dhe cilësinë e marrjes së sinjaleve në zonat e 

liçencuara (neni 7, pika 1, 2, 20); kontrolli mund të bëhet nëpërmjet 

inspektimeve për të cilat nuk është i detyrueshëm njoftimi paraprak dhe 

                                                                                                                                            
ligjin nr.9016 date 20.2.2003, me ligjin nr.9124 date 29.07.2003, me ligjin 9531 date 11.05.2006 dhe 

me ligjin nr. 9677, date 13.01. 2007. 
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 shoqërohet me detyrimin e subjektit të liçencuar për të bashkëpunuar (neni 

137/1). 

 Administron spektrin e radiofrekuencave të caktuara për transmetime radioje 

dhe televizive, në përputhje me përcaktimet për shërbimin 

radiodifuzion
115

(neni 2); 

 Garanton konkurrencën e ndershme në fushën e mediave elektronike, duke 

siguruar njëkohësisht zhvillimin e mëtejshëm të Radios dhe Televizionit 

publik shqiptar (neni 4); 

 Administron gjithë procesin e liçensimit që nga hartimi i kritereve, dhënia, 

refuzimi, pezullimi për transmetim programesh radiotelevizive, për instalimin 

e përsëritësve radiotelevizivë të programeve të huaja për zona të ndryshme të 

vendit, për ritransmetim të radiove dhe televizioneve të huaja në territorin e 

Republikës së Shqipërisë për publikun në Shqipëri (neni 7, pika 5,6,7,8); 

 Jep autorizime për operatorët publikë dhe privatë shqiptarë për transmetime 

nga Shqipëria në drejtim të vendeve të tjera (për të tretë), duke respektuar 

konventat ndërkombëtare; 

 Jep mendime dhe propozime për: 

 Perspektivën e veprimtarisë radiotelevizive (neni 7, pika 14); 

 Amendimet ligjore dhe të rregulloreve (neni 7, pika 17); 

 Nënshkrimin dhe zbatimin korrekt të marrëveshjeve ndërkombëtare, që 

kanë të bëjnë me transmetimet radiotelevizive (neni 7, pika 15); 

 Ka kompetenca që i japin mundësinë dhe pavarësinë për t’u vetorganizuar 

si
116

: 

 Hartimin dhe miratimin e strukturës organike; 

 Miratimin e projektbuxhetit të institucionit; 

 Nxjerrjen e akteve për zbatimin e ligjit; 

 

Pavarësia në ushtrimin e funksioneve të tij është një parim i rëndësishëm që sigurohet 

nëpërmjet disa dispozitave të këtij ligji. Pajisja me tagrin për të hartuar e miratuar 

strukturën dhe buxhetin e tij është një rregullim ligjor i rëndësishëm në 

këndvështrimin e mësipërm. Nga ana tjetër, ligji parashikon në mënyrë të shprehur 

papajtueshmëritë e anëtarit të KKRT- së, të cilat tentojnë të garantojnë pavarësinë e tij 

nga politika dhe bota e biznesit
117

. 

 

Kompetencë e rëndësishme është edhe e drejta e KKRT- së për shqyrtimin e ankesave 

të publikut për cilësinë e transmetimit të sinjaleve radiotelevizive (neni 7, pika 20).  

                                                 
115

 Spektri i radiofrekuencave përcaktohet në “Planin kombëtar të radiofrekuencave”, të miratuar nga 

Këshilli i Ministrave. 
116

 Neni 10 i këtij ligji përcakton mënyrën e strukturimit dhe të funksionimit të administratës së KKRT. 
117

 Anëtarët e Këshillit Kombëtar të Radios dhe Televizionit nuk lejohen: 

1. Të jenë anëtarë të partive dhe shoqatave politike, si dhe të kenë ushtruar detyrën e kryetarit të 

bashkisë, deputetit, anëtarit të Këshillit të Ministrave apo të prefektit gjatë 2 legjislaturave të fundit ose 

të kenë konkuruar për kryetar bashkie apo deputet në zgjedhjet e organizuara për to; 

2. të jenë aksionerë, anëtarë të organeve drejtuese, të punësuar të shoqërive anonime, që kanë lidhje me 

mjetet e informimit masiv ose të përfaqësojnë interesa tregtarë që janë në kundërshtim me funksionin e 

tyre; 

3. të lidhen me interesa financiarë që kanë të bëjnë me transmetimet në radio dhe televizion nëpërmjet 

pronësisë, marrëdhënieve të punësimit ose tregtare; 

4. të mbrojnë interesat e një shoqërie apo firme prodhimesh audiovizuale, botimesh shtypi, reklame ose 

telekomunikacioni. 
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Pranë Këshillit Kombëtar të Radios dhe Televizionit funksionon Këshilli i Ankesave 

për Radion dhe Televizionin si një organizëm këshillimor. Ai caktohet nga Këshilli 

Kombëtar i Radios dhe Televizionit dhe përbëhet nga kryetari dhe 2 anëtarë, 

specialistë të fushës së medias, të cilët emërohen për një periudhë 3-vjeçare, me të 

drejtë riemërimi jo më shumë se 1 herë. Kryesisht, veprimtaria e tij i referohet raportit 

që mediat krijojnë me publikun dhe sidomos për ruajtjen e vlerave etike në 

transmetimet e programeve radiotelevizive, apo edhe që kanë të bëjnë me 

keqpërdorimin e dhunës, seksit dhe dinjitetit.  

 

Çështjet e etikës janë trajtuar konkretisht në lidhje me disa programe të transmetuara 

nga televizionet kombëtare pa lënë jashtë vëmendjes edhe televizionet lokale. Ky 

Këshill gjatë vitit 2011 ka shqyrtuar ankesa për “televizione të ndryshme muzikore, ku 

transmetohen këngë që bëjnë thirrje për përdorim të drogës, për përdorim të dhunës 

dhe të seksit apo për shfaqje të tjera, që konsiderohen të dëmshme për shëndetin 

mendor të fëmijëve”. Referuar raportit të KKRT-së për vitin 2011, meqënëse Këshilli i 

Ankesave vihet në lëvizje nga ankesat e qytetarëve, ajo që është e dukshme është fakti 

se “ndërgjegjësimi i publikut për këto çështje jashtë ambienteve ku jetojmë në kafene, 

në shkollë, në punë e të tjera, është i madh, por nuk i drejtohen KKRT-së në lidhje me 

këtë aspekt”.  Por duke iu referuar po këtij raporti në kushtet e mësipërme ka një 

mbivendosje dhe dublim kompetencash mes Këshillit të Ankesave dhe Drejtorisë së 

Programacioneve në kompetencën e së cilës është “monitorimi i çdo programi të 

operatorëve që operojnë në zonën Tiranë – Durrës, për të parë shkeljet e etikës në 

përgjithësi”
118

. 

 

Shqyrtimi i ankesave nga ky Këshill bëhet brenda 2 muajve dhe përfundon me 

njoftimin e KKRT-së dhe të gjitha mediave që janë të detyruara ta publikojnë. Për 

realizimin e funksioneve të tij Këshilli i Ankesave ndërmerr veprimtari për 

ndërgjegjësimin e publikut, anketime dhe studime mbi çështjet etike të programeve 

radiotelevizive, publike dhe private, të cilat botohen në një buletin të veçantë. Vlen të 

theksohet se Këshilli i Ankesave shqyrton ankimin e subjektit që pretendon se është 

cënuar, i cili në çdo rast mund t’i drejtohet për ankesë gjykatës. Pra nuk është  

 

përcaktuar shprehimisht që ankimi administrativ të jetë një kusht ezaurues për të 

ushtruar të drejtën për ankimin në rrugë gjyqësore të subjektit. Hartimi i një kodi etik 

për çdo transmetues do të ishte një hap cilësor në realizimin kërkesave që ky ligj 

vendos në lidhje me respektimin e etikës gjatë transmetimeve televizive. Respektimi i 

sinjalistikës për emisione të veçanta mbetet një pike e dobët sidomos për 

transmetuesit jashtë territorit të Tiranës. Ligji nuk e parashikon shprehimisht 

vendosjen e gjobës për shkelje të etikës dhe kjo sjell indeferencën e operatërëve për të 

respektuar masat e Këshillit të Ankesave. 

 

Ndër kompetencat që mund të rrisin efikasistetin e këtij institucioni është edhe e drejta 

e tij për të vënë sanksione në rast të shkeljes së dispozitave të këtij ligji
119

. Këshilli  

                                                 
118

 Informacioni në fjalë është marrë nga Procesverbali i Mbledhjes së Komisionit Parlamentar për 

Edukimin dhe Mjetet e Informimit Publik, datë 20.03.2012, Seanca dëgjimore për raportin e 

veprimtarisë 1-vjeçare të KKRT-së, shkarkuar nga  www.parlament.al 
119

Në rastet e shkeljes së dispozitave detyruese të këtij ligji, Këshilli Kombëtar i Radios dhe 

Televizionit vendos sanksione administrative si më poshtë: 

1. Paralajmërim. 

http://www.parlament.al/
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vendos sanksione për shkelje që nuk kanë më shumë se një vit që janë bërë dhe nëse 

sanksionet parashikohen për tu dhënë nga institucione të tjera bën njoftimin përkatës. 

 

KKRT-ja si një institucion i pavarur ka një marrëdhënje specifike me Kuvendin e 

Republikës së Shqipërisë. Ai raporton në fillim të çdo viti për veprimtarinë vjetore të 

KKRT-së dhe mënyrën se si janë respektuar nga rrjeti publik dhe privat detyrimet që 

rrjedhin nga ky ligj. Kuvendi miraton raportin vjetor për veprimtarinë e Këshillit 

Kombëtar të Radios dhe Televizionit me shumicën e votave, në prani të më shumë se 

gjysmës se të gjithë anëtarëve të tij. Nëse për dy vjet radhazi, Kuvendi nuk miraton 

raportin vjetor për veprimtarinë e këtij institucioni, atëhere KKRT shpërndahet dhe 

rizgjidhet sipas procedurave te përcaktuara në këtë ligj, por jo më vonë se tridhjetë 

ditë pas shpërndarjes së Këshillit paraardhës (neni 7, pika 19).  

 

Këshilli Kombëtar i Radios dhe Televizionit përbëhet nga Kryetari, Zëvendëskryetari 

dhe 5 anëtarë të zgjedhur nga radhët e personaliteteve në fushat e ndryshme të 

veprimtarisë që ndikojnë në veprimtarinë radiotelevizive. Funksioni i Kryetarit dhe i 

Zëvendëskryetarit të KKRT-së është me kohë të plotë dhe i papajtueshëm me çdo 

detyrë ose funksion tjetër publik e privat, me përjashtim të mësimdhënies. Anëtarët e 

Këshillit Kombëtar të Radios dhe Televizionit zgjidhen nga Kuvendi për një periudhë 

5- vjeçare, me të drejtë rizgjedhjeje vetëm një herë. Përzgjedhja e tyre kalon në një 

proces të gjatë përzgjedhjeje nga ana e Komisionit Parlamentar për Edukimin dhe 

Mjetet e Informimit Publik i cili në fund i propozon Kuvendit 2 kandidatura 

alternative për çdo vend anëtari të KKRT-së; propozimet në komisionin e 

sipërpërmendur duhet të vijnë: 

 

 nga shoqatat dhe grupimet e mediave elektronike; 

 nga shoqatat e medias së shkruar; 

 nga profesorati dhe shoqatat e inxhinjerisë elektrike dhe elektronike; 

 nga profesorati i së drejtës, shoqatat e juristëve dhe Dhoma Kombëtare e 

Avokatisë; 

 nga subjektet parlamentare; 

 nga organizatat jofitimprurëse që veprojnë në fushën e të drejtave të njeriut, të 

drejtave të fëmijëve ose kërkimeve në politikat publike. 

Kuvendi, me votim të hapur, zgjedh njërin nga anëtarët e Këshillit në detyrën e 

Kryetarit të KKRT-së, ndërsa Zëvendëskryetari zgjidhet nga KKRT-ja me votim të 

fshehtë.  

 

Këshilli Kombëtar i Radiotelevizionit është një institucion që mbështetet financiarisht 

nga një shumëllojshmëri burimesh si: të ardhurat nga pagesat për marrjen dhe 

rinovimin e licencave; pagesat vjetore të licencës; përpunimi i kërkesave për licencim; 

taksat për shërbimet e transmetimeve radiotelevizive të caktuara në ligjet fiskale; 

financime nga buxheti i shtetit dhe dhurimet. Përcaktimi i këtyre tarifave bëhet nga ky 

ligj ose me vendim të KKRT-së. Përdorimi i burimeve të mësipërme i nënshtrohet 

kontrollit sipas përcaktimit në këtë ligj. Hartimi dhe miratimi i buxhetit nga vetë  

                                                                                                                                            
2. Gjobë deri në 3 për qind të xhiros vjetore të të ardhurave. 

3. Pezullim i përkohshëm i licencës. 

4. Reduktim i kohës së licencës. 

5. Heqje e licencës. 
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institucioni i krijon premisat për të ushtruar veprimtarinë e tij në mënyrë të pavarur. 

Por duhet thënë se në kushtet e një tregu kaotik të medias dhe të mospërmbushjes 

shpesh në një masë të konsiderueshme të detyrimeve financiare nga operatorët, ky 

institucion e ka të vështirë të përmbushë funksionet e tij në mënyrën e kërkuar nga 

ligji. Kjo duket qartë edhe në raportimet vjetore të këtij institucioni në Kuvendin e 

Shqipërisë, sipas të cilave vazhdon të mbetet problematike mbledhja e detyrimeve 

financiare të operatorëve televizivë për liçencimin e aktivitetit apo pagesa e tyre përtej 

afateve kohore të përcaktuara. Realizimi i një detyrimi të tillë kërkon edhe 

bashkëpunimin me autoritetet e tjera siç është Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve. 

 

Kryetari i KKRT-së ka një serë kompetencash për: 

 

 Organizimin, bashkërendimin dhe drejtimin e administratës, mbledhjeve dhe 

në përgjithësi të veprimtarisë së KKRT-së (neni 10/a, pika a, b, c); 

 Përfaqësimin e institucionit në marrëdhënje me të tretët dhe në marrëdhënjet 

ndërkombëtare(neni 10/a, pika ç); 

 Raportimin në Kuvend mbi veprimtarinë e KKRT-së (neni 10/a, pika d); 

 Nxjerjen e urdhërave dhe udhëzimeve për administratën, për të realizuar 

veprimtarinë e tij. 

 

Mbledhjet e KKRT-së janë të vlefshme kur në to marrin pjesë jo më pak se 4 anëtarë, 

me përjashtim të rasteve kur kërkohet shumicë e cilësuar për marrjen e vendimit 

(bëhet fjalë për rastet e parashikuara nga neni 7, pika 5 dhe 6 ; neni 9, pika 5). 

Zvarritjet ne emërimin e anëtarëve të tij shpesh bëhen pengesë për funksionimin 

normal të tij. 

 

Një vëmendje të veçantë i kushton ky ligj regjimit juridik të liçensimit për 

transmetimet radiotelevizive, e cila “vlen si leje për instalimin e pajisjeve teknike dhe 

i jep subjektit privat të drejtën për transmetim”(neni 19). Licenca autorizon 

shfrytëzimin e rrjeteve të trasmetuesave me shtrirje kombëtare ose lokale dhe 

përcakton frekuencat e punës, fuqinë, vendvendosjen, zonën e mbulimit, si dhe 

elemente të tjera që përcaktohen në këtë ligj dhe në rregulloret e KKRT- së. Licenca e 

transmetimit është e patjetërsueshme dhe vlen vetëm për subjektin të cilit i është 

dhënë
120

.  Vlen të evidentohet se askush që zotëron një liçencë për transmetime 

radiotelevizive “nuk mund të marrë pjesë në prokurimet me fondet publike të shtetit, 

njësive të pushtetit vendor ose shoqërive me kapital shtetëror, si dhe në procesin e 

privatizimit të pronës publike“.  

 

Sipas këtij ligji mund të lëshohen dy lloje liçensash: kombëtare dhe vendore
121

.  

 

                                                 
120

 Neni 22 përcakton se: Në rast se mbajtësi i licencës hyn në marrëdhënie juridike civile, objekt i të 

cilave është edhe veprimtaria radiotelevizive e licencuar, atëherë për cedimin ose kalimin e të drejtave 

që burojnë nga licenca kërkohet miratimi i Këshillit Kombëtar të Radios dhe Televizionit. Subjektit që 

ka fituar këto të drejta, miratimi i jepet në formën e një licence të re me të njëjtën përmbajtje. Kur 

Këshilli nuk e miraton kalimin për shkaqe të parashikuara në këtë ligj, i ofron frekuencat që i përkasin 

kësaj licence për një konkurrim të ri kandidaturash. 
121

Duhet thënë se KKRT ka dhënë: 2 liçenca për televizione kombëtare dhe 69 për televizione vendore; 

2 liçenca për televizione private  satelitore dhe 1 për television privat përsëritës; 3 liçenca për platform 

private numerike satelitore dhe 85 për televizione kabllore.Për më tepër shih: http://www.kkrt.gov.al. 

http://www.kkrt.gov.al/
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Liçensa kombëtare për transmetim televiziv apo radioje u jepet shoqërive anonime me 

seli në RSH dhe me aktivitet ekskluziv radioteleviziv, ku aksionet janë nominale dhe 

ku asnjë person fizik apo juridik nuk zotëron më shumë se 40% të aksioneve të 

shoqërisë, nuk mund të jetë pjesmarrës drejtpërdrejtë apo tërthorazi në një sipërparrje 

të dytë kombëtare dhe nuk mund të marrë liçencë transmetimi vendor. Detyrimi për t’i 

shërbyer publikut prevalon, sepse ligji përcakton qartë detyrimet teknike që duhet të 

plotësojë mbajtësi i liçencës si: mbulimi fillestar me sinjal i 70% të territorit, i cili për 

6 vjet duhet të arrijë të mbulojë mbi 90% të territorit dhe jo më pak se 90% të 

popullsisë sipas kritereve teknike që monitorohen nga KKRT. 

 

Liçenca vendore për transmetime radioje dhe televizioni i jipet çdo personi fizik (por 

jo kur zona ka mbi 200 000 banorë) apo juridik me aktivitet ekskluziv radioteleviziv, 

për jo më shumë se dy zona transmetimi. I njëjti subjekt që zotëron një licencë për 

transmetim televiziv vendor mund të marrë vetëm një licencë të dytë për transmetim 

radioje vendor dhe anasjelltas. Ligji na jep kuptimin e termit "transmetim televiziv 

ose radioje vendore", me të cilin kupton “mbulimi me sinjal televiziv ose radioje nga 

operatorët televizivë ose radioje të licencuar, si të tillë, i territorit të komunave, 

bashkive, deri në hapësirën administrative të dy prefekturave (zona e transmetimit), 

kur ato formojnë një entitet gjeografik dhe që ofrojnë burime të mjaftueshme 

financiare për prodhim dhe transmetim programesh televizive ose radio” (neni 20). 

 

Liçencimi kalon në një procedure, e cila përfundon me dhënjen e vendimit brenda 90 

ditëve nga bërja e kërkesës, ku shënohen përmbajtja dhe sasia e programeve në 

përputhje me këtë ligj, kushtet teknike të transmetimit, afati dhe tarifat vjetore që i 

caktohen të licencuarit. Vendimi botohet në Fletoren Zyrtare dhe kjo ka rëndësi, sepse 

varen afatet kohore të vlefshmërisë së liçencës dhe të kërkesave për rinovim të tyre
122

. 

Licenca për veprimtari radiotelevizive kombëtare jepet për një kohë deri në 6 vjet për 

transmetimet në radio dhe 8 vjet në televizion ; ndërsa për veprimtari radiotelevizive 

lokale jepet për një kohë deri në 3 vjet për transmetime radiofonike dhe 5 vjet për 

transmetime televizive. 

 

Duke vlerësuar si shumë të rëndësishëm informacionin që do të përcillet pranë 

publikut, gjatë shqyrtimit të kërkesës për liçencim KKRT- ja verifikon nëse kapitali 

financiar i deklaruar dhe i nënshkruar i përgjigjet projektit teknik dhe programor të 

parashtruar në kërkesën për licencë. Në raport me verifikimin e kapitalit ligji njeh të 

drejtën e këtij institucioni «për të kërkuar nga administrata shtetërore, gjykatat, 

bankat dhe organizma të tjerë përkatës, si dhe nga titullarët e subjekteve të licencuar 

informacione, që i gjykon të nevojshme për të kontrolluar vërtetësinë e të dhënave të 

paraqitura nga kërkuesi i licencës para dhënies së saj ose në çdo çast tjetër. Këto të 

dhëna përdoren vetëm për zbatimin e detyrave të ngarkuara nga ky ligj”
123

. 

 

Duke synuar në ruajtjen e autonomisë së këtyre veprimtarive radiotelevizive nga 

politika dhe biznesi, por edhe me synimin për t’i shërbyer rendit e sigurisë, ligji 

parashikon si faktorë që mund të shkaktojnë refuzimin e kërkesës kur ajo vjen nga: 

 

                                                 
122

Kërkesa për rinovimin e licencës bëhet 90 ditë përpara afatit të përfundimit të saj. Këshilli Kombëtar 

i Radios dhe Televizionit vendos për rinovimin ose për shpalljen e konkurrimit të kandidaturave të reja, 

nëse operatori i licencuar nuk ka qenë i rregullt në zbatimin e këtij ligji. 
123

 Neni 7, pika 13. 
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 Personat, të cilëve me vendim të formës së prerë të gjykatës u është 

hequr zotësia për të vepruar; 

 Partitë dhe organizatat politike, komunitetet dhe shoqatat fetare, 

autoritetet e pushtetit lokal, si dhe çdo autoritet tjetër shtetëror; 

 Entet publike me karakter ekonomik, bankat dhe institutet e tjera të 

kreditit. 

 

Kërkesa për marrjen e licencës së transmetimit radioteleviziv duhet të përmbajë disa 

të dhëna të domosdoshme (neni 23), që kanë të bëjnë me:  

 

 subjektin që kërkon liçencimin (emërtimin, vendndodhjen, formën ligjore të 

subjektit, listën e administratorëve, parashikimet për shpenzimet dhe të 

ardhurat, dokumentet që vërtetojnë të dhëna zyrtare e bankare, origjinën dhe 

shumën e financimeve të parashikuara për kohëzgjatjen  për të cilën kërkohet 

licenca, listën emërore të anëtarëve të Bordit Drejtues
124

 dhe curriculum vitae 

të tyre) ; 

 programin
125

 dhe stacionin transmetues (objektin dhe karakteristikat e 

përgjithshme të shërbimit, të dhëna për kohëzgjatjen e programeve dhe 

territorin që do të mbulojë, si dhe projektin teknik të instalimit dhe 

shfrytëzimit të aparaturave, përmbajtjen e programeve që do të transmetohen 

dhe strukturën programore të propozuar për transmetim, të cilat të shprehin 

qartë pluralizmin në tërësinë e tyre dhe paanësinë e informacionit, raportin e 

kohës së transmetimit që do të zënë emisionet e prodhuara vetë dhe atyre të 

prodhuara në vend në përpjesëtim me emisionet e tjera). 

 

Kushtet e liçencës mund të ndryshohen nga vetë KKRT kur kjo vjen nga detyrimet që 

rrjedhin nga marrëveshjet ndërkombëtare në fushën e transmetimeve ku aderon 

Shqipëria(neni 131), brenda një afati të arsyeshëm dhe me shpenzimet e institucionit 

kontrollues. Pavlefshmëria vjen ose me humbjen faktike të fuqisë juridike të saj(kur 

mbaron afati i vlefshmërisë dhe ajo nuk është rinovuar) ose nëpërmjet humbjes 

juridike të fuqisë, që vjen ose nëpërmjet ndërhyrjes së vullnetit të mbajtësit të liçencës  

(i liçencuari heq dorë prej saj me shkrim; kërkuesi nuk e tërheq licencën ose nuk 

realizon detyrimet financiare të parashikuara me ligj pas 90 ditëve nga momenti kur 

merr dijeni zyrtarisht për miratimin e saj apo deklarohet falimentimi) ose nëpërmjet 

ndërhyrjes së vullnetit të institucionit liçencues (Këshilli Kombëtar i Radios dhe 

Televizionit ka nxjerrë vendim për heqje licence në bazë të kompetencave që i jep ky 

ligj). 

 

KKRT mund të vendosë të heqë liçencën nëse: 

 

 është fituar sipas të dhënave të rreme të paraqitura në kërkesë; 

 nuk plotësohen kushtet për të cilat është dhënë licenca; 

 

 

                                                 
124

 Numri minimal i anëtarëve të Bordit për çdo subjekt të liçencuar përcaktohet në rregulloren e 

KKRT-së. 
125

 Neni 29 përcakton se: “Për marrjen e licencës me shtrirje lokale duhet që të paktën 15 për qind e 

programeve javore të përmbajnë informacion dhe programe që lidhen me realitetin lokal, por që nuk 

kanë karakter tregtarʺ. 
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 cënohen rëndë detyrimet e caktuara në këtë ligj dhe detyrime të tjera ligjore, 

që lidhen me transmetimin e programeve, në përputhje me nenin 137 të këtij 

ligji; 

 nuk ka filluar transmetim pas hyrjes në fuqi të vendimit për dhënie licence për 

një periudhë kohe; 

 pas fillimit të transmetimit, gjatë një viti kalendarik, nuk transmetohet 30 ditë, 

pa llogaritur ndërprerjet për arsye teknike që nuk varen nga mbajtësi i 

licencës; 

 te mbajtësi i licencës kanë ndodhur ndryshime që e bëjnë të pamundur 

respektimin e kushteve të vendosura në licencë; 

 prona e mbajtësit të licencës ka dalë në ankand për shitje. 

 

Një vend të rëndësishëm zë rregullimi nga dispozitat ligjore i programeve televizive. 

Ky ligj deklaron mosndërhyrjen në programet radiotelevizive në mënyrë të shprehur. 

Në kuptimin e këtij ligji “programe radiotelevizive quhen tërësia e emisioneve që 

transmetohen nga një stacion i caktuar”
126

.  

 

Ky ligj vendos disa parime të rëndësishme që duhen respektuar nga transmetuesit 

radiotelevizivë publikë e private gjatë realizimit të programeve si:  

 

 Të respektojnë dinjitetin vetjak dhe të drejtat themelore të njeriut;  

 Paanshmërinë; 

 Plotësinë dhe pluralizmin e informacionit; 

 Të drejtat e fëmijëve dhe të adoleshentëve;  

 Rendin publik dhe sigurinë kombëtare;  

 Gjuhën dhe kulturën shqiptare
127

;  

 Të drejtat kushtetuese e njerëzore të shtetasve, të pakicave kombëtare në 

përputhje me konventat ndërkombëtare të nënshkruara nga Republika e 

Shqipërisë;  

 Diversitetin fetar shqiptar. 

Në raport me programet ligji përcakton shprehimisht detyrimet e radios dhe 

televizionit publik, të cilat “transmetojnë emisione me karakter informativ, edukativ, 

kulturor, artistik e argëtues”.  

 

Ndërsa kufizimet që mund t’i bëhen programeve të radiove dhe televizioneve publike 

dhe private duhet të jenë në përputhje edhe me kufizimet e të drejtave të njeriut të 

parashikuara në Kushtetutë ku njihet si kufiri maksimal Konventa Europiane e të 

Drejtave të Njeriut dhe konkretisht neni 10 i saj. Neni 38 parashikon se ligji ndalon 

shprehimisht: 

 

 Transmetimin e programeve që nxisin dhunën, urrejtjen kombëtare, fetare e 

raciale, veprime antikushtetuese, ndarjen territoriale, diskriminimin për shkak 

të bindjeve politike dhe përkatësisë fetare. 

 Transmetimin e informacioneve të cilat përbëjnë sekret shtetëror sipas ligjit 

dhe që i sjellin dëm sigurisë kombëtare; 

 Transmetimin e informacioneve që cënojnë jetën private të shtetasve; 

                                                 
126

 Neni 35. 
127

 Për më tepër shih: neni 37. 
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 Transmetimin e mesazheve të shifruara kundër interesave themelorë të shtetit; 

 Prodhimin e transmetimin e programeve pornografike. 

 

 

Duke qenë se liria e funksionimit të mjeteve të radiotelevizionit mund të kufizohet në 

emër të “interesit publik”, legjislacioni shqiptar ka parashikuar edhe rastet kur 

mbajtësve të liçencave private mund t’u kërkojë transmetime pa shpërblim. Këto raste 

parashikohen me rregullore të Këshillit Kombëtar të Radios dhe Televizionit dhe kanë 

të bëjnë me “mesazhet me dobi shoqërore apo me interes të lartë për publikun e gjerë, 

të cilat rrjetet radiotelevizive publike dhe private detyrohen t’i transmetojnë pa 

shpërblim” (neni 39). Kjo përkujdesje për interesat e komunitetit prek edhe të 

licencuarit për transmetime radiotelevizive lokale private, të cilëve organet e pushtetit 

dhe të administratës shtetërore lokale kanë të drejtë t’u kërkojnë të transmetojnë pa 

shpërblim komunikata të shkurtra, që paraqesin interes të veçantë për publikun e 

zonave ku ato transmetojnë dhe që kanë të bëjnë me shëndetësinë, fatkeqësitë 

natyrore, rendin, etj. 

 

Një rëndësi të veçantë ligji i kushton “transmetimit të lajmeve”; transmetimi çdo ditë i 

tyre konsiderohet një detyrim i televizioni publik e privat në shkallë kombëtare. Duke 

iu referuar dhe njohur ndikimin që ky pushtet i katërt ka në formimin e opinionit 

publik, legjislacioni shqiptar kërkon që në edicionet informative, të paraqiten faktet 

dhe ngjarjet në mënyrë të drejtë e të paanshme për të nxitur formimin e lirë të 

mendimeve dhe duke shmangur vënjen në shërbim të interesave të një partie apo 

organizate politike, grupimi ekonomik dhe komuniteti a shoqate fetare(neni 41). 

Lajmet që jepen në radio e televizion (publik e privat, kombëtar e lokal) duhet të 

regjistrohen e të ruhen për një periudhë 2-mujore pas ditës së transmetimit, por kjo 

nuk e shmang transmetuesin nga detyrimet që rrjedhin nga ligjet e tjera
128

, për aq sa 

mund të zbatohen në këtë veprimtari. 

 

Përsa i takon veprave kinematografike (përveç rasteve të marrëveshjeve), duhet 

respektuar një afat 2-vjeçar nga shfaqja e parë e kësaj vepre në sallat kinematografike 

të vendit të origjinës. Ky është rregulli i përgjithshëm, nga i cili mund të shmangen 

vetëm kur marrëveshjet midis transmetuesit dhe atij që ka të drejtën e autorit 

përcaktojnë ndryshe
129

. Filmat dhe programet, që janë të ndaluara të shfaqen në 

kinema, nuk shfaqen në televizion. Kjo lidhet ngushtë me mbrojtjen sidomos të të 

miturve nga abuzimi me programet e transmetuara që mbrohet në veçanti nga 

dispozitat e këtij ligji; sidomos nëpërmjet kufizimit të orarit të transmetimit
130

 të disa 

programeve apo në përdorimin e shenjave orientuese nga transmetuesi. 

 

Respektimi i së drejtës së autorit në transmetimet radiotelevizive ka gjetur një 

rregullim specifik në këtë ligj dhe shkon deri në parashikimin e së drejtës së palës së 

interesuar për t’ iu drejtuar gjykatës në përputhje dhe sipas procedurës së përcaktuar 

në ligjin për të drejtën e autorit. Kjo mbrojtje shfaqet në disa aspekte: 

                                                 
128

 Ligjit nr. 7726, datë 29.6.1993 “Për fondin arkivor kombëtar dhe për arkivat”. 
129

 Për veprat e prodhuara në bashkëpunim me kompanitë televizive ky afat reduktohet  në 1 vit, kur me 

marrëveshje nuk vendoset ndryshe. 
130

Filmat e ndaluar për fëmijët nën moshën 14 vjeç nuk shfaqen në televizion as pjesërisht prej orës 600 

deri në orën 200  të ditës tjetër. 
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 Në transmetimet e filmave zbatohen kërkesat e ligjit që mbron të drejtën e 

autorit
131

. 

 Detyrimi per depozitimin e dokumentacionit të së drejtës së transmetimeve : 

 

 Operatorët radiotelevizivë transmetojnë programe të prodhuara nga ata 

vetë, në bashkëprodhim me të tjerë, me marrëveshje me kontratë 

shitjeje, shkëmbimi ose dhurimi. 

 Operatorët radiotelevizivë detyrohen të identifikojnë, me figurë ose me 

zë, si dhe të dokumentojnë programet e përcaktuara në paragrafin e 

parë, duke përcaktuar llojin e programit, realizuesin dhe zotëruesin të 

pronësisë mbi programin. 

 Operatorët radiotelevizivë të licensuar detyrohen të depozitojnë pranë 

Këshillit Kombëtar të Radios dhe Televizionit dokumentacionin që 

vërteton se zotërojnë të drejtën e transmetimit të programeve me 

marrëveshje me kontratë shitjeje, shkembimi ose dhurimi. 

 Moslejimi i transmetimit të programeve me shenjën dalluese të operatorëve 

radiotelevizivë të huaj me përjashtim të: 

 

 Operatorëve të licensuar për transmetime programesh të huaja, me 

përseritës radioteleviziv.  

 Transmetimet e programeve të perkthyera në gjuhën shqipe, edhe kur 

transmetimi i tyre është i drejpërdrejtë, të rregulluara me marrëveshje 

mes palëve, në përputhje me kriteret e përcaktuara në licencë. 

 Pasqyra informative e shtypit të përditshëm dhe periodik në programet 

radiotelevizive bëhet vetëm me lejen e botuesve të secilit organ shtypi (neni 

46). 

 

Përkufizimi që ky ligj i bën reklamës e sheh atë si « çdo mesazh që synon të nxisë 

shitblerjen e një malli ose kryerjen e një shërbimi, duke paraqitur një ide për të 

arritur efektet që dëshiron reklamuesi të cilit i është dhënë kohë transmetimi me 

pagesë ose me një formë tjetër shpërblimi » (neni 49). 

Transmetimi i reklamave duhet të respektojë disa parime si ai i ndershmërisë, 

mosdëmtimit të tjetrit, mosparagjykimit të shijeve të konsumatorëve; për më tepër nga 

këto reklama përjashtohen prezantuesit e rregullt të lajmeve të televizionit publik. 

Ligji rregullon nëpërmjet dispozitave të tij mënyrën e transmetimit duke dalluar : 

 

 Reklamat që dallohen qartazi nga programi, transmetohen brenda tij ose në 

bllok ; 

 

 Reklamat-programe që duhen evidentuar si të tilla, nëpërmjet shprehjes së 

qartë të karakterit reklamues të programit. 

 

Për radion dhe televizionin publik parashikohet edhe kohëzgjatja e reklamave, që 

është e ndryshme në radio nga ajo në televizion
132

. Reklamat e transmetuara ruhen të  

 

                                                 
131

 Ligji nr.7564, datë 19.51992 “Për të drejtën e autorit”, ndryshuar me ligjin nr. 7923, datë 19.4.1995. 
132

 Koha e transmetimit të reklamave në television: nuk duhet të kalojë 15 për qind të kohës ditore të 

transmetimit; gjatë 1 ore transmetimi nuk duhet t’i kalojë 12 minutat; në radio nuk duhet të kalojë 10 

për qind të kohës së përgjithshme të transmetimit. 
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regjistruara sipas radhës së tyre për një kohë 1-vjeçare nga dita e transmetimit (neni 

54); për transmetimin e reklamave radiotelevizive, operatorët radiotelevizivë duhet te 

zotërojnë të drejtën e transmetimit të tyre në Shqipëri (neni 54/1). Institucioni i 

KKRT-së është përqëndruar kryesisht në monitorimin e kohëzgjatjes e reklamave, 

përmbajtjen e reklamave nëse cenojnë dinjitetin, privacinë dhe të drejtat e njeriut. Për 

çështjen e faturës financiare të reklamave ky institucion nuk ka asnjë informacion mbi 

nivelin e pagesës dhe mënyrën e realizimit të saj.  

 

Ligji përmban edhe dispozita ndaluese për transmetimin e reklamave që synojnë të 

mos ndikojnë në një formim të shtrembër të opinionit; cënojnë shëndetin dhe moralin 

e qytetarëve të shoqërisë. Ndalimi i reklamave njeh edhe disa përjashtime, që bëhen 

në kushte të veçanta dhe bazuar në ligje të tjera si: 

 Reklamat e partive ose shoqatave politike janë të ndaluara, përveç rasteve të 

parashikuara në  ligjet elektorale;  

 Reklamat e pijeve alkoolike të të gjitha llojeve u nënshtrohen këtyre kushteve 

që kryesisht ndalojnë reklamimin e konsumit të tepërt të alkoolit apo 

përdorimin e fëmijëve për të reklamuar, apo reklamimin në lidhje me 

përgatitjen fizike dhe energjinë apo me vlera terapeutike; reklamat për barnat 

dhe trajtim mjekësor, të cilat jepen ose kryhen vetëm me recetë mjeku. 

 Reklamat për barnat mjekësore që nuk janë prodhuar e miratuar sipas ligjeve 

në fuqi
133

; ato duhet të paraqesin në mënyrë të saktë e të plotë efektet e tyre  

vetëm sipas të dhënave e verifikimeve të deklaruara nga organet kompetente e 

sipas ligjeve përkatëse. 

 

KKRT-ja pranon se në lidhje me ndërfutjen e reklamave ka pasur shkelje, duke u 

aplikuar në formën e reklamave të fshehta, megjithëse në parim vendosja e produktit 

është. Ky është një fenomen i shfaqur në kohë, ndërsa arkivimi i reklamave  vazhdon 

të mos zbatohet
134

. 

 

Raport të veçantë duket se vendos ligji mes redaktorëve të programeve radiotelevizive 

dhe sponsorizuesve të këtyre programeve. Në kuptimin e këtij ligji, sponsorizimi  

“është financimi i drejtpërdrejtë ose i tërthortë nga një person fizik ose juridik i një 

programi radioteleviziv, me qëllim që të reklamojë emrin, firmën prodhuese ose 

imazhin e këtij personi”
135

. Në rregullimin ligjor të raportit është sanksionuar e drejta 

e krijuesve apo redaktuesve të programit për të ruajtur pavarësinë nga sponsorizuesit; 

sponsorizimi nuk duhet të shërbejë për të nxitur preferimin e shërbimeve të 

sponsorizuesit ose të një pale të tretë. Kjo sjell edhe që të ndalohen ato sponsorizime 

që kanë si produkt të veprimtarisë së tyre kryesore ato që ndalohen nga ky ligj të 

reklamohen. 

 

Në një vëzhgim të përgjithshëm të veprimtarisë së KKRT-së monitorimi dhe forcimi i 

kapaciteteve të tij për t’iu këndërvënë një fenomeni të përhapur në vite siç është ai i 

piraterisë. Ai shfaqet permes transmetimeve të paliçencuara, transmetimeve jashtë  

                                                 
133

 Ligji nr. 7815, datë 20.4.1994 “Për barnat”. 
134

 Informacioni në fjalë është marrë nga Procesverbali i Mbledhjes së Komisionit Parlamentar për 

Edukimin dhe Mjetet e Informimit Publik, datë 26.03.2012, Diskutime rreth raportit për veprimtarinë 

1-vjeçare të KKRT-së, shkarkuar nga http://www.parlament.al. 

 
135

 Neni 59 i ligjit. 

http://www.parlament.al/
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frekuencave të përcaktuara, por edhe permes mosrespektimit të së drejtës së autorit, 

duke cënuar konkurrencën në tregun mediatik. 

 

 2.2.4.2. Mënyrat e transmetimit radioteleviziv. 

 

I rikthehemi dhe një herë mënyrave të transmetimit që ky ligj parashikon. Ky 

transmetim realizohet:  

 

a. me programe radiotelevizive kabllore, të cilat janë “transmetimi i zërit, figurës ose 

i të dyjave bashkë nëpërmjet një sistemi shpërndarës kabllor për marrje të 

njëkohshme të këtyre programeve nga dy ose më shumë pajtimtarë” (neni 121). Kjo 

mënyrë përfshin transmetimin e prodhimeve të vetë radiotelevizionit dhe gjithashtu 

ritransmetimin e programeve: 

 

 që jepen në efir nga transmetues tokësorë dhe satelitorë, duke përfshirë 

gjithmonë programe të operatorëve publikë;  

 të destinuara për qarqe të mbyllur televizivë si hotele, pensione, rezidenca 

turistikë, fshatra turistike, anije, tragete, spitale, kinema, teatro dhe diskoteka;  

 prodhimeve audiovizive të regjistruara me mjete të ndryshme.  

 

Personat juridikë ose fizikë që kanë marrë licencë për transmetim radioteleviziv 

kabllor, përdorin linjat kabllore të operatorëve të shërbimit publik ose kur nuk ka të 

tilla kërkohet leje. Rregullat e shpërndarjes përcaktohen me bashkëpunimin e Këshillit 

Kombëtar të Radios dhe Televizionit me Entin Rregullator të Telekomunikacioneve.  

 

Përsëritësat sipas dispozitave ligjore janë aparatura transmetimi, të përbëra nga 

marrësat satelitorë ose antena marrëse tokësore, nga përsëritës televizivë ose radio, 

nga transmetues televizivë ose radio, të destinuar për marrjen dhe ritransmetimin e 

plotë, të pandryshuar dhe të njëkohshëm në efir brenda territorit të Republikës së 

Shqipërisë të programeve televizivë ose radio që transmetohen nga stacionet e huaja 

në rrugë tokësore ose satelitore
136

. Instalimi dhe shfrytëzimi i pajisjeve përsëritëse 

bëhet vetëm pasi është dhënë licenca përkatëse nga Këshilli Kombëtar i Radios dhe 

Televizionit; ndërkohë që në caktimin e kanaleve dhe frekuencave për përsëritësat 

kanë përparësi kërkesat për kanale dhe frekuenca të subjekteve publike e private të 

licencuara. Gjithashtu Këshilli Kombëtar i Radios dhe Televizionit cakton edhe 

numrin e përsëritësve për transmetime radiotelevizive që lejohen të funksionojnë për 

çdo zonë të territorit të Republikës së Shqipërisë (neni 132). Ndërkohë nuk lejohet 

ndryshimi i destinacionit të përsëritësve për t'i përdorur ata si transmetues të 

programeve radiotelevizive.  

 

b. Mënyrë tjetër për për të ofruar shërbimet e programeve për publikun, është 

përhapja  me satelit, e cila i nënshtrohet ligjit në  mënyrë të njëjtë dhe në të njëjtën 

masë. Të liçencuarit për transmetimet tokësore kanë të drejtë të ritransmetojnë 

programet e tyre edhe në rrjetin satelitor dhe anasjelltas. 
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c. Transmetimet numerike janë një modalitet i ri për transmetimet që rregullohet me 

një ligj të veçantë
137

. Objekti i këtij ligji është “të përcaktojë një kuadër rregullues për 

hyrjen e transmetimit numerik në Republikën e Shqipërisë, ku operatorët për 

programet dhe operatorët e rrjetit (multiplekseve) lejohen të transmetojnë programe 

dhe të ndërtojnë rrjete transmetimi në rrugë numerike”(neni 1). Ky ligj jep 

përkufizimin e një sërë konceptesh si “Transmetime numerike televizive tokësore”, 

“Transmetimi numerik audio tokësor (T-DAB)”, “Transmetimi numerik satelitor”.  

 

Këshilli Kombëtar i Radios dhe Televizionit jep licenca për ndërtim dhe shfrytëzim 

rrjetesh numerike tokësore të transmetimit, në përputhje me kriteret e përcaktuara në 

një shtojcë. Rrjetet numerike tokësore shfrytëzojnë vetëm frekuencat e përcaktuara 

për përdorim numerik dhe frekuencat e lira shpallen nga KKRT në varsi të lirimit të 

tyre nga transmetimet analoge në përputhje me Planin e Frekuencave, të adoptuar nga 

Konferenca Rajonale e Radiokomunikacioneve (GE06), Gjenevë 2006. Tipologjia dhe 

karakteristikat e rrjeteve numerike tokësore për mbulimin e territorit të Republikës së 

Shqipërisë me sinjal radioteleviziv përcaktohen nga KKRT-ja në përshtatje me 

veçoritë territoriale dhe ndarjen administrative të vendit, në koordinim me vendet 

fqinje dhe në përputhje me karakteristikat teknike të përcaktuara në Aneksin 2 të 

“Akteve Finale të Konferencës Rajonale të Radiokomunikimit për planifikimin e 

shërbimit numerik të transmetimit tokësor në pjesët e rajoneve 1 dhe 3, në bandat e 

frekuencës 174-230 MHz dhe 470-862 MHz (RRC-06)”. 

 

Aplikuesit për licencë rrjeti, duhet të plotësojnë një sërë kushtesh si: cilësinë e 

zgjidhjeve teknike, planet për investim dhe zhvillim të rrjetit, përfshirë shitjen dhe 

disponueshmërinë e dekoderëve, ritmin e zhvillimit dhe koston për publikun e gjerë, 

shërbimet që dëshiron të ofrojë aplikuesi. Operatorët e licencuar për transmetime 

analoge radio e televizive janë të detyruar që programin analog ta transmetojnë në 

mënyrë të njëkohshme në njërin nga kanalet e rrjetit të tyre numerik gjatë gjithë 

periudhës së tranzicionit derisa përqindja e marrësve analogë të arrijë nën 10 për qind 

të totalit të marrësve brenda zonës së licencimit. 

 

Radio Televizioni Shqiptar gëzon të drejtën të ndërtojë dy rrjete numerike tokësore 

kombëtare, duke përdorur frekuencat e Planit Numerik, që do t’i përcaktohen nga 

KKRT-ja. Transmetimet analoge të RTSH-së do të vazhdojnë gjatë gjithë periudhës 

së tranzicionit. Mbajtësit e licencave të rrjeteve dhe të licencuarit për platforma 

numerike satelitore janë të detyruar të sigurojnë që të paktën 50 për qind e shërbimeve 

të tyre transmetuese numerike t’u ofrohen përdoruesve pa pagesë.  

 

Është e rëndësishme që shërbimet që u ofrohen operatorëve të programeve nga 

operatorët e rrjeteve të bazohen në kushte të drejta, të arsyeshme dhe jodiskriminuese. 

RTSH-ja i transmeton pa pagesë të gjitha programet e veta në rrjetin numerik tokësor 

dhe satelitor. Operatorët e rrjeteve dhe ofruesit e shërbimeve numerike tokësore të 

transmetimit sigurojnë që programet që transmetojnë të respektojnë rregullat e etikës 

dhe të kriptimit e kodimit kur i dedikohen publikut të grupmoshave specifike.  

 

Licencat kombëtare për transmetimet numerike tokësore kanë një kohëzgjatje prej 10 

vjetësh. Licencat rajonale dhe lokale për transmetimet numerike tokësore kanë  
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kohëzgjatje prej 8 vjetësh (neni 10). Edhe në këtë ligj ripohohet parimi i pluralizmit, 

ku një subjekt nuk mund të ketë më shumë se një liçencë transmetimi numerik tokësor 

apo s’mund të jetë në një pozitë vendimarrëse në më shumë se një subjekt të liçencuar 

për këto transmetime dhe nuk mund të zotërojë më shumë se 30 për qind të tregut të 

reklamave në tregun audiovizual. Për një funksionim të mirë të parimit të 

konkurrencës brenda këtij sistemi ligji parashikon bashkëpunimin mes KKRT-së dhe 

Autoritetit të Konkurrencës (neni 13, pika 6). 

 

KKRT aplikon të njëjtat sanksione të parashikuara në ligjin “Për radion dhe 

televizionin publik dhe privat në Republikën e Shqipërisë” edhe për transmetimet 

numerike në rastet kur: 

 nuk respektojnë zonën e tyre të licencimit; 

 aplikojnë kritere diskriminuese, jotransparente dhe jo të barabarta për 

operatorët e programeve që kërkojnë të mbështeten në rrjetet e tyre numerike; 

 ndryshojnë, edhe në mënyrë kumulative, të paktën 25 për qind të pronësisë së 

kapitaleve të tyre; 

 nuk respektojnë kushtet e licencës. 

 

Pavarësisht parashikimeve ligjore të mësipërme, duhet thënë se tregu i transmetimeve 

numerike është kaotik. Ai ka ekzistuar para miratimit të ligjit dhe kjo situatë 

karakterizohet nga vështirësitë për tu monitoruar. Edhe institucioni i KKRT-së 

evidenton se sfida është legalizimi i aktivitetit të trasmetuesve numerikë që ka filluar 

që në vitin 2004 dhe qëndrimi instiucional është nxitës duke synuar në realizimin e 

detyrimeve për dixhitalizimin e transmetimeve dhe kalimin tërësisht në transmetime 

numerike. Miratimi Strategjisë për kalimin nga transmetimet analoge në ato numerike 

konsiderohet sot si një prioritet të cilit duhet t’i përkushtohen të gjithë aktorët që 

përfshihen në këtë proces. Ky proces shoqërohet me disa dilema dhe problematika. 

Kështu, sipas ligjit ekzistues KKRT jep liçenca për transmetimet analoge deri në 

Dhjetor të vitit 2012; në akordimin e licencave për transmetimet numerike ajo duhet të 

vendosë rregulla për të respektuar interesat e abonentëve të transmetuesve numerikë 

ekzistues në çastin e hyrjes në fuqi të këtij ligji, për një periudhë tranzitore deri në 12 

muaj. Mirëpo duhen mbajtur parasysh edhe një sërë faktesh të tjera si efektet që do të 

kenë liçencimet e reja apo rinovimet e liçencave gjatë këtij viti në situatën që do të 

krijohet nga kalimi i pritshëm në transmetimet numerike në vitin 2015. 

 

2.2.4.3. Radio Televizioni Shqiptar 

 

Shqipëria duhet thënë se ka ndjekur të njëjtën rrugë me shtetet e tjera përsa i takon 

etapave të zhvillimit të transmetimeve radiotelevizive. Duke qenë se radiotelevizioni 

shqiptar shtetëror ka ofruar për një kohë të gjatë produktet radiotelevizive, ai vazhdon 

të gjejë një rregullim të gjerë ligjor si “institucioni që kryen shërbim publik në fushën 

e radios dhe të televizionit”. Ai ka edhe qendra rajonale radiotelevizive në territorin e 

Shqipërisë. 

 

Qëllimi i veprimtarisë së këtij transmetuesi radioteleviziv ka të bëjë me përkushtimin 

ndaj idealeve më të larta të transmetimit të shërbimit publik kombëtar, nëpërmjet 

realizimit të shërbimeve cilësore për të informuar, edukuar dhe argëtuar publikun, 

duke i shërbyer kombit, të gjitha grupeve të shoqërisë, përfshirë dhe pakicat  
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kombëtare. Një konceptim i gjerë i qëllimit të mësipërm konkretizohet me angazhimin 

e RTSH-së: 

 për një mbulim të paanshëm të lajmeve të vendit dhe të atyre ndërkombëtare. 

 realizimin e programeve, të cilat duhet të pasqyrojnë te dëgjuesit dhe shikuesit 

e të gjitha moshave larminë e jetës shqiptare.  

 Përgatitjen e programeve cilësore e me vlera për pasurimin e botës mendore 

dhe shpirtërore të njerëzve. 

 

Si një detyrim ligjor i rëndësishëm vjen për televizionin publik edhe mbështetja për 

kulturën dhe krijimtarinë letrare dhe artistike shqiptare, duke nxitur lirinë e krijimit në 

forma nga më të ndryshmet; edukimi dhe zhvillimi i kulturës e të folurit shqip sipas 

rregullave të drejtshkrimit (neni 67).Programi i RTSH-së në transmetimet e studiove 

qendrore dhe atyre rajonale duhet të sigurojë shumëllojshmërinë e informacionit 

politik, social, kulturor dhe argëtues nga vendi dhe bota, të ardhur nga i gjithë territori 

i Republikës së Shqipërisë, që sjell dhënien e informacionit për pakicat kombëtare dhe 

për publikun jashtë vendit(neni 68). 

 

Programet e RTSH-së përcillen me anë të transmetimeve tokësore, satelitore dhe 

kabllore, duke përdorur edhe teknologjitë e reja të transmetimeve. Këto transmetime 

përfshijnë: 2 programe televizive kombëtare; 2 programe radiofonike kombëtare; 1 

program radiofonik në gjuhë të huaja dhe për bashkatdhetarët në AM; programet e 

qendrave radiotelevizive rajonale; 1 program satelitor radioteleviziv. Legjislacioni 

parashikon disa kushte teknike dhe programative që televizioni publik duhet të 

garantojë: 

 Mbulimin e 99% të popullsisë me sinjalin radioteleviziv; 

 Prodhimet e RTSH-së, bashkëprodhimet dhe prodhimi i porositur i 

programeve të përbëjnë të paktën 50 për qind të kohës së transmetimit. 

Siç shihet trajtohen nga ky ligj koncepte të rëndësishme si prodhimet e porositura dhe 

bashkëprodhimet, të cilat mbështeten në parimin e konkurrencës dhe modalitetet e 

realizimit të tyre përcaktohen në Statutin e RTSH-së. 

 

Të drejtat e RTSH-së përcaktohen si më poshtë: 

 

1. Gëzon të drejtën e transmetimit ekskluziv për territorin e Republikës së 

Shqipërisë të veprimtarive kulturore, artistike dhe sportive me interes  

 

 

kombëtar, që organizohen nga institucione të administratës publike në nivel 

qendror ose vendor ose financohen nga Buxheti i Shtetit. 

2. Veprimtaritë sportive të ekipeve kombëtare të Republikës së Shqipërisë 

transmetohen për territorin e Republikës së Shqipërisë ekskluzivisht nga 

RTSH-ja, në të gjitha rastet kur federatat ose komitetet shqiptare të lojrave ose 

ndonjë institucion tjetër publik shqiptar gëzojnë të drejtat e autorit ose të 

drejtat që lidhen me transmetimin e tyre
138

. 

3. RTSH-ja përgatit kronika dhe reportazhe informative, pa qenë e detyruar të 

paguajë organizatorët e veprimtarive. 
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Detyrimet e RTSH-së: 

 

 RTSH-ja transmeton ato seanca të punimeve të Kuvendit të përcaktuara në  

legjislacionin përkatës për zgjedhjet dhe referendumet. 

 Gjatë fushatave elektorale dhe referendumeve RTSH-ja vë në dispozicion të 

partive pjesëmarrëse kohë transmetimi falas sipas minutazhit të përcaktuar në 

legjislacionin përkatës për zgjedhjet dhe referendumet.  

 Institucioneve fetare nga RTSH-ja u vihet në dispozicion pa pagesë minutazhi 

i nevojshëm për transmetimin e ceremonive, që kremtohen në datat e 

përcaktuara me ligj si festa zyrtare. 

Në këto raste nuk konsiderohet si shkelje e dispozitës ligjore që ndalon televizionin 

publik të bëjë propaganda politike apo fetare. 

 

Pavarësisht se televizioni nuk mban përgjegjësi për mesazhet e dhëna, Drejtori i 

Përgjithshëmi RTSH-së pezullon transmetimin e këtyre mesazheve, kur përmbajtja e 

tyre dhunon në mënyrë të dukshme dhe serioze ligjet në fuqi dhe vendimin 

përfundimtar e merr Këshilli Drejtues (neni 83). 

 

Ligji ka përcaktuar organet drejtuese të RTSH-së dhe mënyrën e krijimit të tyre. 

Organet drejtuese të RTSH-së janë si më poshtë: 

a) Këshilli Drejtues, anëtarët e të cilit zgjidhen nga radhët e personaliteteve në 

fushat e politologjisë, drejtësisë, masmedias, sociologjisë ose shkencave të tjera 

humanitare dhe kriteri parësor për përzgjedhjen e këtyre personaliteteve është mbajtja 

e titujve të nderit. Përbëhet nga 11 anëtarë, të cilët zgjidhen nga Kuvendi i Republikës 

së Shqipërisë pas një përzgjedhjeje në bazë të propozimeve të subjekteve përkatëse. 

Votimi në Kuvend bëhet i veçantë për çdo anëtar. Përcaktimi i mandatit të anëtarëve 

bëhet me short, zgjat 5 vjet dhe secili anëtar mund të rizgjidhet për një mandat tjetër 

vetëm pas një ndërprerjeje 3-vjeçare Papajtueshmëritë e përcaktuara për të qenë 

anëtarë të këtij Këshilli synojnë kryesisht të shmangin konfliktin e interesave dhe për 

të qenë persona të përgjegjshëm që dijnë të respektojnë ligjet në fuqi
139

.  

 

Kryetari i Këshillit Drejtues zgjidhet me shumicë relative të votave midis jo më pak se 

dy kandidaturave. Vendimet e Këshillit Drejtues merren me shumicë të thjeshtë ose 

me shumicë të cilësuar
140

. Ndër kompetencat kryesore të Këshillit është hartimi i 

statutit dhe rregullores së funksionimit të RTSH-së, ku përcaktohet struktura, mënyra 

e emërimit të stafit, përshkrimin e punës dhe veprimtarisë financiare dhe ekonomike. 

Po kështu, ligji parashikon kompetenca për emërimin e drejtuesve në institucion, 

miratimin e kritereve të punësimit, platformave dhe strukturave programore, kriteret e 

punësimit dhe vlerësimit të punës. Ai është i pajisur me kompetenca këshillimore për 

programimet. Nga ana tjetër, Këshilli ka detyrimin të hartojë raportin vjetor për  
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 Anëtarë të Këshillit Drejtues të RTSH-së nuk mund të jenë individët: 

- që janë persona të lidhur ose kanë në pronësi vetjake kuota kapitali apo aksione të shoqërive 

tregtare, si dhe të drejta të tjera në fushën e transmetimeve radiotelevizive, reklamës, 

prodhimeve audiovizuale, botimeve të shtypit ose telekomunikacionit apo persona të punësuar 

ose anëtarë të organeve drejtuese apo këshilluese të këtyre subjekteve. 

- që janë larguar nga shërbimi civil apo funksioni si pasojë e një mase disiplinore 

- të jenë personat punonjës aktualë të RTSH-së ose që kanë qenë punonjës të këtij institucioni 

tre vitet e fundit. 
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 Kjo kërkohet për nenin 99, pika 1 dhe 3. 
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Kuvendin. 

 

b) Drejtori i Përgjithshëm është menaxheri i veprimtarisë programore, financiare dhe 

të biznesit të RTSH-së. Ai zgjidhet me votim të fshehtë nga Këshilli Drejtues për një 

periudhë 5- vjeçare ndërmjet jo më pak se 2 kandidaturave, mbi bazën e konkurrimit 

të hapur dhe kritereve të përcaktuara në statutin e RTSH-së. Përveç kompetencave për 

emërimin dhe shkarkimin e punonjësve dhe drejtuesve të strukturave, ai ka kryesisht 

përgjegjësitë për programet, në mënyrë që ato të jenë në përputhje me parimet e 

programimit të vendosura me këtë ligj dhe ligjshmërinë në veprimtarinë e institucionit 

dhe për bashkërëndimin e punës të njësive administrative. 

 

c) Bordi i Administrimit, i cili është organ këshillimor i drejtorit të përgjithshëm për 

çështjet financiare të RTSH-së, të brendshme dhe të jashtme, përveç problemeve që 

kanë të bëjnë me programimin. Bordi përbëhet nga 5 anëtarë (3 të brendshëm dhe 2 të 

jashtëm), të cilët janë ekspertë në problemet e administrimit, financës dhe biznesit. 

Anëtarët e Bordit të Administrimit caktohen për një periudhë 4-vjeçare dhe mund të 

ricaktohen për dy periudha të tjera, në rast se gjatë kësaj kohe nuk kapërcejnë kufirin 

e moshës për pension. Bordi i Administrimit emërohet nga Këshilli Drejtues i RTSH-

së me votim të fshehtë dhe me shumicë të thjeshtë midis 8 kandidaturave të 

propozuara nga Drejtori i Përgjithshëm. Bordi zgjedh me shumicë të thjeshtë dhe me 

votë të fshehtë kryetarin ndërmjet 2 kandidaturave. Bordi përpilon rregulla për 

çështjet financiare, projektbuxhetin e RTSH-së dhe kontrollon zbatimin e tij, harton 

raporte mbi aktivitetin ekonomik dhe financiar.  

 

Pëlqimi i Bordit të Administrimit është i domosdoshëm për veprimtaritë e 

mëposhtme: 

- kontratat e punësimit, përfundimin e marrëveshjeve dhe negocimin e   

  konflikteve me sindikatat; 

- blerjen, shitjen dhe lënien peng të pasurisë; 

- marrjen dhe shlyerjen e kredive bankare; 

- përfundimin e kontratave për investimet e reja, kur shuma për t’u investuar   

  nga RTSH- ja është mbi 5-10 për qind e buxhetit vjetor të institucionit. 

 

Përsa i takon financimit mund të themi se RTSH-ja ka një shumëllojshmëri burimesh 

financimi që përfshijnë si burimet nga buxheti i shtetit
141

, edhe nga të ardhurat që 

vijnë nga reklama, taksa për shërbimet radiotelevizive, shitja e produkteve të RTSH-

së, apo veprimtaritë e ndryshme dhe sponsorizimet. Tepricat e të ardhurave, pas 

mbulimit të shpenzimeve të kryera sipas relacioneve të paraqitura nga Bordi i 

Administrimit, përdoren nga RTSH-ja për të financuar prodhimin e programeve, 

transmetimin e tyre, mirëmbajtjen dhe funksionimin e rrjetit të transmetimit, pronë e  

RTSH-së , rinovimin teknologjik dhe shpërblimin e punonjësve. Ka edhe institucione 

të tjera, të cilat mund të financojnë projekte me miratimin e Këshillit Drejtues. 
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 Duhet thënë se ligji parashikon edhe se ku financon shteti nga buxheti i tij si: emisionet për 

shqiptarët jashtë kufijve dhe të huajt në Shqipëri, për futjen e teknologjive të reja për transmetim, 

prodhimin e aktiviteteve artistike dhe filmike...etj. 
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2.2.4.4. Pozicioni i gazetarit dhe burimeve të informacionit 

 

Liria e shprehjes dhe në mënyrë specifike e drejta për informim kërkojnë rregullim 

ligjor të statusit të gazetarit, në mënyrë që të kemi një produkt cilësor dhe të 

pacensuruar. Shqipëria duhet të ndërmarrë hapa konkret në këtë aspekt. Institucionet 

Europiane kanë konstatuar se « Pavarësia editoriale vazhdon të pengohet nga 

interesat politike dhe të biznesit, çka po ashtu çon në vetëcensurim... me gjithë 

ekzistencën e tri shoqatave të gazetarëve apo sindikatave, media ende nuk ka një 

organ vetërregullator”
142

. 

 

Gazetari dhe redaktori përgjegjës i materialit të transmetuar në radio ose televizion, 

publik ose privat, mbajnë përgjegjësi sipas rastit, penale ose civile, kur nga 

pavërtetësia e informacionit ose e programit të transmetuar, personave juridikë ose 

privatë u janë shkaktuar dëme materiale ose morale. Kjo është një dispozitë që 

ngarkon me përgjegjësi individuale gazetarin dhe redaktuesin. Nga ana tjetër ligji 

ofron mbrojtje, duke qenë konform edhe me aktet ndërkombëtare të burimeve të 

informacionit fshehtësia e të cilëve është e garantuar. Kjo mbrojtje e burimeve shtrihet 

edhe mbi materialet e hulumtuara. Parashikohet rezerva ligjore me anën e së cilës 

mund të bëhet zbulimi i tyre. 

 

Cënimi i jetës private është një ndër shkaqet për të cilat mund të kufizohet liria e 

transmetimit. Mirëpo ndodh shpesh që subjekti të mos ketë dijeni mbi transmetimin e 

informacioneve që i përkasin atij; nga ana tjetër ky informacion mund të jetë i 

pavërtetë dhe për rrjedhojë cënon interesat e tij morale ose materiale. Në këtë rast 

subjektit i njihet e drejta t’i kërkojë subjektit radioteleviziv, publik ose privat, që të 

japë përkatësisht në radio ose në televizion përgjigjen përgënjeshtruese e cila: 

 

 Transmetohet pa pagesë në edicionin e ardhshëm të të njëjtit program ose të të 

njëjtës kategori programesh. 

 Duhet të nënshkruhet nga pala e interesuar ose përfaqësuesi i saj ligjor dhe t’i 

përmbahet vetëm fakteve për të cilat ai e quan veten të prekur. 

 Subjekti provon që informacioni i transmetuar në adresë të tij është i 

gënjeshtërt dhe i është dëmtuar një interes i ligjshëm. 

 

Jo gjithmonë përgënjeshtrimi jepet dhe ligji parashikon rastet kur i liçencuari nuk 

është i detyruar për ta bërë këtë: 

 kur faktet kanë dalë gjatë sesioneve të Kuvendit apo gjatë gjykimeve në 

gjykatë. 

 subjekti nuk legjitimohet për publikimin e saj; 

 përgjegjja është shumë më e gjatë sesa deklarata cilësuese,  

 kërkesa për përgjigje nuk është bërë brenda 2 muajve nga dita e dhënies së 

deklaratës që kundërshtohet. 

Për refuzimin e përgënjeshtrimit parashikohet apelimi pranë KKRT-së, ndërkohë që 

vendimin e tij të dy palët mund ta ankimojnë në gjykatë. 
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 Progres raporti 2011 për shqipërinë që shoqëron Komunikatën e Komisionit për 

Parlamentin Europian dhe Këshillin, Strategjia e Zgjerimit dhe Sfidat Kryesore 2011-

2012, COM(2011)666. 
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2.3. Konkluzione 

 

Hartimi i legjislacionit të brendshëm që jo vetëm mbron të drejtën për informim për 

dokumentat zyrtare, por edhe siguron mekanizmat e nevojshëm institucional që e 

garantojnë këtë të drejtë është hapi i parë cilësor për ta gëzuar realisht atë. Referuar 

legjislacionit shqiptar mund të evidentojmë disa moment të rëndësishme: 

 

 

 Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë si shprehje e marrëveshjes së qytetarëve 

me qeveritarët dhe si ligji themelor i shtetit përbën një hap të rëndësishëm për 

mbrojtjen e së drejtës për informim, duke e përfshirë në katalogun e të drejtave 

dhe lirive themelore. Ajo njeh në një dispozitë të veçantë të drejtën e 

informimit, nëpërmjet deklarimit se e drejta për informim është e garantuar. 

Theksojmë rëndësinë që ka parashikimi i reservës ligjore për të rregulluar më 

tej këtë të drejtë. Referuar kësaj dispozite kushtetuese mund të themi se ajo e 

trajton këtë të drejtë: si e drejtë themelore e njeriut; si e drejtë për të kërkuar 

informacion zyrtar; si mjet për realizimin e transparencës në veprimtarinë e 

administratës publike. Vlen të përmendet këtu vëmendja e veçantë që 

Kushtetuta i kushton mbrojtjes së të drejtës për t’u informuar edhe në një 

proces penal si një garanci për mbrojtjen e dinjitetit të individit dhe kusht për 

një proces të rregullt ligjor.   

 

 Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë mbron shprehimisht të drejtën për 

informim për mjedisin duke vlerësuar të drejtën e qytetarit për të ditur se 

ç’bëhet me çështje që kanë rëndësi për cilësinë e jetës. Trajtimi i disa të 

drejtave jo thjesht si të drejta negative dhe individuale, por edhe si të drejta 

pozitive dhe kolektive, sjell detyrimin e shtetit për të qenë aktiv për realizimin 

e kushteve që garantojnë ushtrimin e tyre.  Është kjo arsyeja që gjejmë disa 

dispozita kushtetuese që garantojnë transparencën në veprimtarinë e 

institucioneve të pushtetit shtetëror.  

 

 E drejta për informim nuk është absolute dhe kufizohet edhe nëpërmjet 

dispozitave kushtetuese; një kufizim i përgjithshëm që parashikohet për të 

gjitha të drejtat kushtetuese nëpërmjet nenit 17, i cili përcakton edhe kushtet 

kur këto kufizime janë të ligjshme dhe kufirin maksimal të tyre që përcaktohet 

nga kufizimet e vendosura nga Konventa Europiane e të Drejtave të Njeriut. 

Në kuadrin e këtyre kufizimeve mund të trajtohet edhe mbrojtja e të dhënave 

personale nëpërmjet dispozitave kushtetuese, si kusht për mbrojtjen e jetës 

private të individit. 

 

 Parashikimi kushtetues i mekanizmave që sigurojnë mbrojtjen e të drejtës për 

informim realizohet nëpërmjet: parashikimit të një institucioni të pavarur, 

Avokatit të Popullit që mbron individët nga veprimtaria e paligjshme e 

administrates publike përmes rekomandimeve dhe që është trajtuar me ligj si 

kujdestar i së drejtës për informim; të drejtës për të mbrojtur në rrugë ligjore  

liritë dhe të drejtat kushtetuese, parashikimit të mundësive që subjekte të 

caktuara kanë për të investuar Gjykatën Kushtetuese kur të drejtat dhe liritë 

themelore të njeriut të garantuara prej kësaj Kushtetute shkelen duke cënuar 

një proces të rregullt ligjor. 
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 Ligji “Për të drejtën për informim për dokumentat zyrtare” shënon një hap 

cilësor për përafrimin e legjislacionit shqiptar me mbrojtjen ndërkombëtare të 

së drejtës për informim. Megjithëse Shqipëria nuk e ka nenshkruar Konventën 

e Këshillit të Europës mbi aksesin në dokumentat zyrtare, duhet thënë se ajo 

ka një qasje të njëjtë me të në këtë aspekt. Ligji “Për të drejtën e informimit 

për dokumentat zyrtare”garanton një të drejtë të përgjithshme të lirisë së 

informimit për dokumentat zyrtare.  

 

 Ky ligj përkufizon disa koncepte të rëndësishme. “Dokumenti zyrtar” është 

koncepti i parë për tu përcaktuar prej tij. Përcaktimi i kuptimit dhe dhënia e një 

përkufizimi për “dokumentin zyrtar” është një përpjekje që zhvillohet 

paralelisht me ndryshimet teknologjike dhe përshtatjen e normave sociale dhe 

ligjore në raport me të. Përkufizimi i konceptit të mësipërm është i 

rëndësishëm, sepse na jep përcaktimin e saktë të informacionit që mund të 

jepet nga organet ose personat që kryejnë funksione në organet publike. Për të 

realizuar këtë është e nevojshme të referohemi tek ligje të tjera, gjë që na 

mundëson një kuptim më të gjerë të konceptit në fjalë. 

 

 Në marrëdhënjen juridike që lind gjatë ushtrimit të së drejtës për informim për 

dokumentat zyrtare, subjektet e saj janë: autoriteti publik dhe publiku. Ashtu si 

edhe për konceptin “dokument zyrtar” edhe për konceptin “autoritet publik” 

është e domosdoshme një analizë e konceptit në fjalë përmes gërshetimit të 

kuptimit që legjislacioni në përgjithësi i ka dhënë këtij koncepti. Me autoritet 

publik në kuptimin e këtij ligji kuptohet çdo organ i administratës shtetërore 

dhe i enteve publike, përkufizim ky i ngjashëm me kuptimin që Kodi i 

Procedurave Administrative jep për administratën publike. Megjithëse ky ligj 

nuk i ka përmendur shprehimisht edhe organet që nuk kryejnë funksione 

administrative të mirëfillta( për të cilën edhe Konventa e Këshillit të Europës 

mbi aksesin në dokumentat zyrtare i jep liri shteteve), doktrina juridike 

mendon se ky konceptim i ligjit mbi autoritetin  publik duhet interpretuar në 

mënyrë të zgjeruar. 

 

 Përsa i përket konceptit “publik”, ligji në fjalë njeh si të tillë, njeriun si 

individi; e drejta për informim për dokumentat zyrtare konsiderohet së pari, si 

e drejtë themelore e njeriut. Ndërkohë që parashikon këtë të drejtë edhe si 

kolektive duke parashikuar si subjekte të saj edhe organizatat jofitimprurëse 

dhe median; kjo e fundit nuk gëzon një pozicion të privilegjuar në ushtrimin e 

së drejtës për të kërkuar informacion mbi dokumentat zyrtare gjë që është në 

përputhje edhe me legjislacionin europian. 

 

 Ligji në fjalë konkretizon të drejtën për të kërkuar informacion dhe vendos 

parime të rëndëssishme për veprimtarinë e autoriteteve publike. Ai vendos një 

trajtim të barabartë të subjekteve në kërkimin e informacionit që zotërojnë. 

 

  Ligji nuk kërkon dhënjen e motivit për të cilin kërkohet informacioni. Kjo jep 

një garanci më shumë për kërkuesin. Sigurisht që subjekti mund ta jape 

motivin nëse dëshiron dhe nëse beson se kjo mund të përshpejtojë procedurën 

për dhënjen e informacionit nga autoriteti publik.  
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 Për të garantuar ushtrimin e së drejtës për t’u informuar institucioni ngarkohet 

me detyrimin ligjor për të krijuar strukturat përkatëse ku një staf i kualifikuar 

ofron informacionin e kërkuar sipas procedurave përkatëse të përcaktuara nga 

ky ligj. Vlerësohet që shërbim ofrohet pa kosto shërbimi, por vetëm koston e 

dokumentave apo dërgimit të tij pranë kërkuesit, kosto që duhet të publikohen 

paraprakisht. Përcaktimi i afateve për dhënien e informacionit është një 

garanci për kërkuesin për të marrë informacionin brenda një kohe të 

arsyeshme, por vlen sidomos që në rast të mosdhënjes së plotë apo të pjesshme 

të informacionit, kërkuesi të mund të realizojë të drejtën për tu ankuar sipas 

parashikimeve ligjore.  

 

 Ligji parashikon tre rrugë për të realizuar ankimin ndaj shkeljes së të drejtës 

për informim: ankimi administrativ; ankimi tek Avokati i Popullit; ankimi 

gjyqësor. Ankimi administrative, për realizimin e të cilit ndiqen procedurat e   

Kodit të Procedurave Administrative, shërben si një mjet për të kontrolluar 

veprimtarinë e administrates, aq sa edhe si mjeti për të rivendosur të drejtën e 

cënuar.  

 

 Avokati i Popullit vihet në lëvizje nga subjekti që pretendon se i ështe shkelur 

e drejta nëpërmjet një ankimi a njoftimi dhe kërkesës që ai të ndërhyjë për të 

vënë në vend të drejtën apo lirinë e ose me nismën e vet sipas parashikimeve 

ligjore. Nëse vëren se ka shkelje, Avokati i Popullit paraqet rekomandime për 

vënien në vend të së drejtës së shkelur tek organi administrative, që sipas tij, 

ka shkaktuar shkeljen e të drejtave dhe lirive, konkretisht për të vënë në vend 

të drejtën e informimit të shkelur nga organi administrativ. Përveç 

rekomandimeve Avokati i Popullit ka të drejtë të propozojë masa për 

shkarkimin e funksionarëve që janë në kompetencat e këtyre organeve dhe u 

rekomandon të dëmtuarve të paraqesin në gjykatë padi, kur ekzistojnë 

rrethanat për këtë. 

 

 Një konkluzion i rëndësishëm ka të bëjë me rregullimin specifik të drejtës për 

informim që Kodi i Procedurave Administrative i njeh subjekteve që janë palë 

në një proces administrativ, që ka lidhje të drejtpërdrejtë më të. KPA e ka 

zgjeruar rrethin e subjekteve që mund ta ushtrojnë të drejtën për informim në 

një proçedurë administrative, duke ia njohur këtë të drejtë edhe personave të 

cilët, megjithëse nuk kanë një interes të drejtpërdrejtë, provojnë se kanë një 

interes të ligjshëm për të marrë dijeni në lidhje me dokumenta të caktuara. 

Afatet kohore për të marrë informacionin janë më të shkurta, ndërkohë që nuk 

ekziston detyrimi i përgjithshëm që refuzimi të jetë me shkrim, por vetëm kur 

kërkohet nga subjekti.  

 

 E drejta për informim për dokumentat zyrtare është një element i 

domosdoshëm për të mbështetur parimin e “administratës së hapur”,  parim që 

mund të formulohet në këtë mënyrë: Të gjithë kanë të drejtë të njihen me 

dosjet dhe regjistrat e administratës edhe në rastet kur nuk po zhvillohet 

ndonjë proçedim administrativ që atyre t’u interesojë, përveç rasteve kur një 

gjë e tillë ndalohet me ligj. 
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 E drejta për informim edhe në kuptimin e legjislacionit mbi aksesin në 

dokumentat zyrtare parashikon kufizime që përcaktohen shprehimisht në ligjin 

në fjalë, por edhe me ligje të tjera, të cilat janë në fuqi në Republikën e 

Shqipërisë. Mbrojtja e të dhënave personale është në thelb një kufizim i së 

drejtës për informim që mund të bëhet për mbrojtjen e jetës private të 

individit.  Një tjetër kufizim për lirinë e informimit ka të bëjë me një ndalim të 

përgjthshëm për t’u informuar për dokumentat e klasifikuar si “sekret 

shtetëror”. Legjislacioni parashikon edhe rastet kur subjektet mund të njihen 

me informacionin e klasifikuar si të tillë. Detyrimi i autoritetit publik për të 

dhënë me shkrim arsyet e refuzimit, i jep mundësi subjektit të ndjekë rrugët e 

ankimit dhe për të mundësuar njohjen me informacionin sipas parashikimit të 

ligjit “Për informacionin e Klasifikuar Sekret Shtetëror”. 

 

 Interes paraqet dhënja e konkluzioneve të këtij punimi në raport me mjetet që 

bëjnë të mundur ushtrimin e lirisë së informimit. Filozofia e rregullimit ligjor 

të shtypit është: “shtypi është i lire”; liria e shtypit nuk kërkon një ligj të 

veçantë dhe kjo i nënshtrohet rregullimeve ligjore editorial dhe të 

konkurencës. Ndërsa përsa i takon radiotelevizionit gjejmë një rregullim ligjor 

të gjerë si për veprimtarinë e operatorëve radioteleviziv, ashtu edhe për 

krijimin e autoriteteve që kontrollojnë veprimtarinë e tyre, me synim 

informimin korrekt të opinionit publik. Modeli i këtij rregullimi është ai i 

gërshetimit të operatorëve publikë dhe privat. 

 

 Ushtrimi i profesionit të gazetarit përmban në vetvete një dilemë të madhe; 

gazetari është në një pozicion të dyzuar si punëmarrës në raport me 

financuesin e botimit dhe si profesionist. Në kushtet e mungesës së një statusi 

të gazetarit kjo është një dilemë që rrezikon produktin e aktivitetit të gazetarit; 

por rreziku më i madh është për mënyrën e gabuar në të cilën mund të 

informohet publiku, duke shtrembëruar opinionin publik. 
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      KREU III 

 

E DREJTA PËR INFORMIM DHE PROBLEMATIKAT E ZBATIMIT TË TIJ   

                             NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË 

 

Synimi i një administrate demokratike është të arrihet mirëqeverisja, që do të thotë një 

qeverisje sa më pranë publikut dhe pjesëmarrje aktive të këtij të fundit në 

vendimarrje. Për këtë arsye e drejta për informim lidhet ngushtë me kuadrin ligjor që 

siguron transparencën dhe aksesin e qytetarëve në informacion, shërbime dhe 

vendimarrje si dhe mirëfunksionimin dhe demokratizimin e tyre. 

E drejta për informim synon të përcaktojë rregullat e mirëfunksionimit të 

administratës, duke shërbyer si mjet për edukimin ligjor dhe qytetar të publikut po aq 

sa edhe të përmbushjes së detyrimeve të administratës për transparencë, parandalim të 

korrupsionit dhe abuzimit me pushtetin. Për realizimin e këtyre funksioneve, për një 

qeverisje të suksesshme është domosdoshmëri që publiku të jetë i mirëinformuar për 

çështjet me interes të përbashkët. Eshtë gjithashtu e rëndësishme që objektivat e 

administratës të pranohen nga publiku dhe mundësisht publiku të jetë pjesëmarrës 

aktiv në realizimin e tyre. Pra, administrata duhet të mbështetet në parimin e 

administratës së hapur; domethënë transparencë maksimale nga hapësirat e ndryshme 

të pushtetit dhe sidomos të administratës. 

 

3.1. Kuptimi i transparencës dhe faktorët që ndikojnë në arritjen e një 

qeverisjeje transparente. 

 

Nëse i referohemi pozicionit që zë administrata në një shoqëri, mund të themi se ai 

është i lidhur me mënyrën e formimit të hapësirave të ndryshme të pushtetit, të cilat 

ndryshojnë në varësi të kohës dhe rregullave që e sundojnë shoqërinë në një moment 

të caktuar. Debati mbi këtë pozicion është shprehur qartë në faktin se, ndërsa “e drejta 

e aksesit në informacionin e mbajtur nga administrata publike dhe në përgjithësi 

transparenca e veprimtarisë administrative nuk kanë gjetur asnjëherë në sistemin 

kushtetues anglez një aleat të vlefshëm”
143

, legjislacioni europian (konkretisht neni 41 

dhe 45 i traktatit të BE-së) dhe  Ombudsmani Europian elaborojnë idenë se 

“mirëqeverisja lidhet më shumë me marrëdhënjet mes individëve dhe administrates 

publike, në të  cilën s’ kemi thjesht në vëmendje vlerat e qytetarisë dhe institucionet e 

qeverisjes, por sjelljen në vëmendjen e interesave individuale të veprimtarisë së 

administratës komunitare”
 144

. Ky është aspekti më i ri i trajtimit të së drejtës për 

mirëqeverisje, duke e konsideruar si një garanci proceduriale për të drejtat që 

individët mund t’i mbrojnë. 

  

Mirëpo, hapësira administrative ka ardhur duke u bërë më e dallueshme nga strukturat 

e tjera shoqërore, sepse “ka momente në të cilat kasta burokratike arrin të sundojë 

jetën sociale”
145

. Ndërsa, në shoqëritë demokratike europiane funksionet e  
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Për më tepër shih: MERLONI F. me bashkëpunimin e CARLONI E., La transparenza 

amministrativa, Giuffrè Editore, 2008, fq. 500. 
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 Po aty, fq. 237 
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administratës kufizohen nga synimi që të sigurohet mbrojtja publike dhe ekzistenca e 

komunitetit. Ajo që vlen të përmendet ka të bëjë me faktin se, “funksionet janë të 

pashkëputura nga vetë struktura e shoqërisë; këto nuk dalin nga një sferë etatike e 

dallueshme dhe e ndarë nga shoqëria civile, por paraqiten si funksione sociale; ata 

janë zgjatime të fuqive sociale”
146

.  

 

Realiteti sot ofron situata sociale dhe juridike ku strukturat shtetërore dhe ato private 

kryqëzohen shpesh në ushtrimin e funksioneve të tyre. Duke folur për rëndësinë e 

kombinimit të veprimtarisë së strukturave tradicionale burokratike dhe formave 

private (të quajtura entet publike), mund të themi se kjo është një sfidë e cila duhet të 

ketë në bazë faktin se “të dyja format publike dhe private të ushtrimit të funksioneve 

duhet të garantojnë një nivel barazie në mbrojtjen e qytetarëve(transparencë, komente 

dhe llogaridhënje)
147

. Në vendet demokratike forca e shoqërisë civile redukton 

dukshëm sundimin e administratës në jetën sociale dhe transparenca e veprimtarisë së 

saj shërben pikërisht për këtë. 

 

Vlen të theksohet se pyetja që ka mbetur një sfidë e vërtetë për t’i dhënë një përgjigje 

është ajo mbi natyrën e transparencës. Çfarë është transparenca: parim që duhet të 

përshkojë gjithë aktivitetin e administrates publike; mjet që administrata duhet ta 

përdorë për realizimin e funksioneve të saj apo qëllim të cilin administrate publike 

duhet të synojë të arrijë gjatë ushtrimit të veprimtarisë së saj? Në pamundësi për të 

pasur një përkufizim preçiz vëmendja është fokusuar në atë që është rezultati i një 

administrate publike transparente. Janë një sërë elementesh, që sigurojnë 

transparencën në veprimtarinë e administratës publike. Dhe gjejmë interesante 

identifikimin si të tilla nga Merloni, të paraqitur më poshtë
148

: 

  

1. Aksesi i publikut në dokumentat zyrtare që administrata publike zotëron; 

2. Pjesmarrja e qytetarëve në procesin administrativ; 

3. Informatizimi në veprimtarinë e administrates publike; 

4. Krijimi dhe forcimi i veprimtarisë së zyrave të marrëdhënjeve me publikun. 

 

1.Koncepti “transparencë” mund të shihet më tepër si mundësia që çdokush ka për t’u 

njohur me vendimet e administrates, por jo vetëm kaq; është po aq e rëndësishme 

edhe njohja me procedurat dhe kriteret që ndiqen për të arritur tek vendimi. Pra, duket 

se në thelb të nocionit “transparencë” qëndron e drejta për t’u informuar, e marrë në 

aspektin e të drejtës për të kërkuar informacion mbi dokumentat zyrtare që 

administrata zotëron. Ky është një element që padiskutim e përcakton transparencën.  

 

Por, duke iu referuar përkufizimit të mësipërm, që duhet thënë se mbështetet nga disa 

autorë, evidentojmë se, e drejta e aksesit në dokumentat zyrtare e rregulluar me ligj, 

nuk është e vetmja rrugë ligjore për të promovuar transparencën në administratën 

publike. Duke e konsideruar si një “vlerë esencialisht instrumentale
149

 mund të gjejmë 

parashikime ligjore të tjera, në të cilat kërkohet transparenca si një mënyrë e ushtrimit  
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të veprimtarisë së administratës publike, që konkretizohet me mirëqeverisje. Në 

Kreun e Dytë të këtij punimi është bërë një trajtim i transparencës, nëpërmjet 

dispozitave kushtetuese dhe dispozitave ligjore që mundësojnë aksesin mbi këto 

dokumenta dhe veçanërisht sipas Kodit të Procedurës Administrative.  

 

Ndërsa fillimisht mbizotëronte ideja se aksesi mbi dokumentat zyrtare ishte mjeti i 

vetëm efektiv për të realizuar transparencën, sot autorë të ndryshëm mbështesin idenë 

se ky është një konceptim i kufizuar për disa arsye: 

 

 Transparenca është një koncept shumë më i gjerë se aksesi mbi dokumentat 

zyrtare, qoftë kur realizohet nëpërmjet kërkesës së subjekteve, qoftë kur 

realizohet nëpërmjet iniciativës së vetë organit. Marrëdhënjet juridike që 

krijohen me ata që janë subjekte, të cilave u drejtohet informacioni nuk do të 

zhvilloheshin në mënyrë të plotë, nëse nuk do ta interpretojmë konceptin 

“transparence” në një kuptim më të gjerë. 

 Menaxhimi i dokumentave zyrtare (fenomen i përbashkët për administratën 

publike, pavarësisht veçorive që i dallojnë) shihet si një nyjë thelbësore për të 

aplikuar parimin e transparencës, pasi ai ka rëndësi si në komunikimin brenda 

institucionit ashtu edhe në komunikimin me qytatarët, por jo 

vetëm.Komunikimi ndërinstitucional është po aq rëndësishëm. 

 

2. Ajo që duam të theksojmë ka të bëjë me faktin se e drejta e aksesit në dokumentat 

zyrtare është në fakt në funksion të pjesmarrjes së qytetarëve, përveçse realizon një të 

drejtë themelore individuale. Në përgjithësi doktrinat njohin pjesmarrjen civile si 

“procesi nëpërmjet të cilit çështjet dhe interesat publike, nevojat dhe vlerat janë 

përfshirë brenda qeverisjes dhe entiteteve vendim-marrëse”
150

 dhe si “detyrimin për të 

motivuar dhe të drejtën e subjekteve private për të marrë pjesë në procedimin 

administrativ”
151

. Procedimi administrativ ku përfshihen qytetarët është instrumenti 

që ka rezultat transparencën në institucionet administrative, sepse përmes tij qytetarët 

realizojnë pjesmarrjen dhe veprimtaria e administrates rritet cilësisht.   

 

3. Nëse i referohemi dokumentave zyrtare mund të pohojmë se ka një tendencë për 

t’iu drejtuar menaxhimit të tyre nëpërmjet teknologjive të informacionit. 

Informatizimi i shumë aspekteve të veprimtarisë së administrates publike është një 

tjetër element i transparencës, sepse e bën administratën publike më të hapur duke 

ofruar informacion mbi veprimtarinë e saj në mënyrë më të shpejtë dhe më të lehtë.   

Informatizimi i veprimtarisë së administratës publike rrit mundësinë për: 

 

 Njohjen dhe monitorimin e vazhdueshëm të nevojave dhe pritshmërive të 

publikut ndaj institucioneve që e drejtojnë; 

 Favorizimin dhe lehtësimin e kontakteve të vazhdueshme të publikut me ata që 

e qeverisin qoftë në nivel qëndror ashtu edhe në atë vendor.  

 

Duke vlerësuar si shumë të rëndësishëm këtë aspect për realizimin e transparencës në 

administratën publike, nëpërmjet Urdhërit të Kryeministrit, date 16.12.2005 “Për  

                                                 
150
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forcimin e transparencës, nëpërmjet rritjes së përdorimit të internetit dhe përmirësimit 

të faqeve ekzistuese të internetit” është vendosur detyrimi i të gjitha institucioneve në 

varësi të Këshillit të Ministrave apo të Kryeministrit për të krijuar apo përmirësuar 

faqet e tyre në internet. Ky urdhër përcakton edhe elementet kryesore që këto faqe 

zyrtare të institucioneve duhet të përmbajnë si: informacioni mbi kontaktimin me 

institucionin në fjalë, skemën organizative, misionin, dokumentat strategjikë dhe 

legjislacionin ku mbështeten në veprimtarinë e tyre, listen e hollësishme të 

shërbimeve që ofrojnë dhe funksioneve që kryejnë
152

. E rëndësishme është realizimi i 

një funksioni të tillë edhe nga organet e pushtetit vendor.  

 

4. Zyrat e marrëdhënjeve me publikun janë gjithashtu një element i domosdoshëm dhe 

shumë funksional në aspektin e transparencës. Siç shihet, nyja lidhëse mes qytetarit 

dhe institucionit përsa i përket ushtrimit të së drejtës për informim nga ana e publikut 

janë zyrat dhe personat përgjegjës për informimin e qytetarëve. Prandaj, e shohim me  

vend t’i bëjmë një analizë të hollësishme ndërtimit dhe funksionimit të tyre, sigurisht 

mbi bazën e kuadrit ligjor dhe rekomandimeve përkatëse duke tërhequr vëmendjen se 

zyrat për informimin e publikut duhet të realizojnë komunikimin, i cili shfaqet në tre 

segmente: 

 

 Komunikimi ndër-institucional. 

 Komunikimi i brëndshëm. 

 Komunikimi i jashtëm 

 

 

3.2. Zyrat e informimit të publikut. 
 

Komunikimi mes qytetarit dhe institucioneve qëndron në thelb të mirëqeverisjes, 

sepse ai shihet “si mjeti për të pohuar parimin e reciprocitetit mes qytetarit dhe 

institucioneve”
153

. Komunikimi zhvillohet në mënyrë më frekuente në vitet 80-të, 

duke u konfiguruar dukshëm nëpërmjet një instrumenti specifik siç janë zyrat e 

marrëdhënjeve me publikun dhe informacionit. Qëllimi i krijimit të këtyre zyrave 

është promovimi brenda dhe jashtë çdo institucioni të iniciativave të nevojshme për të 

afirmuar masat në lidhje me procesin administrativ dhe të së drejtës së aksesit në 

dokumentat zyrtare. Veprimtaria e këtyre zyrave shtrihet mbi gjithë administratën 

publike, prandaj një nga tiparet që duhet t’i karakterizojë është mundësia për një 

autonomi në organizimin e tyre. Në këtë këndvështrim dëshirojmë të prezantojmë 

idenë e dy kuptimeve në të cilat përdoret koncepti “shtet” sipas Rosatit(profesor i 

financave publike): shteti si subjekt ku një zyrë shtypi në një sistem piramidal 

transmeton në bazë të asaj ç’ka mendohet e vendoset nga koka e piramidës; ndërkohë 

shteti si funksion ushtron veprimtarinë e tij në bazë të funksioneve dhe trajtimi i 

pozitës së tij si komunikuesi me publikun është brenda logjikës funksionale të shtetit 

modern. Ky konceptim i shtetit si një veprimtari administrative është një bazë e mire 

për të përcaktuar mënyrën e konceptimit dhe strukturimit të zyrave të marrëdhënjeve 

me publikun
154

. 
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Sistemimi i zyrës për marrëdhënje me publikun kërkon një konceptim të shumëfishtë 

dhe të rëndësishëm për të realizuar funksionet e saj në emër të transparencës së 

institucionit. Ndërtimi i këtyre zyrave nuk është një ndërmarrje e lehtë; vështirësitë 

shfaqen në dy drejtime: 

 

Së pari, nëse shihet si një produkt i vullnetit të drejtuesve të institucioneve për rolin 

dhe mënyrën e funksionimit të këtyre strukturave apo të vendosjes në një pozicion 

nënvlerësues.  

 

Është i rëndësishëm pozicioni hierarkik i kësaj strukture brenda institucioneve, që 

përcakton raportin brenda institucionit dhe vlerësimin e aktivitetit të saj. Atëherë si do 

të ndërtohen dhe funksionojnë këto zyra? Bëhet mjaft i rëndësishëm këndvështrimi i 

personit, i cili ka detyrë të projektojë dhe të bëjë të mundur krijimin e zyrës. Kjo na 

kërkon të shohim më shumë brenda strukturës së institucionit. E rëndësishme është 

që, kjo zyrë të mos shihet si një shtesë, një zyrë më shumë që i shtohet atyre 

ekzistuese, por si një mënyrë tjetër e organizimit të institucionit. Prandaj, në funksion 

të realizimit të këtij synimi është e nevojshme të fitohet vëmendja dhe interesi i 

publikut të brendshëm, po aq e ndonjëherë edhe më shumë se atij të jashtëm. Kjo nuk 

arrihet me një referim dhe miratim të disa principeve (të drejtat e reja të individit, 

transparenca, e drejta për informim,... etj.), por vetëm nëse nënpunësit e zyrave të 

tjera të tërhiqen nga nevoja e kësaj strukture nëpërmjet rezultateve konkrete. Rezultati 

më evident mund të jetë ai i një organizimi më të mirë të punës, nëpërmjet 

transferimit të një pjese të mirë të presionit dhe volumit të punës nga zyra të ndryshme 

të institucionit në një pikë të kualifikuar në marrëdhënjet me qytetarët.  

 

Duhet thënë se, përveç këtij rezultati lehtësisht të matshëm, një avantazh është se 

krijohen kushtet për një raport më të mirë me qytetarët, nga i cili mund të përfitojnë të 

gjitha strukturat e tjera. Për ta arritur këtë objektiv nevojiten veprime të vazhdueshme 

dhe një strategji për marrëdhënjet brenda institucionit, e cila mban parasysh edhe 

rriskun e një protagonizmi të zyrave të marrëdhënjeve me publikun dhe informacionit 

para publikut në raport me zyrat e tjera
155

. Kjo situate gjen zgjidhje përmes ndryshimit 

të mentalitetit në kohë; karakteristikave të zyrës nuk u përshtatet vlerësimi i 

rezultateve të menjëhershme. 

 

Së dyti, vështirësitë objektive për ta përfshirë këtë strukturë në sistemin e brëndshëm 

të autoritetit të cilit i përket, sepse kjo sjell padyshim ndërhyrje në proçeset 

organizative. Revizionimi i proçeseve organizative është një sfidë tjetër brenda 

institucionit. Mund të hartohet një hartë e vërtetë e kontakteteve dhe interferencave 

mes zyrave të marrëdhënjeve me publikun e informacionit dhe zyrave të tjera, duke 

filluar nga fluksi i informacionit të kërkuar dhe llojit të tij. Ky është një veprim 

progresiv që nuk përfundon kurrë, sepse duhet të shoqërojë veprimtarinë e 

institucionit që është në evoluim të vazhdueshëm. Ndër karakteristikat kryesore që 

duhet të ketë nëpunësi i zyrës është një motivim i fortë dhe aftësi për të komunikuar 

dhe dialoguar, për shkak se ky funksion i kontaktit të vazhdueshëm me publikun 

mund të shkaktojë stres dhe shpesh mund të kërkohet ndërmjetësimi mes hallkave e 

institucioneve të ndryshme. 
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Zyrat për marrëdhënjen me publikun prezantohen si një linjë e kualifikuar për raportin 

me administratën publike dhe duke filluar nga hapësira fizike duhet të dëshmojë këtë 

cilësi. Përveçse duhet të jetë një hapësirë mikpritëse, ajo mund të realizojë bashkimin 

e një sërë shërbimesh. Është kjo arsyeja që kjo strukturë të konceptohet si një 

strukture me dy pjesë. Është e domosdoshme që të kemi një bashkëpunim mes front 

office dhe back office; sepse kjo në fakt është pjesë e realizimit të bashkëpunimit të 

brendshëm institucional e cila është një parakusht për efektivitetin dhe vetë 

ekzistencën e këtyre zyrave. Për një raport organik brenda një strukture nevojiten 

masa të tilla si: 

 

 Mbështetja qëndrore e zyrës; mungesa e kësaj mbështetje bën që zyra e 

marrëdhënjeve më publikun të mos arrijë të integrohet brenda institucionit dhe 

bëhet kështu e pamundur realizimi i funksioneve të saj. 

 Informimi i gjithë personelit të institucionit mbi aktivitetin e zyrës; gjë që 

mund të nxisë bashkëpunimin dhe konsensusin me strukturat e tjera të 

institucionit. 

 Paraqet interes aspekti teknik i informimit brenda institucionit, sepse duhet të 

përcaktohet rast pas rasti se cilat janë informacionet që duhet të shpërndahen 

brenda institucionit, si duhen përpunuar ato për një publik të ndryshëm nga ai i 

brendshëm. 

 

Pozicioni i zyrave të marrëdhënjeve me publikun dhe informacionit në brendësi të 

institucionit ka një rëndësi strategjike, sepse nga ky pozicion varet në një masë të 

madhe efikasiteti i saj. Ka dy mundësi për zgjedhje: 

 

E para, ka të bëjë me përcaktimin e një stafi të caktuar të institucionit a entit publik 

dhe e dyta, e përcakton të ndërfutur në fushën e menaxhimit të personelit, të 

organizimit dhe të kontrollit të brendshëm. Pozicionimi i parë privilegjon faktorët 

pozitivë të përfshirjes brenda ndërvartësisë me të gjithë sektorët e tjerë të institucionit.   

E dyta, mban parasysh nevojën e një lidhjeje direkte me atë që ndërhyn në proçeset 

organizative, për t’i korrigjuar këto proçese dhe vlerësuar funksionin e zyrave të 

marrëdhënjeve me publikun dhe informacionit. 

 

Edhe pozicioni fizik i tyre ka rëndësi. Është e qartë që, për arsye të funksioneve të saj 

kjo strukturë duhet të vendoset atje ku fluksi i informacionit është më intensiv dhe 

fusha e marrjes së vendimeve është më e gjërë. Pra bëhet fjalë për një vendosje të 

motivuar, jo nga efektet pozitive të afërsisë me qëndrat e pushtetit, por nga arsyet 

funksionale si ajo e njohjes së plotë të institucionit. Një zyrë larg mundësisë për të 

ushtruar të drejtën për akses qe duhet të kenë qytetarët është një vështirësi më shumë. 

Një zyrë për informimin duhet të jetë aty ku tërheq natyrshëm lëvizjen e publikut, p.sh 

në hyrje të godinës. Pra, ajo duhet të jetë krejt e dukshme, në mënyrë që të ushtrojë 

menjëherë funksionin e saj pritës si dhe të ketë akses, liri hyrjeje për të gjithë pa 

kufizim. 

 

Cilat janë qëllimet që synohet të arrihen nëpërmjet veprimtarisë së zyrave të 

marrëdhënjeve me publikun dhe informacionit? 
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1. Zbatimi i parimit të transparencës në veprimtarinë administrative, respektimin 

e së drejtës për akses në dokumentat zyrtare dhe informimi korrekt i publikut; 

2. Vlerësimi sistematik i nevojave të publikut dhe nivelit të plotësimit të tyre për 

shërbimet dhe bashkëpunimi për të përshtatur vazhdimisht faktorët që 

përcaktojnë cilësinë e këtij shërbimi. Kjo mund të realizohet përmes një roli 

aktiv në promovimin e njohjes së të dhënave, të cilat mundësojnë që aktiviteti 

i administratës të jetë transparent si: publikime për njohjen e qytetarëve me 

buxhetin, procedurat për dhënjen e autorizimeve apo liçensave, etj. 

3. Propozimi i ndryshimeve për të favorizuar modernizimin e strukturave, 

thjeshtësimin e gjuhës, azhornimin me modalitetet që administrata i propozon 

publikut.  

Gjejmë të gërshetuar synimin që zyrat e marrëdhënjeve me publikun dhe 

informacionit jo vetëm të realizojë zgjidhjen e shpejtë të kërkesave, ankesave dhe 

problemeve të qytetarëve, por edhe rritjen dukshëm të besimit të komunitetit në punën 

e administratës lokale. Këto struktura duhet të kenë të mirëpërcaktuara kompetencat e 

tyre, të cilat mund të klasifikohen si më poshtë: 

 

 ofrimi i shërbimeve për zbatimin dhe ushtrimin e së drejtës së informimit. 

 iniciativat e komunikimit me publikun për të mundësuar njohjen dhe 

përdorimin e shërbimeve dhe të strukturave publike; 

 evidentimin sistematik të nevojave dhe nivelit të plotësimit, realizuar 

nëpërmjet monitorimit dhe sondazheve të opinionit publik; 

 raportime periodike ndaj administratës dhe drejtuesve, bërjen e propozimeve 

për përmirësimin e raporteve me komunitetin; 

 menaxhimin e fluksit të informacioneve midis sektorit dhe strukturave 

operuese në institucion si dhe me institucionet e tjera. 

 

Në një analizë të thellë të këtyre kompetencave, shihet një alternativë e 

gjithëpranishme siç është dëgjimi i qytetarit, tek i cili është e rëndësishme të ndalemi. 

Dëgjimi mund të konsiderohet një praktikë thelbësore e një zyre informimi pa të cilën 

nuk mund të realizohen funksionet e këtyre strukturave të rëndësishme për të realizuar 

të drejtën për informacion dhe transparence. Duke qenë i tillë, dëgjimi duhet bërë një 

praktikë e vazhdueshme, rezultatet e të cilës mund të jenë të matshme dhe në 

vazhdimësi. Natyrisht që, duhet evituar një risk që ka të bëjë me faktin se mund të 

grumbullohen të dhëna të panevojshme dhe të pavlera. Mbledhja e të dhënave nuk 

duhet të përmbushë vetëm qëllimet statistikore dhe të dokumentimit, por duhet 

menduar si një mjet për të realizuar zgjidhjet organizative dhe përmirësimin e 

proçedurave në funksion të këtyre dhe procesit të komunikimit me qytetarët. Në këtë 

këndvështrim duhet zhvilluar në mënyrë ekonomike duke privilegjuar “kampionin”. 

 

Praktika e dëgjimit të publikut ka një ndikim të dyfishtë: 

 

a. në zgjedhjet që bën institucioni. Është i rëndësishëm pa dyshim “dëgjimi i 

publikut të brendshëm dhe duhet të lidhet ne mënyrë koherente me veprimtarinë e 

komunikimit të brendshëm”
156

. Nëse nëpunësit e institucionit publik nuk i kanë 

kuptuar mirë arsyet e zgjedhjeve të institucionit do të ishte shumë e vështirë ta  

                                                 
156

D.F.Romano, R.P.Felicioli,”Comunicazione interna e processo organizzativo, Rafaelo Cortina 

Editore, Milano 1992. 
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komunikonte jashtë institucionit vendimin e administratës. Edhe raportet periodike 

për elementet e brëndshëm të institucionit duhet të jenë mjete reale të reflektimit dhe 

jo thjesht informimit. Për këtë është e nevojshme të hartohen skeda për shërbimet e 

veçanta dhe të nivelit të komunikimit të tyre me publikun. Aspekti i fundit i dëgjimit 

ka të bëjë me rëndësinë e nevojave dhe të nivelit të përmbushjes së interesimit që vjen 

nga institucioni publik. 

 

b. në zgjedhjet e publikut. Qytetarët kërkojnë informacion, por janë njëkohësisht 

bartës të të dhënave të dobishme. Duke u nisur nga fluksi i kërkesave të publikut 

mund të dizenjohet një hartë e nevojave për informim dhe shërbimeve që duhet të 

ofrojë institucioni. Informacioni që vjen nga publiku duhet t’i nënshtrohet analizës 

dhe debatit për të përcaktuar arsyet për të cilat një informacion kërkohet më shumë.  

Nëse një e dhënë kërkohet shumë nga publiku, atëherë mund të ketë dy arsye: 

- informacioni nxit interesin  e publikut; 

- fushata informuese nuk ka qënë efikase. 

Produkti i kësaj analize duhet interpretuar duke u gërshetuar me të dhëna të tjera dhe  

kjo mund të shoqërohet me një fushatë të planifikuar më mire mbi aspektetet 

informuese.  

 

Ajo që është evidente ka të bëjë me faktin se nuk ka një mjet të vetëm për të arritur 

tek gjithë publiku. Komunikimi me publikun duhet të jetë një proces i vazhdueshëm 

dhe në këtë aspekt ka rëndësi që të ketë një dëgjim sistematik të publikut. Vetëm 

vazhdimësia mund të na japë siguri më të mëdha në rezultate dhe të përsosë mënyrën 

e ushtrimit të kompetencave. Për këtë, zyra e marrëdhënjeve me publikun dhe 

informacionit mund të ndjekë një metodologji për hetimin mbi segmente të veçanta të 

aktivitetit. Përfundimisht janë edhe qytetarët e organizuar që bëhen antenat që 

sinjalizojnë situatat kritike; monitorimi i shoqërisë civile  ka zakonisht një funksion 

parandalues. 

 

Si strukturohet Zyrat e Marrëdhënjeve me Publikun dhe Informacionin për të 

mundësuar realizimin e funksioneve të saj? Angazhimi për realizimin e qëllimeve dhe 

funksioneve të veçanta kërkon të përcaktohet struktura si më poshtë: 

 

-Sektori i marrëdhënieve me publikun (front office). 

-Sektori i marrëdhënieve me protokoll arkivat dhe strukturat e brendshme (back  

office). 

 

Raporti midis këtyre pjesëve të sektorit duhet të jetë i karakterizuar nga një 

komunikim, që i bën ato të jenë plotësuese të njëra tjetrës Konkretisht, “Sektori i 

marrëdhënieve me publiku” (front office) është vendi ku qytetari veçmas ose në 

mënyrë të organizuar hyn në kontakt me administratën publike. I konceptuar si vendi 

ku qytetari bëhet protagonist, front office kryen aktivitetet e mëposhtme 

 Realizon dëgjimin e qytetarit me anë të komunikimit direkt. 

 Jep informacione të përgjithshme mbi organizimin dhe aktivitetin e 

institucionit. 

 Jep informacione specifike në lidhje me aktet dhe ecurinë. 

 Promovon dhe zbaton iniciativat e komunikimit me publikun. 
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Personeli i front office ka një rol kyç në proçesin e komunikimit me qytetarët, i cili 

kryhet nëpërmjet një roli të dyfishtë; rolit bashkëpunues dhe roli operativ.Në rolin e 

parë, bashkëpunues strukturat që po studiojmë realizojnë: 

 

 Menaxhimin e marrdhënieve ndërpersonale, përmes aftësisë për të 

punuar në grup në mënyrë efikase. 

 Orientimin e qytetarit në mënyrë që të sigurojë informacionin për të 

cilin interesohet. 

 Zhvillimin e aftësisë për të dëgjuar dhe komunikuar, me aftësinë për të 

përdorur një fjalor efikas, të përdorë shprehje të komunikimit të 

përditshëm, të arsyetojë thjesht, të përdorë një ton zëri të qartë, të mos 

ngrejë kurrë zërin. 

 

Në rolin e dytë, operativ ky sektor realizon: 

 

 Njohjen e detajuar të proçesit të punës për të menaxhuar procesin e dhënjes së 

informacionit të kërkuarsipas kohës së paracaktuar si dhe njohjen mbi 

instrumentat dhe teknikat për mbledhjen dhe arshivimin e informacionit; 

 Njohuritë mbi instrumentat informative dhe njohuritë mbi instrumentat teknik 

që mbështesin komunikimin; 

 Njohuritë mbi vetë institucionin dhe njohuritë mbi aktet juridike dhe 

normative; 

 Njohja e instrumentave dhe teknikave sociale të monitorimit. 

 

Aktiviteti që realizon sektori i dytë, “Sektori i marrëdhënieve me protokoll arkivat dhe 

strukturat e brëndshme” (back office), është aktiviteteti që nuk shihet nga publiku por, 

i rëndësishëm për aktivitetin e zyrës. Ajo përfaqëson të gjithë atë që lëviz pas linjës së 

kontaktit direkt me qytetarët. Meqënëse aty adresohen flukset informative të ardhura 

nga drejtime të ndryshme, back office kryen aktivitete të tilla si:  

 

 Të jetë i mirëorientuar për koordinimin e zyrës dhe të ketë një njohje të thellë 

të dinamikës socio-organizative. 

 Përcaktimin e informacionit të jashtëm e të brendshëm dhe monitorimin e 

flukseve informative brënda dhe jashtë institucionit. 

 Hapjen dhe hartimin e raporteve konstante me problematika të ndryshme mbi 

të drejtën e aksesit dhe transparencën. 

 Gadishmëria dhe azhornimi i vazhdueshëm i skedave të shërbimeve, 

materialeve dhe menaxhimi i materialeve informative. 

 

Krijimi i një blloku të dhënash mbetet aktiviteti thelbësor, sepse përbën një moment 

refleksioni dhe vetnjohjeje nga gjithë institucioni. Krijimi i një banke të dhënash në 

raport me nevojat për informim të publikut duhet shoqëruar me përkrahjen e idesë se 

s’ka asnjë bllok të dhënash të parapërgatitura që do të plotësonte të gjitha nevojat 

informative të publikut. Blloku i të dhënave duhet të realizohet në mënyrë sa më të 

plotë, por duke qënë të vetdijshëm se nuk do të plotësojë gjithë kërkesat që paraqiten 

në front office. Për këtë lind nevoja që të spostohet vëmendja tek formimi i operatorit, 

që duhet të jetë i aftë të gjejë përgjigjen duke respektuar dhe afatet kohore sipas ligjit. 

Pra, është e domosdoshme aftësia e nëpunësit për të grumbulluar eksperiencë dhe për 

të operuar brenda institucionit apo entit. Bllokut të të dhënave mund t’i shtohen të  
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dhëna të tjera sipas nevojave të publikut; menaxhimi i këtij blloku të dhënash kërkon 

një sistem të përhershëm të verifikimit të saktësisë së informacionit që japin, pasi 

informacioni, sidomos ai mbi veprimtarinë e administratës publike ka prirje të 

ndryshojë shpejt. Lind nevoja për të hartuar një sistem që të garantojë sa të jetë e 

mundur të dhënat. Përgjegjësia e zyrtarit të informacionit për të komunikuar në kohë 

ndryshimet dhe azhornimet duhet shoqëruar me një revisionim periodik të zyrës. Roli 

i nëpunësit dhe aftësia profesionale e tij duhet gërshetuar me nevojat për të 

thjeshtëzuar proçedurat. Kjo s’do të thotë se duhet reduktuar në një regjistrim të 

thjeshtë të dhënash, por duhet parë si një rast për të rishikuar dhe thjeshtëzuar proçeset 

organizative. 

 

Aktiviteti i këtyre zyrave konsiston në: 

 

 Dhënjen e informacionit në lidhje me proceset administrative nëpërmjet 

komunikimit personal; 

 Të hartojë dhe të zbatojë projekte të komunikimit, duke tërhequr vëmendjen 

ndaj iniciativave që kanë të bëjnë me interesat e publikut; 

 Promovim i iniciativave që rrisin informimin mbi strukturat publike, 

shërbimeve dhe të drejtave të publikut për t’u informuar. 

 

Duhet thënë se në hapësirat e pushtetit një pozicion të veçantë zënë organet e pushtetit 

vendor. Misioni i pushtetit vendor në Republikën e Shqipërisë është “të sigurojë 

qeverisje sa më afër shtetasve, nëpërmjet njohjes së ekzistencës së identiteteve dhe 

vlerave të ndryshme të bashkësisë, respektimit të të drejtave dhe lirive themelore të 

sanksionuara në Kushtetutë ose në ligje të tjera, zgjedhjes së llojeve të ndryshme të 

shërbimeve dhe lehtësive të tjera publike vendore në dobi të bashkësisë, ushtrimit 

efektiv të funksioneve dhe realizimit të detyrave nga organet e qeverisjes vendore
157

. 

 

Transparenca në organet e qeverisjes vendore është një proçes relativisht i ri. 

Kompleksiteti në radhë të parë ka të bëjë me psikologjinë dhe metodën e punës së 

aparatit ekzekutiv e urdhërdhënës. Organet e qeverisjes vendore janë pikat ku 

problemet, kërkesat dhe ankesat e qytetarëve janë më të prekshme dhe më të shpeshta. 

Por, nga ana tjetër përgjigja dhe komunikimi i organeve vendore dhe i nëpunësve të 

tyre  lë shumë për të dëshiruar, qoftë nga pikëpamja etike, qoftë nga respektimi i 

dispozitave ligjore që rregullojnë këtë komunikim Përveç psikologjisë së individëve 

në nivelin e komunkimit mes administratës lokale dhe qytetarëve, rolin kryesor e luan 

fakti se qytetarë, por në një masë të konsiderueshme edhe funksionarët e administratës 

nuk e njohin ligjin dhe të drejtat e detyrimet që ai vendos për subjektet e të drejtës për 

informim
158

. Kjo ishte situata sipas një monitorimi të kryer në vitin 2004. 
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 DOBJANI E., “E drejta administrative 1”, Tiranë 2010, fq . 202. 
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 Sa e njohin qytertarët mundësinë që ligji u jep për të ushtruar të drejtën për informim? Qytetarët në 

një masë të konsiderueshme nuk kanë dijeni për ekzistencën e Zyrave dhe Pikave të Kontaktit me 

publikun pranë institucioneve dhe organeve të ndryshme të administratës. Kjo shpjegohet edhe me 

faktin se shpesh këto zyra nuk ekzistojnë.  P.sh, në Shkoder vetëm kohët e fundit u bë e mundur hapja e 

një zyre të tillë që ofron kushte të përshtatshme pritjeje për publikun dhe ku mund të mundësohet një 

akses mbi dokumentat publike, sipas kushteve që përcakton ligji. Një pjesë e madhe e qytetarëve as që 

kanë dëgjuar për ekzistencën e një ligji “Për të drejtën e informimit për dokumentet zyrtare”(48% e të 

intervistuarve), ndërkohë që pjesa tjetër kanë dëgjuar kryesisht nga media(30%), familjarë e burime të 

tjera(13%). Vlen të vihet në dukje fakti që, vetëm 11% e të intervistuarve kanë dëgjuar për këtë ligj nga 

punonjësit e administratës. Fakti që qytetarët nuk e njohin ligjin del në pah dhe nga pritshmëritë që ata 
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Mosnjohja e ligjit bën që, shpesh punonjësit e administratës të refuzojnë dhënien e 

informacionit edhe në kundërshtim me kërkesat e vetë ligjit. Ja cilat janë arsyet më të 

shpeshta për mosdhënien e informacionit: 

 Kur nuk është në kompetencën e zyrës apo sektorit. Ndonëse ligji përcakton 

detyrimin e zyrtarit përgjegjës për të ndihmuar kërkuesin duke e orientuar atë në 

destinacionin e duhur, shpesh kjo nuk bëhet. Mosorientimi i qytetarëve bëhet shpesh 

burim për zgjatjen e proçesit të marrjes së informacionit, sorollatjen e qytetarëve nga 

një zyrë tek tjetra dhe rritjen e pakënaqësisë së tyre për shërbimin e ofruar, duke 

humbur sigurinë tek mjetet ligjore për zgjidhjen e problemeve të tyre. 

 Kur informacioni është klasifikuar si sekret shtetëror apo të dhëna personale. 

Por ka një masë të madhe nëpunësish që nuk e konsiderojnë këtë fakt si një kufizim 

për dhënien e informacionit. Pra mosnjohja e ligjit bën që nga njëra anë të mos jepet 

informacioni që sipas ligjit duhet t’i jepet çdo kërkuesi e nga ana tjetër jepen 

informacione, duke shkelur hapur kufizimet që me ligj i vihen të drejtës së publikut 

për informim. 

 Kur nuk është shprehur motivi apo arsyeja e kërkesës duke qënë krejtësisht në 

kundërshtim me nenin 3 të ligjit “Për të drejtën për informim për dokumentet zyrtare” 

 Kur ka mangësi në formulimin e kërkesës. Kjo ndodh si për faktin e mungesës 

së njohurive nga ana e qytetarëve, ashtu dhe nga  mungesa e udhëzimeve pranë zyrave 

përkatëse për hartimin e kërkesave. 

 

Vetë nëpunësit e administratës, sipas një studimi të kryer, japin sugjerimet për 

përmirësimin e punës në komunikimin dhe informimin e qytetarëve si: 

– Krijimi i zyrave të informimit, duke zbatuar kështu një detyrim ligjor dhe duke 

paraqitur saktë e dukshëm informacionet që i nevojiten publikut për të kontaktuar me 

administratën. 

 

                                                                                                                                            
kanë për të marrë përgjigjen nga administrata. Shpesh ata pretendojnë të marrin përgjigje në një kohë 

më të shkurtër se afati i përcaktuar me ligj (p.sh,në Shkodër brenda 3,26 ditësh, në Tiranë 11,5 ditesh 

dhe Korçë brenda 23,8 ditësh). Qytetarët përdorin forma të ndryshme  komunikimi me administratën,ku 

në pjesën më të madhe(43%) ata i drejtohen direkt zyrës apo institucionit përkatës.Ata i drejtohen 

administratës  verbalisht ose me shkrim,përdorin ndëmjetësinë e të njohurve,apo të gjitha mënyrat e 

mundshme. Duhet thënë se qytetarët hasin vështirësi në hartimin e kërkesave apo ankesave drejtuar 

administratës. Shpesh kjo ndodh sepse mungojnë formularët apo instruksionet praktike për hartimin e 

tyre apo për komunikimin me institucionet e ndryshme. Kontaktet e tyre me institucionet janë në nivele 

të ndryshme (në Shkodër 46% e qytetarëve të intervistuar pohojnë se kanë kontakte të shpeshta  ose 

shumë të shpeshta).Vështirësitë shtohen edhe për shkak të pengesave burokratike dhe kërkesave direkte 

apo indirekte për të dhënë rryshfet. Qytetarët ndeshen me një presion për korrupsion, kryesisht  nga 

vetë punonjësit e administratës në formën e presionit indirekt. Në një masë më të ulet ofrohet nga vetë 

qytetarët të cilët nga eksperiencat e tyre të mëparshme apo nga burime të tjera, marrin iniciativën e 

dhënies së rryshfetit, edhe pa kërkesën direkte apo indirekte të punonjësit të administratës,por janë të 

pakta rastet kur rryshfeti nuk është pranuar, Situata është e tillë që, qytetarët pranojnë se rruga ligjore 

për të ushtruar të drejtën për informim është rruga më e mirë, por ndërmjetësia dhe rryshfeti janë rrugët 

më të efektshme. Sa e njohin dhe praktikojnë punonjësit e administratës publike ligjin për të drejtën 

për informim? Përgjithësisht punonjësit e administratës nuk e konsiderojnë ligjin “Për të drejtën për 

infotrmim për dokumentet zyrtare”, si një ndër ligjet që ata përdorin më shpesh në komunikimin e tyre 

me qytetarët. Shpesh ata jo vetëm që s’kanë njohuri të mjaftueshme në lidhje me të drejtën për 

informim, por as për kuadrin ligjor të institucionit apo sektorit.   Një pjesë e mirë e tyre nuk i njohin 

afatet ligjore të kthimit të përgjigjeve ndaj kërkesave të qytetarëve për informacion.(Vetëm 31 % e 

punonjësve të intervistuar në Tiranë, Shkodër e Korçë pohojnë se afati i kthimit të përgjigjeve është 

deri në 40 ditë). 
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- Kur ekzistojnë zyrat, do të ishte me vlerë krijimi i një baze të dhënash, që do ta 

bënte informacionin më të organizuar të plotë e të gatshëm për çdo kohë. 

- Krijimi i një faqeje në internet qe të paraqiste gjithë punën e institucioneve dhe 

informacionet, që do të shërbenin për të lehtësuar komunikimin e institucionit me 

qytetarët.  

- Kualifikimi i vazhdueshëm i zyrtarëve përgjegjës për komunikimin me publikun në 

lidhje me ligjin dhe aftësitë teknike për të operuar me informacionin e bollshëm që 

mbajnë këto institucione. 

 

Informimi dhe pjesmarrja e qytetarëve janë të përfshira në panoramën e një 

demokracie të avancuar. Ajo që i lidh të dyja është reduktimi i distancës që mund të 

ekzistojë mes institucioneve dhe shoqërisë. Kjo ide është në kundërshtim me modelin 

e administratës teknokratike, të drejtuar nga ekspertët që mbajnë monopolin e 

zgjidhjeve konkrete. Gjithashtu, duhet të kujtojmë që transparenca është një parakusht 

për të ushtruar të drejtat. Prandaj, mund të pranojmë që një shoqëri demokratike s’ka 

të bëjë thjesht me një sistem qeverisës që vjen nga zgjedhjet e lira, por me një të tillë 

ku shoqëria mund të marrë pjesë në qeverisje, jo vetëm në ditën e zgjedhjeve, por në 

mënyrë të vazhdueshme dhe konsistente
159

. 

 

 

3.3.Konkluzione 

 

Synimi i administratës sot është të arrihet mirëqeverisja, gjë që do të thotë një 

qeverisje në shërbim publikut dhe pjesëmarrje aktive të këtij të fundit në vendimarrje. 

Administrata publike dhe veprimtaria private kanë gjithnjë e më shumë kontakte me 

njëra-tjetrën dhe kjo kërkon transparencë në krijimin e këtyre raporteve. Por si ndikon 

e drejta për informim në realizimin e këtij synimi? Trajtimi i mësipërm na përball me 

problematikat në vazhdim: 

 

 Kuptimi i transparencës identifikohet me disa elemente të qenësishme si: 

aksesi i publikut në dokumentat zyrtare që administrata publike zotëron; 

pjesmarrja e qytetarëve në procesin administrativ; informatizimi në 

veprimtarinë e administrates publike; krijimi dhe forcimi i veprimtarisë së 

zyrave të marrëdhënjeve me publikun. Të gjithë këto elemente kanë në qendër 

të tyre publikun dhe krijimin e një mundësie maksimale për t’i bërë të njohur 

atij mënyrën si e ushtrojnë veprimtarinë institucionet që e qeverisin. 

 

 Aksesi në dokumentat zyrtare është një element bazë për transparencën, por 

duhet të pranojmë se nuk është i vetmi. Po aq i rëndësishëm është edhe 

pjesmarrja e publikut në procedurat vendimarrëse, gjë që jo vetëm rrit 

transparencën e veprimtarisë administrative, por ndihmon dhe administratën 

që të njohë kërkesat dhe nevojat e publikut, në mënyrë që të bëjë zgjedhjet e 

duhura. 

 

 Informatizimi i informacionit që institucionet zotërojnë është një synim i 

administrates që lehtëson komunikimin mes saj dhe publikut; për më tepër ajo 

thjeshtëzon procedurat për të realizuar aksesin mbi dokumentat zyrtare. Për  

                                                 
159

 Po aty, fq 164. 
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këtë arsye mbetet një sfidë për administratën publike informatizimi i gjithë 

informacionit dhe dokumentave që mban dhe sidomos ato që lidhen 

drejtpërdrejtë me shërbimin ndaj publikut. 

 

 Zyra për Marrëdhënjet me Publikun dhe Informimit është hallka që lidh 

qytetarët me administratën dhe mundëson komunikimin ndër-institucional. 

Krijimi dhe funksionimi i tyre kërkon një revizionim të proceseve organizative 

brenda institucionit dhe ndryshimin e mentalitetit të drejtuesve të institucionit 

në raport me avantazhet që kjo strukturë sjell jo vetëm në raportin me 

publikun, por edhe në funksionimin dhe rezultatet e aktivitetit të gjithë 

strukturës. Kjo kërkon ndërgjegjësimin e institucioneve administrative për 

përparësitë e krijimit të këtyre strukturave, duke ndërtuar hartën e të gjitha 

lidhjeve që mund të krijohen brenda strukturës dhe mënyrën si mund të 

qarkullojë informacioni përmes këtyre linjave.  

 

 Avokati i Popullit si garant i zbatimit të ligjit për të drejtën e informimit i ka 

kushtuar një vëmendje të veçantë krijimit të këtyre zyrave. Ai ka hartuar një 

rregullore ku tentohet të unifikohet struktura e këtyre zyrave, ku përfshihet 

idea që ato të konceptohen si struktura me dy hapësira: front office ku 

institucioni përballet dhe kontakton me publikun dhe back office apo 

strukturat e brendshme, që shërbejnë për të ofruar në vazhdimësi 

informacionin që zotërojnë. Kjo strukturë duhet të synojë në promovimin e 

njohjes së publikut me informacione, që e bëjnë transparente veprimtarinë e 

administratës publike dhe në evidentimin e nevojave, duke përcaktuar faktorë 

që përcaktojnë rritjen e performancës së këtij institucioni në shërbim të 

publikut. 

 

 Struktura përgjegjëse për informimin duhet të nxisë kontaktet e vazhdueshme 

me publikun. Kjo sjell domosdoshmërinë e kualifikimit të stafit për një njohje 

sa më të mirë të ligjeve bazë për veprimtarinë e administrates e në veçanti për 

ligjin për aksesin për dokumentat zyrtare si dhe me zotërimin e aftësive të 

komunikimit të ndërsjelltë.  
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     KREU IV 

                        

RAPORTI MES SË DREJTËS PËR INFORMIM  

                                   DHE MBROJTJES SË PRIVATËSISË 

 

Zhvillimi i teknolologjisë ka sjellë një situatë të re përsa i takon realizimit të 

marrëdhënjeve ndërpersonale duke gërshetuar mundësitë më të mëdha për tu 

informuar nëpërmjet mjeteve dhe modaliteteve të reja të komunikimit masiv me 

prezencën e rreziqeve të reja, të cilat vijnë po nga këto modalitete që e kanë bazën tek 

zhvillimi. Mënyra e konceptimit të efekteve të zhvillimit të teknologjisë na sjell në 

vëmendje debatin mbi natyrën e të drejtave themelore të njeriut dhe raportit mes tyre. 

Pavarësisht karakterit unitar të të drejtave të njeriut, jemi të detyruar të pranojmë se 

ato nuk kanë karakter absolut, në të kundërt, raporti mes të drejtave të njeriut do të 

ishte një raport konfliktual që nuk do të kishte zgjidhje. Për më tepër, praktika na sjell 

shembuj ku të drejtat e njeriut janë kufizuar përmes akteve ndërkombëtare dhe atyre të 

legjislacionit të cilat, sa herë që mbrojnë një të drejtë themelore të njeriut parashikojnë 

edhe kufizimet e saj. Jurisprudenca tashmë e maturuar e përforcon këtë qëndrim
160

. 

Kjo është një qasje që zë vend plotësisht edhe përsa i takon lirisë së shprehjes së 

mendimit, duke konfirmuar se “Çdokush mbron lirinë e vet, sepse kjo bën pjesë në një 

të ashtuquajtur nevojë gati jetësore, por pastaj nuk njeh lirinë e tjetrit...”
161

.  

Duke e pare në këndvështrimin e një të drejte negative, të drejtën për të komunikuar 

dhe lirinë e shprehjes së mendimit, ajo që mund të shtrojmë për diskutim ka të bëjë 

me të drejtën e qënjeve njerëzore edhe për të mos komunikuar apo për të mos bërë 

publike informacionet, subjekt i të cilave është; me fjalë të tjera të drejtën për t’iu 

respektuar ajo që njihet tashmë si jeta e tij private. E parë në këtë këndvështrim, e 

drejta e privatësisë paraqet rëndësi të studiohet në aspektin teorik si koncept dhe në 

aspektin evolutiv, në mbrojtjen ligjore dhe përkufizimin jurisprudencial të tij, bazuar 

edhe në rregullimin që legjislacioni shqiptar i bën kësaj të drejte. 

 

4.1. Privatësia si çështje e debatit aktual. 

 

E drejta e privatësisë është e drejtë themelore e njeriut dhe si e tillë duhet të gjejë 

rregullim kushtetues dhe ligjor. Por kjo ka kërkuar kohë dhe debate juridike, që kanë 

shoqëruar ato filozofike dhe janë konkretizuar në parashikime kushtetuese dhe ligjore 

mbi mbrojtjen e saj. Konceptimi dhe mbrojtja e të drejtave të njeriut njohin zhvillim të  

ndryshëm në kohë dhe në vende të ndryshme; kjo jep arsye për ta bërë këtë temë të 

debatit bashkëkohor.  

 

                                                 
160

 Ky karakter i të drejtave u pohua edhe në një vendim të Gjykatës Italiane të Kasacionit në vitin 

1996(Cass. sez I civ., 7 nëntor 1996, n.978). 
161

 Për më tepër në lidhje me karakterin jo absolute të të drejtës për informim mund të konsultoni :  

BEVERE A., CERRI A., Il diritto di informazione e i diritti della persona-Il conflitto della libertà di 

pensiero con l’onore, la riservatezza, l’identità personale, seconda edizione, Giuffrè editore, Milano 

2006, fq 15 dhe  DI GRAVIO P., Sistemi di comunicazione e tutela della riservatezza,  fq. 165. 
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Është interesant në këtë këndvështrim historiku i njohjes së të drejtës së privatësisë në 

Amerikë ku gërshetohej modeli amerikan  i mbrojtjes së të drejtës së privatësisë me 

vendimet e gjyqësorit
162

. Nëse i referohemi historisë së të drejtës amerikane do të 

shohim se për disa dekada ajo u lëkund mes pranimit dhe mohimit të një të drejte 

autonome të privatësisë. Në vitin 1902 në çështjen Roberson, Gjykata e Lartë e Nju 

Jorkut nuk pranoi të drejtën e privatësisë në common law, ndërsa në 1905 në çështjen 

Pavesich, Gjykata e Lartë e Georgias njohu ekzistencën e një të drejte të veçantë të 

privatësisë. Në shtetet e tjera për 30 vjet vazhdoi debati nëse ekzistonte një e drejtë e 

tillë. Në çështjen Griwold v Connecticut gjykatesi Douglas theksoi se “e drejta e 

privatësisë “ është një e drejtë komplekse që buron  nga disa garanci kushtetuese. Në 

vitin 1967 në çështjen Kaltz v United States, gjykatësi Stewart theksoi se “mbrojtja e 

nje të drejte të përgjithshme të privatësisë së individit-e drejta e tij për t’ u lënë vetëm 

nga të tjerët-është si e drejta e pronësisë dhe e jetës së vërtetë”.  

Gjykata amerikane ka dhënë një sërë orientimesh se çfarë mund të jetë “pritshmëria e 

arsyeshme për privatësi” dhe kush mbrohet nga kushtetuta. Vetem në 2003 Gjykata e 

Lartë e SHBA-ve vendosi se shtetet nuk mund të vazhdojnë të kriminalizojnë më gjatë 

aktivitetin seksual të çifteve të të njejtit seks, sepse ligje të tilla prekin të drejtën e 

privatësisë së individit. Vendime të tilla realizuan përfshirjen e së drejtës së 

privatësisë edhe në common law të disa  shteteve. 

 

Por, eksperienca amerikane nuk është e vetmja. Mbështetet në të njëjtën filozofi edhe 

dëshmia që vjen nga realiteti anglez përsa i takon arsyeve të karakterit aktual të 

diskutimit mbi privatësinë, siç janë përfshirja thuajse e sigurtë e Konventës Europiane 

e të Drejtave të Njeriut në ligjin anglez, miratimi i legjislacionit mbi mbrojtjen e të 

dhënave personale; gjykatat po i kushtojnë vëmendje gjetjes së një zgjidhjeje logjike 

dhe të drejtë, sepse zhvillimi i teknologjisë dhe telekomunikacionit kërkon 

harmonizimin e legjislacionit mbi larminë e shprehjes e informimit dhe mbrojtjes së 

privatësisë
163

. 

 

Në Kanada, dy ditë para se të hynte në fuqi ligji kombëtar mbi privatësinë, Akti mbi 

Mbrojtjen e Informacionit Personal dhe Dokumentave Elektronike (PIPEDA), 

Gjykata e Apelit e Quebec hapi rrugën për të kundërshtuar  kushtetutshmërinë e ligjit. 

U konsoliduan dy qëndrime ndaj ligjit kombëtar; kundërshtarët e tij mbështeteshin në 

argumentin se PIPEDA binte ndesh me  mbrojtjen kushtetuese të të drejtave të njeriut 

në Quebec dhe qeverisja federale kishte tejkaluar juridiksionin e saj; për më tepër, 

kostoja për të bërë të aplikueshëm këtë ligj është shumë e lartë dhe vetë ligji është i 

paqartë dhe jokonsistent. Propozuesit e këtij ligji argumentonin se zbatimi i një sërë  

 

                                                 
162

 Kushtetuta e Shteteve të Bashkuara të Amerikës hyri në fuqi në 1788, pasi u nënshkrua nga 9 prej 

30 shteteve. Modeli amerikan i mbrojtjes së “të drejtave civile” rrjedh nga ai anglez (Bill of Rights në 

Angli u kalua me ligj nga Paralamenti  Anglez në vitin 1689) dhe e kishte zanafillën, por edhe u 

mbështet në një lëvizje të historianëve, filozofëve dhe shkencëtarëve  (të quajtur Enlightenment 

“Ndriçim i mendjes”),  e cila  u zhvillua nga fundi i shekullit XVII dhe fillimi i shekullit XVIII dhe 

promovoi “pushtetin e arsyes”, ku detyrimi për të mbrojtur të drejtat e njeriut ishte shqetësim i 

përbashkët.  

163
NEILL  B., Protecting Privacy: The Clifford Chance Lectures, Volume: 4,  Oxford University Press, 

Oxford, 1999, fq. 2. 
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ligjesh të veçanta rriste koston dhe sfidat e biznesit, krijonte pasiguri dhe hapte sfida 

të vështira për biznesin në tregun ndërkombëtar. Ka vlerë të përmendet se ky ligj ka 

një natyrë të përgjithshme dhe monitorohet nga një komisioner federal i privatësisë, 

por janë gjykatat ata që do të luajnë një rol vendimtar në të ardhmen e privatësisë në 

Kanada
164

. 

 

Debati filozofik, juridik e politik i fillimit të shekullit XXI ka në qendër të tij edhe 

mbrojtjen e privatësisë apo siç njihet, mbrojtjen e të dhënave personale duke i 

konsideruar jo vetëm si një e drejtë themelore kushtetuese, por edhe si një kusht 

themelor për ushtrimin e një sëre lirive dhe të drejtave të tjera. Debate të tilla 

kristalizohen në pikëpamje të tilla siç është idea e përpunuar nga psikologu amerikan 

Bier se “situata e privatësisë në botën perëndimore është e tillë që sjell kompleksitetin 

e konceptit “privatësi”
165

  apo evokimin që studiuesi i së drejtës Fenwick i bën një 

artikulli të botuar në shekullin e 19-të nga gjyqtarët amerikan Warren e Brandeis dhe 

idesë se “Shtypi është duke shkelur në çdo drejtim kufijtë e drejtësisë dhe 

mirësjelljes…nëpërmjet pushtimit të privatësisë…” duke pohuar se ajo është e vërtetë 

fatkeqësisht edhe sot pas 100 vitesh
166

. 

 

Gjejmë me vend të parashtrojmë disa arsye pse kjo temë diskutimi është aktuale: 

 E para ka të bëjë me revolucionin teknologjik në rrugën e sfidës që mjetet 

elektronike i vendosin tërësisë së parimeve, vlerave e traditave, që dallojnë 

ndërveprimin social. Zhvillimi i teknologjisë shoqërohet me një tendencë për 

një cedim të vullnetshëm të privatësisë. Këto realitete të reja ndikojnë 

dukshëm aq sa, duke iu referuar këtij zhvillimi, shumë studiues flasin për 

“vdekjen” bashkëkohore të privatësisë, apo për një mungesë dëshire për të 

pasur privatësi
167

. Bier mendon se pushtimi teknologjik i privatësisë- në 

kontekstin e ri social-kulturor lind dyzimin mes kuptimit të një refuzimi të 

privatësisë dhe një aspekti të ri të privatësisë, në një kontekst të ndryshëm 

social-kulturor. 

 E dyta, ka të bëjë, me konfliktin mes “teknikave liberalizuese” dhe “mbrojtjes 

publike”. Lufta ndaj terrorizmit pas ngjarjeve të 11 Shtatorit 2001 është ndër 

motivet kryesore që e bëjnë aktuale diskutimin mbi privatësinë
168

. Ka disa 

programe dhe akte që kufizojnë garancinë që i ishte dhënë privatësisë dhe 

mbrojtjes së të dhënave. Mjafton të përmendim këtu programe të qeverisë 

amerikane në emër të sigurisë kombëtare ku cënohet privatësia
169

. Zë një vend  
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 Për më tepër shih: SWARTZ  N., Killing Privacy with a Modem, tek Information Management 

Journal. Volume 36, 2002, fq 17-20. 
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FENWICK H., Civil Liberties and Human Rights, Fourth edition, New York, 2008, fq. 811. 
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 Shih: STONE R. G., Liberté d’ expression  et sécurité nationale, tek La liberté d’ expression aux 
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Programi Matrix në vitin 2003 në emër të mbrojtjes kombëtare dhe në vitin 2004 u zbulua  se 

agjencitë federale, në fakt, kanë skeduar  qytetarët me të dhënat e tyre ne skedat penale, patentat, 

regjistrimet e automjeteve akteve juridike, pronësitë e patundshme, adresat telefonike personale...”, të 

cilat në sistemin europian konsiderohen si të dhëna sensitive. Të dhënat e grumbulluara vetëm në 2.6% 

kishin rëndësi për aktivitetin terrorist, kështu që pas protestash të shumta nga shoqëria civile, në vitin 
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të rëndësishëm për nga efektet që sjell Protect America Act, i cili e mban 

gjallë debatin mbi privatësinë, sepse krijon mundësi për abuzim me pushtetin 

në raport me respektimin e të drejtave të njeriut, sepse siç thotë një autor 

amerikan “kur themeluesit e shkruan Amendamentin e Katërt për tu ruajtur 

nga tejkalimet, ata që kishin vuajtur nën urdhërat britanike, mesa duket kishin 

frikë se pushteti i qeverisë për të shkelur privatësinë nuk do të zhdukej 

kurrë
”170

. 

 E treta, ndërverprimi gjithnjë e më i gjerë kudo, duhet konsideruar në një 

kuadër më të gjerë të përcaktuar nga termat e globalizimit
171

.  

 

Pra kemi një ndërthurje mes faktorëve teknologjikë, atij të sigurisë publike dhe 

aspektit të ri social të shprehur përmes konceptimit të rinj të kufijve, që kërkojnë 

domosdoshmërisht një trajtim filozofik të tyre
172

.  

 

 

4.2. Kuptimi dhe evoluimi i konceptit të privatësisë. 

 

Dëshirojmë t’i rikthehemi artikullit të botuar nga gjyqtarët Warren e Brandeis në vitin 

1890 në Boston, i cili është  konsideruar si baza e parë juridike e së drejtës së 

privatësisë
173

, ku autorët e paraqesin atë si  “e drejtë subjektive themelore, e drejtuar 

para një gjykate, e paanshme dhe e pavarur, në raport sidomos me subjektet 

private”
174

. Autorët, duke iu referuar ndryshimit të historisë së common law 

evidentojnë se zhvillimi evoluon duke ofruar mbrojtje fillimisht ndaj ndërhyrjes fizike 

dhe pastaj, e shoqëruar me garanci dhe mbrojtje nga pohimet shpifëse dhe të drejtat 

jomateriale.  

 

 

                                                                                                                                            
2005 u braktis ky projekt për mungesë efiçence dhe mungesë të respektit të privatësisë. Por më pas janë 

hartuar projekte të tjera, duke kaluar në përdorimin e teknologjive të reja në fushën e të dhënave, me 

pretekstin se mund të parandalohet kriminaliteti. Me 15 Nëntor 2004 Department of Homeland Security 

nëpërmjet Transpotation Security Agency, në raportin e saj garantonte që ishin marrë parasysh 

problemet e mbrojtjes së privatësisë, gjatë funksioneve të kontrollit të anti-terrorizmit. Programi në 

fjalë quhet Security Fly Program i realizuar nga Agjencia për Sigurinë e Transportit, nën 

Departamentin për Sigurinë Kombëtare. Përveç emrave të pasagjerëve janë kërkuar edhe të dhëna të 

konsideruara sensitive si seksi apo numri i sistemit të sigurimeve shoqërore. Ky projekt është pezulluar, 

duke pranuar përdorimin e paligjshëm të të dhënave tregtare, por në vitin 2007 është anoncuar rifillimi 

i zbatimit të projektit pas nënshkrimit të marrëveshjes së të dhënave PNR me BE-në. 
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Paraqitet i rëndësishëm një qëndrim që në fakt trajton si joproduktiv debatin dhe 

përpjekjet për të dhënë një përkufizim për “privatësinë”. Raymond Wacks jep katër 

arsye në mbështetje të kësaj ideje
175

: 

 

 Premisat mbi bazën e të cilave realizohet koncepti i privatësisë janë të 

ndryshme; 

 Objektivat e argumentave tentojnë të ndryshojnë; shkojnë nga njohja e katër 

lloje shkeljesh të privatësisë, në idenë se një ligji për mbrojtjen e privatësisë ka 

një thelb, atë të mbrojtjes së dinjitetit njerëzor. 

 Argumentat mbi privatësinë shpesh bëhen nga këndvështrime të ndryshme. 

Disa e shohin si qëllim në vetvete, disa si mjete për qëllime sociale të 

dëshirueshme, por asnjëra nuk e tregon arsyen pse ajo duhet të ketë përparësi 

ndaj të drejtave të tjera konkuruese siç është liria e shprehjes. 

 Përkufizimi shoqërohet me më shumë pyetje sesa përgjigje. Nëse e 

përcaktojmë “privatësinë” si “kontroll” mbi atë për të cilin ka informacion 

rrjedhin pyetje të tjera; p.sh. mbi mënyrën si do ushtrohet ky kontroll, gjë që 

na vendos në situate të ndryshme. 

 

Produkti i një këmbënguljeje për të përkufizuar privatësinë është se ai lidhet me 

problematika të tjera, me të cilat pavarësisht pikave të përbashkëta, ka edhe dallime që 

shmangin identifikimin me njëra-tjetrën: 

  

a. Privatësia është e barabartë me autonominë e individit, gjë që mund të 

kuptohet si e drejta për tu lënë vetëm; për autorin kjo është sa e kuptueshme, 

aq edhe e paqartë. Sipas tij “ka një sferë të mendimit e veprimit që duhet të 

jetë e lire nga ndërhyrjet publike”, por jo gjithmonë autonomia e individit 

mund të jetë e cënuar nga shkelja e privatësisë 

b. Privatësia ka kolonizuar, nëse përdorim shprehjen e autorit, liritë e tjera dhe 

kjo shihet në tre fusha kryesore: 

 Lirinë nga mbikqyrjet e paarsyeshme, të cilën gjykata e ka shtrirë në 

termat e një pritshmërie të arsyeshme për privatësinë, ku mund të futen 

përgjimet telefonike.  

 Liria e asociimit, me të cilën lidhet e drejta e individit për të mos dhënë 

informacion mbi grupet dhe organizatat me të cilat është bashkuar. 

 Liria e shprehjes, kërkon një justifikim që këto kufizime do të shkelin 

privatësinë. Kjo liri është një konsekuencë e lirisë së shprehjes, dhe jo 

e arsyes së saj.  

c. Privatësia është ngatërruar me konfidencialitetin. Përgjithësisht kjo e drejtë ka 

të bëjë me shkeljen e besimit nga një individ të cilit i është besuar një 

informacion. Ka raste që shkelja e konfidencialitetit të sjellë edhe shkeljen e 

privatësisë së subjektit të informacionit; kjo kërkon që informacioni të ketë 

karakter “privat” apo “intim”. Autori nuk bie dakord se shkelja e 

konfidencialitetit është e përshtatshme dhe e mjaftueshme për të ngritur një 

ankim për shkelje të privatësisë, duke lidhur shkeljen e konfidencialitetit me 

shmangjen e dy aspekteve të privatësisë: ndërhyrjes së mjeteve elektronike 

dhe zbulimit të fakteve private. Por, jurisprudenca na jep raste të vështirësisë 
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 për të bërë dallimin mes zbulimit të informacionit konfidencial dhe publikimit 

të një lloj informacioni. 

d. Privatësia ngatërrohet me sekretin. Por duhet pasur parasysh se informacioni 

sekret nuk është domosdoshmërisht privat. Ta mbash sekret një informacion 

është vetëm njëri faktor, i cili duhet të shoqërohet me të drejtën e individit që 

të mos jetë i detyruar të japë informacionin që i kërkohet. 

e. Privatësia ngatërrohet me shpifjen. Shpifja në thelb synon prishjen e 

reputacionit të individit, ndërsa shkelja e privatësisë cënon jetën private të tij. 

 

Zhvillimi i mendimit filozofik dhe juridik mbi konceptin e privatësisë na tregon se 

është kaluar nga “koncepti i privatësisë si nevojë për të mos u shqetësuar tek nevoja 

për të mbrojtur të dhënat personale nga vala e parë e informatizimit të administratës 

publike dhe sektorit privat në vitet 50 e 60 të 900-ës, deri në digjitalizimin në 

shekullin e XX dhe XXI”
176

. Autorë të ndryshëm bashkohen me idetë e tyre në lidhje 

me kuptimin e konceptit “privatësi” dhe mënyrën si ka evoluar ai.  Rezultantja e 

këtyre teorive shfaqet e përpunuar në konceptin e Tavani-it
177

. Në vazhdim po 

parashtrojmë katër teoritë e tij mbi kuptimin e privatësisë, të cilat janë pasuruar me 

teori të tjera: 

 

1. Privatësia si “e drejtë për të mos u shqetësuar, apo si e drejta për tu lënë 

vetëm. 

2. Privatësia si “kufizim”; aksesi në informacionin personal është i kufizuar. 

3. Privatësia si “kontroll”- në qendër është roli që zgjedhja personale ka në 

ushtrimin e privatësisë. 

4. Teoria e unifikuar. 

5. Privatësia si “informacion”. 

6. Teoria skeptike mbi ekzistencën e një të drejte autonome të privatësisë 

1. Idea kryesore e kësaj teorie është zbërthyer nëpërmjet dy qëndrimeve. Mundësia 

për tu lënë vetëm shihet ose si “mosndërhyrje publike” ose si “përjashtim apo nevojë 

për tërheqje”. Qëndrimi i parë ka si rrjedhojë vendosjen e një “ekuivalence të 

panevojshme të privatësisë dhe lirisë, duke ngatërruar për më tepër kushtet ose 

përmbajtjen e privatësisë me të drejtën për privatësi”; qëndrimi i dytë ka si produkt 

“dhënjen e një profili përshkrues të institutit, të tillë që shmang konfuzionin qoftë mes 

përmbajtjes apo kushteve të privatësisë dhe respektimit të së drejtës, qoftë mes së 

drejtës dhe lirisë”. Dy konceptimet e mësipërme, nuk shmangin dot një fakt të 

padiskutueshëm; gjejmë raste kur kemi privatësi pa qenë të vetëm
178

. 

2. Kjo teori e vë theksin mbi konceptin e informacionit dhe të kufirit deri ku ai mund 

të jetë i aksesueshëm duke konsoliduar idenë se sa më e kufizuar të jetë mundësia e  
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shpërndarjes së informacionit aq më shumë i afrohemi idesë se “privatësia perfekte 

ekziston kur të tjerët nuk zotërojnë asnjë informacion mbi një subjekt të caktuar”
179

. 

Pavarësisht se kjo teori shmang identifikimin e privatësisë me lirine, ajo mbart një 

dobësi që konsiston në rrezikun e ngatërrimit të privatësisë me sekretin. 

 

3. Duke vlerësuar faktin se tashmë tendenca është për të trajtuar konceptin privatësi të 

lidhur me aftësinë individuale për të zgjedhur, kjo teori ka një pike të dobët, sepse nuk 

jep në mënyrë të qartë llojet e informacionit që zotëron individi dhe tipin e kontrollit 

që kërkon apo mundet individi të ushtrojë; mbetet i paqartë objekti dhe përmbajtja e 

tij mbi të cilat do të bëhen zgjedhjet personale. 

4. Duke ruajtur në themel idenë e mësipërme të zgjedhjeve personale krijohet një teori 

e re
180

 që ka në themel të saj tendencën për një konceptim kompleks e të ndërlikuar të 

së drejtës së privatësisë që luhatet në dilemën: a është e mundur përmes zgjedhjeve 

personale “të ketë privatësi pa pasur kontroll komplet” mbi të drejtat tona personale, 

dhe a mundet “të kemi kontroll mbi informacionin pa pasur privatësi”? Kjo është 

“teoria e unifikuar”, e cila duke pasur në thelb dilemën e  mësipërme nxit një diskutim 

mbi natyrën e së drejtës së privatësisë nëpërmjet një pyetje që kërkon përgjigje: A 

është privatësia një vlerë e pastër instrumentale; është një e drejtë autonome apo 

derivon nga të drejtat e tjera kushtetuese?  

 

5. Një teori tjetër që zë një vend të rëndësishëm është ajo që e kupton privatësinë si 

“informacion”, duke u nisur nga premisa se “bota duhet prezantuar si informacion në 

kuptimin që ne jemi vetë informacioni ynë”
181

 apo se “cënimi i privatësisë nuk është 

veçse një ndryshim i panevojshëm i natyrës informative të personave dhe të dinjitetit 

të tyre”
182

. Privatësia trajtohet në këtë teori si një e drejtë themelore dhe e 

patjetërsueshme, sepse garanton ndryshimet e panjohura, të padëshiruara ose të 

paqëllimshme të identitetit personal si një entitet normativ.  

 

6. Nëse në teoritë e mësipërme idetë themelore përqëndrohen në pranimin e së drejtës 

së privatësisë si një e drejtë autonome, ndonëse jo gjithmonë në mënyrë të qartë dhe të 

sigurtë, vlen të përmend këtu konceptin skeptik mbi ekzistencën e një të drejte 

autonome të privatësisë, të elaboruar nga Volkmann. Ky autor ritenton të kthehet në 

një konceptim të privatësisë si “e drejtë pronësore”, nga e cila mendimi juridik ishte 

larguar prej kohësh. Në fakt ishin gjykatat që argumentuan vendimet e tyre mbi të 

drejtën e privatësisë, të parë në këndvështrimin e së drejtës së pronësisë, duke 

mbrojtur përdorimin komercial të një identiteti individual, koncept që është kapërcyer 
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në mënyrë graduale, duke theksuar  përfundimisht karakterin personal të së drejtës së 

privatësisë
183

.  

 

Ky kalim i ngadaltë drejt konceptit të sotëm të privatësisë lidhet në mënyrë të 

dukshme me vështirësitë për të parandaluar përdorimin komercial të identitetit të 

dikujt tjetër, vështirësi që Pinckaers i parashtron si më poshtë:
184

 

 

 Vetëm individi mund të bëjnë një ankim për shkelje të privatësisë. 

 Për shkak të natyrës personale, e drejta e privatësisë është e patjetërsueshme, 

gjë që zvogëlon dukshëm mundësinë për personat që të shfrytëzojnë vlerën 

komerciale të identitetit të tyre, përderisa reklamuesit nuk mund të marrin të 

drejta ekskluzive kundër palëve të treta.  

 Disa gjykata janë të pazonja të mbrojnë njerëzit e famshëm ndaj përdorimit të 

paautorizuar të identitetit të tyre, për shkak se ato janë figura publike, të cilët i 

kanë dedikuar jetën e tyre publikut. Këto gjykata arsyetojnë që figurat publike 

heqin dorë nga e drejta e tyre e privatësisë në respekt të rolit publik që i ka 

bërë ato të famshëm. 

 Pengesa për të parandaluar përdorimin komercial të paautorizuar të identitetit 

personal është që e drejta personale e privatësisë shërben si një ilaç për 

shqetësimet e shkaktuara nga fyerjet publike, jo ndaj dëmeve tregtare.  

Në një analize më të thellë të teorive shohim se debati filozofik dhe juridik mbi 

kuptimin e privatësisë ka të bëjë kryesisht me disa koncepte të rëndësishme si “sferë 

apo hapësirë “publike” dhe “private”. Shoqëria e ka ndryshuar kuptimin për këtë 

dikotomi, e cila lidhet ngushtë me sistemet social- politike. Duke e pare në këtë 

këndvështrim këtë raport dëshirojmë të referohemi tek Ugo Pagallo, i cili pohon se 

“një ekzistencë krejtësisht private, e padukshme apo në vetmi, është vetëm ajo e 

barbarëve dhe e skllevërve; një jetë krejtësisht publike, e shfaqur vazhdimisht ndaj 

vëmendjes së të tjerëve, s’mund veç të shpërthejë ide që kanë udhëhequr regjimet 

totalitare të shekullit XX, apo një ekzistencë sipërfaqësore të sheshtë”
185

. Megjithëse 

ekziston një vijë ndarëse mes publikes dhe privates ato ndikojnë thellësisht njëra-

tjetrën…, forcimi i njërës apo në të kundërt dobësimi i saj, sjell forcimin apo 

dobësimin e tjetrës”
186

. Duke pranuar ekzistencën e kësaj dikotomie (publike/private) 

mund të themi se ky raport ka pasur një konceptim të ndryshëm dhe jo konsistent, të  

 

                                                 
183

Gjykatat amerikane eleminuan aspektin pronësor të së drejtës së privatësisë duke e parë si një të 

drejtë thjesht personale. Në vitin 1953 Gjykata e Apelit ndryshoi emrin “e drejtë e pronësisë” në “e 

drejtë e publicitetit”, të cilën Gjykata e Nju Jorkut e njeh si e drejtë e ndryshme nga e drejta e 

privatësisë. Pas vitit 1953 njohja e së drejtës së publicitetit ishte e ngjashme me pranimin e së drejtës së 

privatësisë. 
184

 PINCKAERS J. C. S., Information Law Series-5, From privacy toward a new intellectual property 

right in persona, 1996, fq. 25. 
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PAGALLO U., “La tutela della Privacy negli Stati Uniti d’America e in Europa”modelli giuridici e 

confronto, Milano 2008, fq. 238. 
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vendosur kryesisht nëpërmjet jurisprudencës e në mënyrë specifike asaj të Gjykatës 

Europiane të të Drejtave të Njeriut, por jo vetëm.  

 

 Ka filluar kuptimi i këtij raporti duke u mbështetur në idenë themelore të  

teorisë së “mosndërhyrjes”, sipas së cilës porta e shtëpisë është kufiri mes privates 

dhe publikes. Në çështjen Botta ν Italisë
187

, Gjykata e Strasburgut gjen se neni 8 i 

Konventës “fillimisht ka synim për të siguruar zhvillimin pa ndërhyrje nga jashtë, të 

personalitetit të çdo individi në marrëdhënjet e tij me qënjet e tjera njerëzore”.  Po 

kështu, Vendimi i Gjykatës Supreme të Kalifornisë në çështjen Gill ν Hearst 

Publishing Co, vendos se subjektet duhet të kujdesen për sjelljet e tyre në publik, duke 

e lidhur kuptimin e konceptit “privat” me hapësirën ku ndodhin aktet.  

 Është zhvendosur kufiri I sipërtrajtuarduke reflektuar ndryshimet e mëdha që 

teknologjia e vëzhgimit ka sjellë nivele të tilla mbikqyrjeje të pamendura më parë;  

mbikqyrja sot rezulton më intensive, aq sa pavarësisht një hapësirë më të madhe mes 

kontrolluesit dhe subjektit, mundësitë për të mbledhur informacion që qarkullon edhe 

brenda mureve të shtëpisë së subjektit pa cënuar fizikisht këtë hapësirë janë më të 

shumta.  

 

Zhvillimet e reja të teknologjisë, kanë mundësuar që nëpërmjet rrjeteve sociale të 

mundësohet mbikqyrja dhe shkelja e së drejtës së privatësië edhe brenda mureve të 

shtëpisë. Gjykata Supreme e Gjermanisë, nëpërmjet jurisprudencës së saj ka realizuar 

pikërisht këtë hap cilësor në përcaktimin e konceptit “privat” dhe raportit 

privat/publik. Vendimi në çështjen Von Hannover është rrjedhojë e përpjekjeve të 

Princeshës Karolinë të Monakos për të penguar publikimin e fotove të realizuara nga 

paparacët pa lejen e saj në gazeta dhe revista. Këtu ndeshemi me dy qëndrime të 

ndryshme: Gjykatës Supreme të Gjermanisë dhe Gjykatës së Apelit ku, e para nuk 

mbështet vendimin e së dytës që privatësia kuptohet vetëm brenda dyerve të shtëpisë. 

Gjykata Supreme e lidh jetën private me faktet e jetës së përditshme, duke lidhur 

thyerjen e jetës private në kuptimin e nenit 8, me natyrën krejtësisht private të 

aktivitetit të bërë publik në gazeta apo revista.  

 

Këtë e ka përforcuar dhe Gjykata e Strasburgut e cila, përcakton se hapësira ku 

ndodhin aktet private nuk është gjithmonë kriteri bazë për të përcaktuar nëse kemi 

shkelje të privatësisë apo jo; në këtë këndvështrim janë natyra e akteve dhe statusi i 

personit faktorët vendimtarë. Mendojmë se ka vlerë t’i referohemi një vendimi të 

Gjykatës së Strasburgut e cila ka konsideruar ndërhyrje në jetën private te individit 

“edhe grumbullimin, ruajtjen dhe zbulimin e informacionit mbi jetën private të 

individit, të siguruara në rrugën e përgjimit telefonik dhe kontrollit të ndërlidhjes 

postare”, duke e lidhur jetën private më shumë me natyrën e akteve se me hapësirën 

ku ndodhin ato. Në çështjen Halford kundër Britanisë së Madhe
188

, Gjykata vendosi 

se bisedat telefonike nga vendi i punës, njësoj si edhe nga shtëpia, mund të 

konsiderohen si aspekte të jetës private në kuptimin e nenit 8 të Konventës. Gjykata 

konstatoi se në këtë çështje nuk kishte prova që të vërtetonin se ankuesja, një oficere e 

lartë e policisë, në cilësinë e përdoruesit të rrjetit të brendshëm telekomunikativ të 

policisë ishte paralajmëruar për mundësinë e kontrollimit të bisedave; prandaj ishte e  
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arsyeshme të supozohej intimiteti i tyre. Ajo kishte në zyrën e saj dy aparate 

telefonike, nga të cilët njëri ishte i destinuar vetëm për bisedat private.  

 

Asociimi me autonominë është një ide e përtërirë here pas here. Në studimin e 

privatësisë Peter Westin e përshkruante autonominë si “gjendje e privatësisë”, e cila 

ndodh kur individi është në vende publike apo performon akte publike, por akoma 

kërkon dhe tregon lirinë nga identifikimi dhe survejimi”, ndërsa nga ana tjetër 

“anonimiteti në publik promovon lirine e veprimit dhe një shoqëri të hapur”
189

. 

Për shumë shekuj ka qenë praktikë e qeverive të grumbullojnë dhe ruajnë 

informacione mbi qytetarët, që jetojnë brenda juridiksionit të tyre. Por, në këtë shekull 

ky proces është shtrirë edhe në subjektet tregtare dhe sasia e informacionit që 

grumbullohet e përpunohet është rritur dukshëm. Shumë nga këto informacione janë 

sensitive, sepse janë të lidhura me aspekte të tilla si: statusi financiar, të dhënat 

mjekësore apo të punësimit. Ndërkohë, studiuesit vërejnë se “në ndryshim nga 

shekulli i 19-të, sot shumica e informacionit personal grumbullohet dhe mbahet nga 

palët e treta”
190

. Kjo do të thotë se nuk jemi të sigurtë se informacionet për subjektet e 

të dhënave të tilla nuk përpunohen apo shpërndahen në mënyrë të paligjshme dhe 

abuzive.   

Por si ndikojnë teknologjitë e reja në një kuptim të ri të konceptit “e dhënë 

personale”? Në fakt rritet numri i të dhënave që duhen mbajtur sekret; kjo duhet të 

shoqërohet me ndryshime në mënyrën si mund të përcaktohet ky term dhe veçanërisht 

një mënyrë e re të të kuptuarit të raportit mes mbrojtjes së të dhënave personale dhe 

lirisë së informimit. Kjo sjell në vëmendje dy elemente të domosdoshëm gjatë procesit 

të grumbullimit dhe të përpunimit të të dhënave: ndërgjegjshmërinë e subjekteve për 

veprimet e tyre dhe rolin e konsensusit.  

Të dhënat personale përmenden shekuj më parë në Angli në ligjin “Mbi Paqen” në 

vitin 1361, në Suedi në ligjin “Aksesi në Regjistrin Publik” në vitin 1776, në Francë 

në aktin “Ndalim i publikimit të fakteve private” në vitin 1858, në Norvegji në 

dokumentin “Ndalim i publikimit të informacionit për çështjet personale” në vitin 

1889. Ndërkohë ligji i parë në botë për mbrojtjen e të dhënave personale është në 

Landin e Hesit në Gjermani në vitin 1970, duke u ndjekur më pas nga Suedia në vitin 

1973, Gjermania 1977, Franca 1978 e më pas në Itali, Norvegji, Angli e deri tek 

Ҫ ekia, Portugalia, Sllovenia, Kroacia etj. 

Historia dëshmon një sërë situatash ku gjendemi përballë rreziqeve të ndryshme, të 

cilat e cënojnë të drejtën tonë të privatësisë. Prandaj, vlerësoj me rëndësi të 

parashtrojnë në këtë moment se cilat janë kushtet, që duhet të jenë të pranishme për të 

pohuar se kemi një shkelje të privatësisë dhe konfidencialitetit. Në këtë rast është e 

nevojshme që të vërtetojmë se ekzistojnë kriteret e mëposhtme: 

1. Informacioni ka cilësinë  e nevojshme të konfidencialitetit; 
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2. Rrethanat imponojnë një detyrim për konfidencialitet; 

3. Ka pasur një përdorim të paautorizuar të informacionit. 

 

1. Lidhur me cilësinë e informacionit, që ai të jetë konfidencial paraqet interes 

përcaktimi në mënyrë të shprehur i formave të ekzistencës së informacionit, që gëzon 

mbrojtje si informacion konfidencial. Duke kuptuar si të tillë informacionin në formë 

gojore apo me shkrim, tendenca është “të përfshihen edhe idetë, sidomos ato të 

artikujve të shkruar dhe programeve televizive”
191

. Koncepti i “të dhënave 

konfidenciale ka evoluar, duke “mos u lidhur me informacionin, që tashmë është dije 

publike apo në fushën publike”, ndonëse ka raste kur pavarësisht se informacioni 

është tashmë në fushën publike, gjykata e konstaton shkeljen e konfidencialitetit, për 

të mos lejuar vazhdimin e abuzimit
192

.  

 

2. Përsa i takon kriterit të dytë shpesh “rrethanat imponojnë një detyrim për 

konfidencialitet; ky detyrim mund të rrjedhë nga kushtet e një marrëveshjeje ose vetë 

rrethanat e nënkuptojnë detyrimin”. Nëse një marrëdhënje është konfidenciale varet 

nga shumë rrethana dhe gradualisht ka ndryshuar kompleksiteti i rrethanave, që 

përcaktojnë konfidencialitetin e një informacioni. Përmendim këtu mbrojtjen e 

sekretit privat në marrëdhënjet e punësimit, sekretit martesor, informacionet për 

fëmijët nën 16 vjeç apo informacione të tjera të konsideruara konfidenciale si ato mes 

klientit e avokatit
193

. Gjykata Europiane e të Drejtave të Njeriut ka krijuar tashmë një 

praktikë lidhur me këtë kriter. Sipas Nowicki-it,“mbi shtetet rëndojnë detyrime 

serioze në sferën e mbrojtjes së të dhënave të personit, duke përfshirë ato që 

qëndrojnë në sekretin mjekësor…; e drejta kombëtare duhet të përmbajë alternativa, 

që mundësojnë shmangien e zbulimit të të dhënave rreth gjendjes shëndetësore të 

personave konkretë”
194

.  

 

Raportet seksuale, të cilat deri vonë nuk konsideroheshin si të dhëna konfidenciale që 

duheshin mbrojtur, tashmë hyjnë tek informacionet që mund të gëzojnë karakteristikat 

e informacionit konfidencial. Edhe eksperienca që vjen nga Gjykata e Strasburgut 

tregon një qëndrim jo konsistent të jurisprudencës, e cila nuk ofron gjithmonë 

mbrojtje të disa aspekteve të jetës seksuale, në kuadrin e nenit 8 të Konventës. Vlen të 

paraqitet ndryshimi i qëndrimit të Gjykatës ndaj të drejtës së homoseksualëve për 

respektimin e jetës së tyre private. Ajo ka evoluar këtë qëndrim, duke konsideruar si 

shkelje e së drejtës së homoseksualëve për jetë private në disa raste të trajtimit si  
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krime të praktikave të tyre, duke mbajtur parasysh se “Konventa gjithmonë duhet të 

interpretohet në prizmin e rrethanave të ndryshueshme, duhet vazhdimisht të merret 

parasysh nevoja e krijimit për këtë arsye, të kushteve të përshtatshme ligjore”
195

.  

 

Ajo ka vendosur se shtetet nuk janë të detyruara të realizojnë ndryshime si p.sh, 

regjistrimet në regjistrin e lindjes që do të merrnin parasysh gjendjen pas operacionit 

të ndryshimit të seksit. Kemi një kthesë të rëndësishme të realizuar nga Gjykata në 

çështjen “Christine Goodwin dhe I. kundër Britanisë së Madhe”, ku u pohua “detyrimi 

i Gjykatës për të ushtruar një interpretim dinamik dhe në frymën e zhvillimit”. Kjo do 

të thotë se “nëse shteti ka dhënë pëlqimin, për të ndihmuar shërimin dhe operimin e 

transeksualit, nuk mund të quhet i pranueshëm refuzimi, për të mos njohur pasojat 

juridike të tij. Në shekullin XXI të drejtat e transeksualëve për të zhvilluar, në mënyrë 

të plotë, personalitetin e tyre si dhe për siguri vetjake e morale, nuk mund të jenë 

objekt mosmarrëveshjesh të mëtejshme”
196

. Natyra konfidenciale e informacionit në 

vetvete përcakton shkeljen e konfidencialitetit, edhe në raport me mediat, pavarësisht 

faktit që ajo gëzon mbrojtje, si burim i rëndësishëm për ushtrimin e lirisë së shprehjes.  

 

Duke pranuar faktin se konfidencialiteti i të dhënave dhe i informacionit rrezikon të 

thyhet janë përpunuar konceptualisht dhe juridikisht rrugët për tu mbrojtur nga ankimi 

për thyerjen e konfidencialitetit të cilat do t’i parashtrojmë në vazhdim: 

 

a. Meqë konfidencialiteti nuk lidhet përgjithësisht me infomacionin që është tashmë 

publik apo i përket fushës publike, tema e shtruar për diskutim ka të bëjë me 

përcaktimin e momentit kur informacioni i përket fushës publike. Është një kufi 

shumë i hollë ai që ndan informacionin e bërë publik nga informacioni, të cilit i është 

shkelur konfidencialiteti. 

 

b. Dhënia e konsensusit nga subjekti i të dhënave
197

. Ky konsensus është shkaku që 

shoqëron humbjen e konfidencialitetit dhe është e domosdoshme që të merret nga 

personi i duhur. Konsensusi i të interesuarit është i revokueshëm, gjë që do të thotë se 

ai nuk vlen edhe për përpunimet e mëpasshme të të njëjtit lloj. Në vlerësim të rolit të 

medias për t’i shërbyer interesit publik shumë autorë e përjashtojnë atë nga detyrimi 

për të marrë konsensusin e subjektit kur publikojnë një informacion që është e 

konfidencial. Garanti Italian (Institucioni Italian homolog me Komisionerin për 

Mbrojtjen e të Dhënave Personale) jep disa indikatorë për natyrën e konsensusit
198

: 

 Një konsensus i përgjithshëm dhe i pakushtëzuar, i dhënë nga dikush që është 

më i fuqishën se subjekti i të dhënave mund të përfundojë të shkelë lirinë 

kontraktuale të subjektit. 
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 Konsensusi mund të paraqitet si i lirë
199

 vetëm nëse vjen si shprehje e vullnetit 

të lirë, e mbrojtur nga çdo presion dhe nëse nuk kushtëzohet nga pranimi i 

klauzolave, të cilat vendosin një çekuilibër mes të drejtave dhe detyrimeve që 

rrjedhin nga kontrata. 

 Konsensusi duhet të mbajë parasysh nevojën për të evituar indikacione të 

përgjithshme që nuk e lejojnë subjektin të kuptojë gjërësinë e manifestimit të 

konsensusit të tij. 

 

c. Interesi publik. Legjislacionet japin një përcaktim të gjerë se kush përfshihet në 

konceptin “interes publik”, por për gjykatat është e vështirë  të provohet interesi 

publik në një moment të caktuar. Të përcaktosh çfarë është “interesi publik për 

lajmin”, që justifikon ndërhyrjen në një sferë, e cila përndryshe do të ishte e rezervuar 

shtron një temë diskutimi që kërkon përcaktimin e konceptit në një këndvështrim sa 

filozofik aq dhe ligjor. Kryesisht “lajm me interes publik” konsiderohet “ ajo që i 

takon sferës publike në jetën e sistemit, në mënyre që një demokraci të jetë 

brendësisht e kontrollueshme”
200

. 

  

Lajmi me interes publik është lajmi që “duhet” t’i interesojë publikut dhe për nga 

karakteri që ka është i denjë për tu publikuar. E konsideruar si një problematikë që në 

jurisprudencë lidhet fillimisht me dinjitetin, u shtri në vazhdim në mbrojtjen e 

konfidencialitetit, duke ruajtur aspektin e balancimit mes të drejtave të mbrojtura në 

mënyrë të barabartë nga sistemi i së drejtës. Vendosja e lidhjes së respektimit të 

privatësisë me dinjitetin njerëzor sjell edhe evidentimin e rrezikut që, kur cënohet 

privatësia ajo reflektohet në zhvillimin e kufizuar të mundësive dhe aspekteve cilësore 

të individit. Me teknikat e reja të qarkullimit të informacionit, rrezikohet krijimi i tre 

situatave në të cilat rrezikohet e drejta e individit për të zhvilluar plotësisht mundësitë 

e veta
201

: 

 

i. Humbja e qetësisë për shkak të përdorimit persekutues të të dhënave; 

ii. Cënimi i identitetit social në mënyre të tillë, që kompromenton marrëdhënjet e 

subjektit me rrethin shoqëror ku ai ndërton jetën e tij sociale. Konfidencialiteti 

shihet si një ndër kufijtë e mbrojtjes së qënjes njerëzore, i lidhur ngushtë me 

identitetin personal, i cili pasqyrohet në opinionin e të tjerëve duke u barazuar 

me reputacionin. 

iii. Pamundësia për të realizuar zgjedhje në mënyrë autonome. 

Mbrojtja e “interesit publik” është një ndër argumentat mbrojtës më të mirë për 

mediat. Por është e rëndësishme që media, para publikimit të qartësohet mbi 

autenticitetin e burimit; të shohë nëse informacioni mund të vijë edhe nga ndonjë 

 

 

                                                 
199

Gjykata kushtetuese gjermane e ka konsideruar konsensusin e dhënë lirshëm si “e drejta e individit 

për të vendosur në mënyrë autonome”(Bverf G 15.11.83;NJË,1983,419). 
200

Po aty.  
201

CASANO G., Del VECCHIO M., Diritto alla riservatezza e accesso ai documenti amministrativi/ 

Profili sostanziali e tecniche risarcitorie, Giuffrè Editore, S. p. A., Milano, 2001, fq. 60. 
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hetim tjetër apo e dhënë e pavarur; është e një rëndësie të veçantë të konkludojë nëse 

ekziston një nevojë për të publikuar gjerësisht informacionin
202

.  

 

Referuar më sipër duket sikur media është ajo që thyen vazhdimisht konfidencialitetin 

dhe ne duhet të mbrojmë privatësinë vetëm prej saj. Por, ka raste që ajo anashkalon 

praktikën e zakonshme në emër të mbrojtjes së privatësisë apo publikon artikuj që 

shohin me sy kritik thyerjen e privatësisë nga institucionet shtetërore apo subjektet
203

.  

 

 

4.3. Rregullimi i së drejtës së privatësisë në legjislacionin shqiptar dhe raporti i  

      saj me të drejtën për informim. 

 

Të dhënat personale në Shqipëri njohin mbrojtje kushtetuese dhe ligjore. Pavarësisht 

se në disa dispozita të Kushtetutës parashikohet mbrojtja e jetës private, nëpërmjet 

garantimit të lirisë dhe fshehtësisë së korrespondencës apo të çdo mjeti tjetër 

komunikimi, (neni 36) apo paprekshmërisë së banesës (neni 37), do të ndalemi në 

veçanti në nenin 35 të Kushtetutës, e cila i bën një rregullim kushtetues jo të kufizuar 

të drejtës për të marrë informacion për të dhënat personale. 

 

Shprehimisht Kushtetuta parashikon: 

1. Askush nuk mund të detyrohet, përveçse kur e kërkon ligji, të bëjë publike të dhëna 

që lidhen me personin e tij. 

2. Mbledhja, përdorimi dhe bërja publike e të dhënave rreth personit bëhet me 

pëlqimin e tij, me përjashtim të rasteve të parashikuara me ligj. 

3. Kushdo ka të drejtë të njihet me të dhënat e mbledhura rreth tij, me përjashtim të 

rasteve të parashikuara me ligj. 

4. Kushdo ka të drejtë të kërkojë ndreqjen ose fshirjen e të dhënave të pavërteta ose të 

paplota ose të mbledhura në kundërshtim me ligjin. 

 

Ky nen është një garanci kushtetuese për të mbrojtur jetën private të çdo individi dhe 

të drejtën individuale të informimit për informacionin, që ka lidhje me vetë personin. 

Ky nen vendos një parim të rëndësishëm që ka të bëjë me të drejtën për të marrë 

informacion për të dhëna personale, sipas të cilit kjo e drejtë i njihet personit që i 

përket kjo e dhënë dhe kjo bëhet me pëlqimin e tij. Njëkohësisht, duhet thënë se 

parashikohet rezerva ligjore për kufizimin e së drejtës së mësipërme, duke i lënë ligjit 

përcaktimin e kushteve të përjashtimit. Nga ana tjetër, kjo dispozitë kushtetuese 

kufizon të drejtën e përgjithshme të informimit te personat e tjerë. Bazën ligjore të  

 

                                                 
202

Gjykata e Kasacionite Italisë (Cass. 18.10.84, n.5259, Fl, 1984, I, 2711) parashikon 3 kushte në 

mënyrë që të vendoset një ekuilibër vlerash kushtetuese: 

a. Autenticiteti dhe vërtetësia e lajmit; 

b. Ekzistenca e një interesi publik për shpërndarjen e fakteve në raport me aktualitetin dhe utilità 

social. 

c. Korrektësia e shprehjeve të përdorura në raport me objektivitetin e informacionit. 

203
 LAMAY L.C., Journalism and the Debate over Privacy, Lawrence Erlbaum Associates, N J. P, 

2003, fq. 76-77. 
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këtij kufizimi e gjejmë më të zgjeruar në ligjin “Për mbrojtjen e të dhënave 

personale”
204

.  

 

Ligji ka si objekt të tij  “përcaktimin e rregullave për mbrojtjen dhe përpunimin e 

ligjshëm të të dhënave personale”(neni 1). Ligji për të dhënat personale garanton 

mbrojtjen e jetës private të personave dhe nuk lejon shpërndarjen me qëllim abuzimi 

të tyre. Ky ligj synon të arrijë standartet europiane në mbrojtjen e të dhënave 

personale, nëpërmjet garantimit të këtyre të drejtave përmes krijimit të autoritetit që 

siguron mbrojtjen e të dhënave përsonale dhe rrugëve të tjera të mbrojtjes si ajo 

gjyqësore. Në themel të gjithë procesit të përpunimit të të dhënave personale është 

garantimi i respektimit të të drejtave të njeriut në përgjithësi dhe ruajtjes së jetës 

private në veçanti, nëpërmjet një përpunimi të ligjshëm(neni 2). 

 

Ligji  shqiptar që po analizojmë nuk ka dhënë një përkufizim për konceptin 

“privatësi”. Referuar edhe Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Shqipërisë nuk 

gjejmë një përkufizim të konceptit “jetë private”, por qëndrimin se ky koncept nuk ka 

karakter shterues.  Ligji  shqiptar i referohet mbrojtjes së dy kategorive të të dhënave: 

“të dhënave personale” në përgjithësi dhe “të dhënave sensitive” në veçanti. Neni 3 i 

ligjit “të dhënat personale” i përkufizon si “çdo informacion për një person fizik, i 

cili është i identifikuar ose i identifikueshëm”, duke përcaktuar dhe elementet 

nëpërmjet të cilave identifikohet në mënyrë të drejtpërdrejtë personi si: numri i 

identitetit, faktorët fizikë, psikologjikë, ekonomikë, social, kulturorë etj. Në një 

përpjekje për të listuar se kush janë elementet e të dhënave personale mund të 

konsideronim të tilla si: emri apo atësia edhe të dhëna të tjera të ngjashme si 

profesioni a titulli shkencor, referenca për individët në dokumenta apo rrjete interneti, 

informacione bankare, regjistrimet te mjeku apo botimet e ndryshme
205

. Por në 

kuptimin e jetës private dhe mbrojtjes së saj ka disa elemente të identifikimit, që 

përbëjnë një kategori të veçantë “të dhënat sensitive”, të cilat përkufizohen si “çdo 

informacion për personin fizik, që ka të bëjë me origjinën e tij racore ose etnike, 

mendimet politike, anëtarësimin në sindikata, besimin fetar apo filozofik, dënimin 

penal, si dhe të dhëna për shëndetin dhe jetën seksuale”(neni 3, pika 2).  

Vetë Gjykata Kushtetuese nëpërmjet vendimit të saj nr. 16, datë 11.11.2004 ka 

theksuar se “të dhënat personale me karakter pasuror, si rregull hyjnë në sferën e 

jetës private ...Megjithatë, ato nuk kanë atë natyrë dhe atë karakter që kanë të dhënat 

me karakter sensitiv, të cilat përbëjnë dhe thelbin e jetës private dhe familjare”. 

 

Nëse analizojmë përkufizimet ligjore, shohim që e drejta për të mbrojtur të dhënat 

personale është e lidhur ngushtë me individin, subjektin e të dhënave personale dhe 

detyrimet për të siguruar këtë mbrojtje të atyre që i zotërojnë të dhënat e subjektit.    

 

Ligji ka përcaktuar si “subjekt të të dhënave përsonale” “çdo person fizik, të cilit i 

përpunohen të dhënat personale”. Ndryshe nga subjekti i të dhënave personale që 

është gjithmonë individi, kontroluesit dhe përpunuesit mund të jenë si person fizik, 

ashtu edhe “person juridik, autoritet publik, agjenci apo njësi tjetër”. Këtyre ligji u ka  

                                                 
204

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

mbrojtjen e të dhënave personale”, nr.8517, datë 22.07.1999.  
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Shih: ÇABEJ F., GJOLEKA A., SHALA A., Komentar i Ligjit “Për Mbrojtjen e të Dhënave 

Personale”, Tiranë, 2010, fq. 7. 
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dhënë kompetencën që, në “bashkëpunim me të tjerë, të mbajnë, përpunojnë, 

administrojnë, arkivojnë dhe për këtë shkak kontrollojnë të dhëna personale” (neni 3, 

pika 3).  

 

Janë përcaktuar qartë se kush janë kontrolluesit në kuptimin e këtij ligji duke përfshirë 

ata që ndodhen në Shqipëri, përfaqësitë diplomatike e konsullore të Shqipërisë dhe 

kontrollues jashtë saj, që përdorin mjetet të cilat ndodhen në Shqipëri(neni 4, pika 2). 

Meqënëse përpunimi i të dhënave personale bëhet nga punonjës si individë, ata nuk e 

gëzojnë statusin e kontrolluesit kur përpunojnë të dhëna për arsye personale a 

familjare, por i nënshtrohet kërkesave të ligjit kur mbajnë të dhëna në celular apo 

kompjuter për t’i përpunuar me qëllim biznesi
206

. Subjekte të tjera që i nënshtrohen 

këtij ligji janë edhe “marrësit e të dhënave” të cilët përkufizohen si “çdo person fizik 

apo juridik të cilit i jepen të dhënat personale”.  

 

Objekti kryesor është përpunimi i të dhënave; ligji përcakton disa parime, ndonëse jo 

në mënyrë të shprehur ku mbështetet ky proces, i cili duhet të jetë i ndershëm, i drejtë 

dhe i ligjshëm(neni 10). Informacioni që zotërohet nga autoritetet publike apo 

organizatat private janë të shumta dhe është e domosdoshme që ky informacion, i cili 

përben të dhëna personale të jetë sa më i saktë dhe të mund të mbrohet nga 

keqpërdorimi. Parimet ku mbështetet ky proces kanë të bëjnë  me (neni 5): 

 Të drejtën e subjektit të të dhënave për të ditur se ç’ bëhet me të dhënat e tij. 

 Grumbullimi i të dhënave të bëhet për qëllime specifike dhe të përpunohen në 

përputhje me këto qëllime.  

 Të mos grumbullohen të dhëna që nuk janë në shërbim të qëllimit të 

përcaktuar të përpunimit. 

 Saktësimi i të dhënave është i nevojshëm, ndonëse jo në çdo rast kemi një 

përdorim të vazhdueshëm të tyre. 

 Forma në të cilën mbahen të dhënat duhet të sigurojë identifikimin e subjektit 

të të dhënave vetëm për aq kohë sa është e nevojshme. 

Në kuptimin e këtij ligji “përpunimi i të dhënave është çdo veprim që kryhet 

plotësisht ose jo me mjete automatike, me të dhënat personale”(neni 3, pika 7). Ky 

përpunim përfshin disa lloje veprimesh si grumbullimi, regjistrimi, ruajtja, renditja, 

përshtatja, ndreqja, këshillimi, shfrytëzimi, përdorimi, bllokimi, fshirja ose 

shkatërrimi dhe transferimiitë dhënave. Në fakt, kjo listë veprimesh nuk është 

shteruese, sepse ligjvënësi ka parashikuar edhe “çdo veprim tjetër”, e cila ndonëse 

krijon mundësi të reja në përshtatje me ndryshimet shoqërore e sidomos teknologjike, 

mbart në vetvete një mundësi abuzimi gjatë përpunimit të të dhënave kur bëhet fjalë 

për veprime të papërcaktuara në mënyrë të shprehur. Objekt i përpunimit bëhen të 

dhënat personale që mbahen në një sistem arkivimi
207

. Në mënyrë të hollësishme ka 

parashikuar ky ligj kriteret ligjore, që duhen respektuar në procesin e përpunimit të të 

dhënave personale. 

 

                                                 
206

 Po aty, fq 10. 
207

Sipas ligjit “sistem arkivimi është grupi i strukturuar i të dhënave personale të aksesueshme sipas të 

paktën një kriteri specifik. 
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Pëlqimi i subjektit është ndër kriteret thelbësore që duhet respektuar, cilido qoftë 

veprimi që kryhet gjatë përpunimit të të dhënave personale. Por, duke qenë se asnjë e 

drejtë s’është absolute ligji parashikon se ka disa raste, në të cilat mund të mos 

kërkohet pëlqimi i subjektit të të dhënave. Këto raste përgjithësisht i bashkon fakti që 

janë përpunime në interes të vetë subjektit të të dhënave personale si hartimin dhe 

përmbushjen e kontratave ku subjekti është palë apo për interesat e tij jetike; nuk 

kërkohet pëlqimi i subjektit edhe kur përpunimi është i lidhur me detyrimet ligjore të 

kontrolluesit apo të palëve të treta të cilave u janë përhapur të dhënat, për një interes 

publik apo për interesat legjitime të kontrolluesit dhe palëve të treta
208

.  

 

Sot ka shumë fusha të reja veprimtarie e aktiviteti që duhet të respektojnë kriteret 

ligjore të përpunimit të të dhënave personale ku mund të përmendim: 

 

- tregtimin e drejtpërdrejtë; këtu është mirë që kontrolluesit të përdorin të dhëna që 

janë grumbulluar nga burime të disponueshme publike, ndërsa elemente të tjera që 

përbëjnë të dhëna sensitive të përdoren vetëm me pëlqimin e subjektit i dhënë në 

formë të shkruar dhe të qartë;  

-survejimi; subjekti duhet të informojë për këtë nëpërmjet një njoftimi në vend publik  

mbi vendin, subjektin që realizon survejimin dhe mënyrën e marrjes së informacionit; 

duhet të pengohet ndërhyrja e personave të paautorizuar; mund të survejohen godinat 

zyrtare dhe të biznesit, ndërtesat e banimit ku lejohet survejimi vetëm i hyrjeve, 

daljeve dhe ambjenteve të zakonshme; ambjentet e punës vetëm kur janë të 

domosdoshme për mbrojtjen e pronës, të dhënave sekrete etj; duke përjashtuar 

hapësirat që s’ janë ambjente pune;  

-të dhënat biometrike të cilat në sektorin privat kur nuk rregullohen me ligj duhet  

marrë autorizim nga Komisioneri për Mbrojtjen e të Dhënave Personale, ndërsa në 

sektorin publik kërkohet gjithmonë.  

-rrjetet sociale, duke i shërbyer realizimit të së drejtës së individëve për lirinë e 

shoqërimit, zakonisht kërkojnë krijimin e një llogarie personale, nëpërmjet dhënjes së 

informacioneve që përbëjnë të dhëna personale për subjektin që hap llogarinë, por që 

në fakt shpërndan të dhëna edhe për të tjerë. Mbrojtja e këtyre të dhënave shpesh  nuk 

ka nivelin e duhur për të garantuar subjektin nga përpunimi dhe publikimi i tyre në 

mënyrë të paligjshme. Autoritetet e Mbrojtjes së të Dhënave Personale
209

 kanë dhënë 

rekomandime për përdoruesit dhe furnizuesit e këtyre rrjeteve, të cilat synojnë 

mbrojtjen e privatësisë, ku specifikisht kerkohet që furnizuesi t’i japë mundësi 

përdoruesit të mohojë pëlqimin për përpunimin e të dhënave përsonale, por sidomos 

atyre sensitive, të mund të ndryshojë të dhënat në profil apo ta fshijë atë 

përfundimisht. 

 

 

                                                 
208

 Shih: ÇABEJ F., GJOLEKA A., SHALA A., Komentar i Ligjit “Për Mbrojtjen e të Dhënave 

Personale”, Tiranë, 2010, fq. 14, 19, ku elaborohet idea se “Duhen bërë amendime ligjore në nenin 6, 

pika 2 në lidhje me statusin e organeve që bëjnë përpunimin e të dhënave personale për parandalimin 

dhe ndjekjen penale të kryerjes së një vepre penale kundër sigurisë kombëtarepërcakton si organe që 

përpunojnë të dhëna personale për parandalimin e veprave penale të tilla si Gjykatat, Prokuroria, 

SHISH, Policia Gjyqësore, Policia e Shtetit etj.  
209

Konferenca Ndërkombëtare e Autoriteteve të Mbrojtjes së të Dhënave Personale mbajtur në 

Strasburg në Tetor 2008 ka miratuar “Rezolutën mbi mbrojtjen e privatësisë në shërbimet e rrjeteve 

sociale” ku iu është rikthyer koncepteve të Memorandumit të Romës”, të mbajtur në Mars 2008 

evidentohen rreziqet kryesore që mbart përfshirja në rrjetet sociale.  
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Ligji bën një ndalim të përgjithshëm të përpunimit të të dhënave sensitive, pra të 

dhënave që “zbulojnë origjinën racore ose etnike, mendimet politike, anëtarësinë në 

sindikata, besimin fetar apo filozofik, dënimet penale, si dhe shëndetin dhe jetën 

seksuale”(neni 7, pika 1). Por, ky ndalim përmban edhe përjashtimet prej tij. Janë 

parashikuar disa raste kur “të dhënat sensitive” mund të përpunohen dhe të cilat po i 

evidentojmë në vazhdim: 

  

 Interesi jetik i subjektit dhe dhënja nga subjekti i pëlqimit. Edhe në këtë rast 

pëlqimi i subjektit të të dhënave është thelbësor, nëse ai revokohet përpunimi 

duhet të ndërpritet, pavarësisht se nuk është përcaktuar forma në të cilën është 

bërë pëlqimi. Nga ana tjetër edhe interesi jetësor i subjektit mund të shërbejë si 

justifikim ligjor për përpunimin e të dhënave sensitive. 

 Të dhënat sensitive, që përpunohen janë tashmë të bëra publike. 

 Të dhënat sensitive përpunohen për kërkime shkencore(neni 7, pika 2/d);për 

qëllime mjeksore parandaluese, për menaxhim të kujdesit shëndetësor(neni 7, 

pika 2/dh) 

 Të dhënat përpunohen nga organizatat e shoqërisë civile e organizata të 

ndryshme për qëllime të veprimtarisë së tyre të ligjshme, vetëm për anëtarët, 

sponsorizuesit. Pëlqimi i subjektit kërkohet kur këto të dhëna kerkohen nga të 

tjerë me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në ligj. 

 Kur përpunimi është një detyrim ligjor i kontrolluesit në punësim. 

 Interesi publik është kriter ligjor i përpunimit, gjithmonë me autorizimin e 

autoritetit përgjegjës. Nëse nuk plotësohen kriteret ligjore që lejojnë 

përpunimin e të dhënave sensitive, atëherë Komisioneri për Mbrojtjen e të 

Dhënave Personale me kërkesë mund të autorizojë këtë proces. Kështu përveç 

rasteve të parashikuara më sipër përjashtimet bëhen me Vendim të Këshillit të 

Ministrave, nën masa të përshtatshme mbrojtëse. 

Një ndër veprimet e rëndësishme që parashikohet dhe rregullohet në ligj është 

transferimi ndërkombëtar i të dhënave si një proces i kalimit të të dhënave tek 

marrësit në shtetet e huaja(neni 3, pika 10). Ajo që kërkon vëmendje është se 

tranferimi mund të bëhet në shtete, që kanë një nivel të mjaftueshëm të mbrojtjes së të 

dhënave personale, i cili “përcaktohet duke vlerësuar të gjitha rrethanat në lidhje me 

përpunimin, natyrën qëllimin dhe kohëzgjatjen e tij, shtetin e origjinës dhe 

destinacionin përfundimtar, aktet ligjore dhe standartet e sigurisë në fuqi në shtetin 

marrës”. Në zbatim të detyrimit ligjor është miratuar VKM nr.934, datë 2.9.2009 “Për 

përcaktimin e shteteve me një nivel të mjaftueshëm të mbrojtjes së të dhënave 

personale”, që parashikon si të tilla Shtetet Anëtare të Bashkimit Europian, shtetet që 

kanë  ratifikuar Konventën nr.108 të vitit 1981 “Për Mbrojtjen e individëve nga 

përpunimi automatik i të dhënave personale” dhe që legjislacioni i tyre garanton këtë 

mbrojtje dhe shtetet që janë subjekt i një vendimi të Bashkimit Europian.  

 

Praktika tregon se bëhen edhe transferime në shtete që s’kanë një nivel të 

mjaftueshëm mbrojtjeje të të dhënave personale dhe legjislacioni shqiptar ka  
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parashikuar rastet në të cilat kjo është e mundur. Këto raste mund të grupohen si më 

poshtë: 

 

 Kur autorizohet nga aktet ndërkombëtare të ratifikuara nga Republika e 

Shqipërisë apo përbëjnë një detyrim ligjor për kontrolluesin. 

 Subjekti i të dhënave ka dhënë pëlqimin në mënyrë të nënkuptuar apo të 

shprehur
210

 dhe vetëm nëse nuk mund të legjitimohet me mënyra të tjera 

transferimi
211

, është në interes jetësor të tij apo është detyrim ligjor i 

kontrolluesit për të përmbushur një kontratë në interes të subjektit. 

 Është kërkesë në përputhje me interesin publik apo për mbrojtjen e një të 

drejte. 

 Është bërë nga një regjistër që ofron informacion për publikun në përgjithësi. 

Kjo do të bëhet si për vendet e BE-së(mbështetur në direktivën e BE-së), por 

edhe në vendet e treta duke iu nënshtruar dy kufizimeve të rëndësishme: të 

dhënat do të përdoren për qëllimet për të cilat është krijuar regjistri dhe 

transferimi duhet bërë vetëm me kërkesë të personave ose nëse ato janë 

marrësit
212

. 

Është Komisioneri për Mbrojtjen e të Dhënave Personale, i cili nëpërmjet një 

udhëzimi vendos se cilat janë kushtet, që duhet të plotësojë kontrolluesi në mënyrë që 

të ofrojë mbrojtje të përshtatshme, kur shteti nuk e ka nivelin e mjaftueshëm të 

mbrojtjes. Kur nuk plotësohen kriteret ligjore të mësipërme është Komisioneri që 

“pasi bën vlerësimin, mund të japë autorizimin për transferimin e të dhënave 

personale në shtetin marrës, duke përcaktuar kushte dhe detyrime”(neni 9, pika 2). Ky 

autorizim nuk është i detyrueshëm, nëse Komisioneri për Mbrojtjen e të Dhënave 

Personale ka nxjerrë një udhëzim që përcakton disa kategori transferimesh në vende 

që nuk kanë nivel të mjaftueshëm të mbrojtjes së të dhënave personale. Në kërkesën 

për autorizim kontrolluesi do të sigurojë mbrojtjen e sekretit të të dhënave të subjektit 

në shtetin ku dërgohen të dhënat(neni 9, pika 4). 

Ligji parashikon përpunime të veçanta të të dhënave ku përfshihen: 

 

o Perpunimi për kërkime shkencore dhe statistikore. Këtu duhet të kemi 

parasysh që këtij përpunimi i nënshtrohen të dhënat personale të grumbulluara 

për çdo qëllim(neni 10, pika 1), por të dhënat sensitive mund të përpunohen 

për qëllime statistikore vetëm nëse janë për një interes publik(neni 10, pika 2). 

Përdorimi i të dhënave në forma që lejojnë identifikimin e subjektit duhet të 

shoqërohet me kodimin dhe detyrimin për të ruajtur konfidencialitetin(neni 10, 

pika 3). Në këto përpunime duhet të respektohet parimi i proporcionalitetit, pra 

vendosja e një ekuilibri mes interesit publik për të dhënat statistikore apo 

përfundimet shkencore me interesin privat të subjektit të të dhënave personale 

për t’i mbrojtur ato. 

 

                                                 
210

 Ky është rasti kur bëhet trasferimi i të dhënave sensitive. 
211

ÇABEJ F., GJOLEKA A., SHALA A., Komentar i Ligjit “Për Mbrojtjen e të Dhënave Personale”, 

Tiranë, 2010, fq. 30. 
212

 Udhëzimi nr.1.datë.19.02.2010 i Komisionerit për Mbrojtjen e të Dhënave Personale, pika 1/e. 
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o Përpunimi i të dhënave personale vetëm për qëllime gazetarie, literature ose 

artistike. Ato nuk i nënshtrohen disa prej kërkesave ligjore
213

 vetëm nëse 

mbrojtja e të dhënave personale pengon ushtrimin e së drejtës së lirisë së 

shprehjes. Liria e shtypit dhe e drejta e privatësisë gjatë veprimtarisë 

gazetareske vendosen në një raport ku është e vështirë të gjendet vija ndarëse 

që përcakton kush ka prioritet në një raport të caktuar. Kështu, kontrolluesi 

duhet të kujdeset që “të balancojë nevojat e tyre për përdorimin e 

informacionit personal me të drejtën e individit për respektimin e së drejtës së 

privatësisë së tij”
214

.  

 

E drejta e aksesit është ndër të drejtat themelore që gëzon subjekti i të dhënave 

personale
215

. Kjo e drejtë nënkupton se duhet ushtruar “në përputhje me parimet 

kushtetuese të lirisë së shprehjes dhe informacionit, lirisë së shtypit dhe sekretit 

profesional” (neni 12, pika 3), ajo parashikohet si një e drejtë që mund të kufizohet 

nëse gjatë gëzimit të saj “cënohen intresat e sigurisë kombëtare, politika e jashtme, 

interesat ekonomikë dhe financiarë të shtetit, parandalimi dhe ndjekja e veprave 

penale”. Ligji parashikon të drejtën e subjektit për të bërë ankesë pranë Komisionerit 

nëse i mohohet aksesi për shkaqet e mësipërme dhe informohet prej tij për masat e 

marra.(neni 12, pika 5). Por ç’kuptohet me akses në këndvështrimin e këtij ligji? Ai 

është një proces që autorizohet ose drejtpërdrejtë nga ligji apo aktet e tjera nënligjore 

ose nga organi kompetent dhe konsiston në futjen në të dhënat apo mjetet që mbajnë 

të dhëna personale. Në procesin e aksesit ka shumë rëndësi të verifikohet identiteti i 

subjektit që kërkon akses në të dhënat personale; pas kërkesës për akses kontrolluesi 

nuk mund të ndryshojë të dhënat.  

 

Ndonëse ligji nuk ka përcaktuar mënyrën si do të realizohet aksesi mund t’i 

referohemi Kodit të Procedurave Administrative. Subjektit mund t’i jepen kopje të të 

dhënave, mund të lejohet t’i shohë apo përmes mesazheve(e-mail). Ankimi dhe 

kërkesa pranë Komisionerit bëhet sipas një formulari që s’është i detyrueshëm, por 

lehtëson si Komisionerin gjatë shqyrtimit të çështjes edhe subjektin për të dhënë një 

informacion sa më të saktë dhe të strukturuar, të domosdoshëm për shqyrtimin e 

ankesës. Një aspekt tjetër i aksesit është edhe aksesi mbi informacionin që duhet të 

përcaktojë kriteret për marrjen e informacionit të kërkuar. Së pari, paraqitet i 

nevojshëm hartimi i akteve për aksesin në informacionin elektronik. Së dyti, duhen 

përshtatur ligjet mbi informimin, mbrojtjen e të dhënave dhe informacionin e 

klasifikuar sekret shtetëtor për arsye se ato plotësojnë njëra-tjetrën
216

. Kontrolluesi 

mund të gjendet përballë kërkesës për informacion nga një palë tjetër dhe kjo duhet  

                                                 
213

 Mund të përmendim këtu përjashtimin nga detyrimet ligjore mbi kushtet për mbrotjen e të dhënave, 

të drejtave të subjektit të të dhënave personale, detyrimin për informim të kontrolluesit etj. 
214

ÇABEJ F., GJOLEKA A., SHALA A., Komentar i Ligjit “Për Mbrojtjen e të Dhënave Personale”, 

Tiranë, 2010, fq. 35. Sipas këtij Komentari është domosdoshmëri miratimi i Kodit të Etikës për 

Gazetarin për të përcaktuar rregulla dhe standarte sjelljeje dhe për t’ i siguruar mbrojtje vetë gazetarit 

gjatë ushtrimit të misionit të tij. Kjo është në përshtatje me direktivën  kapitujt 4, 6 dhe nenit 10 të 

KEDNJ. 
215

Në Komentar janë përmendur kush mund të jenë subjektet e të dhënave personale në fusha të 

ndryshme si gjykatat, arsim, punësim,media etj. Për më tepër shih: ÇABEJ F., GJOLEKA A., SHALA 

A., Komentar i Ligjit “Për Mbrojtjen e të Dhënave Personale”, Tiranë, 2010 fq. 37-38. 
216

Po aty, fq. 39. 
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bërë vetëm sipas kritereve ligjore të përcaktuara në këtë ligj. Konkretisht kontrolluesi 

duhet të marrë pëlqimin e subjektit të të dhënave ose të mos japë referencat, që mund 

ta identifikojnë atë.  

 

E drejta për të kërkuar “korigjimin ose fshirjen e të dhënave kur vihet në dijeni se të 

dhënat rreth tij nuk janë të  rregullta, të vërteta, të plota ose janë përpunuar dhe 

mbledhur në kundërshtim me dispozitat e këtij ligji”, ka një rregullim të veçantë në 

këtë ligj. Ligji njeh edhe të drejtën e subjektit të të dhënave për t’u ankuar pranë 

Komisionerit për Mbrojtjen e të Dhënave Personale nëse kontrolluesi refuzon të bëjë 

korigjimin apo fshirjen apo edhe nuk pranon ta njoftojë subjektin e të dhënave
217

. Pas 

ankesës nëse ky institucion konstaton se të dhënat janë të gabuara ose janë përpunuar 

në mënyrë të paligjshme urdhëron korigjimin ose fshirjen e tyre.  

 

Subjektet e të dhënave mund të zgjedhin të mos jenë subjekte të vendimeve që 

shkaktojnë efekte ligjore apo ndikojnë në mënyrë të rëndësishme tek vendimi kur ai 

është bazuar vetëm në përpunimin automatik. Këtu bëjnë përjashtim vetëm rastet kur 

vendimi është për interesat e tij të ligjshme, veçanërisht duke përfshirë  në vendim 

këndvështrimet e tij
218

. Me përjashtim të rasteve të parashikuara në ligj, “subjekti i të 

dhënave ka të drejtë të kundërshtojë në çdo kohë, bazuar në ligj,  përpunimin e të 

dhënave rreth tij, sipas shkronjave “d” dhe “dh” të nenit 6 të këtij ligji”(neni 15, pika 

1). Ky kundërshtim parashikohet në mënyrë specifike kur përpunimi bëhet për qëllime 

të tregtimit të drejtpërdrejtë; ajo që duhet theksuar, ka të bëjë me faktin se në këtë rast 

përpunimi është i ligjshëm dhe arsyeja e kundërshtimit duhet të lidhet me faktin se ai 

shkakton një dëm të konsiderueshëm për subjektin apo ndonjë person tjetër. Edhe në 

këtë rast kontrolluesi ka detyrimin që të informojë subjektin mbi kundërshtimin e bërë 

prej tij, në të kundërt subjekti mund të ankohet pranë Komisionerit për Mbrojtjen e të 

Dhënave Personale, sepse kërkesa në këtë rast prevalon para çdo vendimi të 

kontrolluesit; vazhdimi i përpunimit në këtë rast përbën shkelje administrative. 

 

E drejta për t’u ankuar është një e drejtë themelore që i krijon mundësi subjektit të të 

dhënave të sigurojë respektimin e të drejtave të tij. Neni 16 përcakton se “çdo person 

që pretendon se i janë shkelur të drejtat, liritë dhe interesat e ligjshme për të dhënat 

personale, ka të drejtë të ankohet ose të njoftojë Komisionerin dhe të kërkojë 

ndërhyrjen e tij për vënien në vend të së drejtës së shkelur”. Pas këtij ankimi, në 

përputhje me Kodin e Procedurës Civile, subjekti i të dhënave mund të ankohet në 

gjykatë(neni 16 pika 1). Në rast se subjekti i të dhënave ka bërë ankim, kontrolluesi 

nuk ka të drejtë të ndryshojë të dhënat personale deri në dhënjen e vendimit 

përfundimtar”(neni 16, pika 2). Ankimi mund të bëhet ndaj një sërë subjektesh si 

marrësit, përpunuesit, kontrolluesit, transferuesit dhe transferuesit ndërkombëtar. Ligji 

njeh të drejtën e subjektit të të dhënave për t’u dëmshpërblyer për dëmin e shkaktuar 

nga përpunimi i paligjshëm i të dhënave personale dhe këtë e kërkon nga kontrolluesi 

(neni 17); kjo është një e drejtë që realizohet nëpërmjet një padie civile. Duket se 

ankimi tek Komisioneri për Mbrojtjen e të Dhënave Personale është një mjet i 

detyrueshëm për t’u ezauruar në mënyrë që subjekti t’i drejtohet gjykatës. 

 

 

                                                 
217

Kontrolluesi duhet ta informojë dhe të plotësojë kërkesën brenda 30 ditëve nga paraqitja e saj. 
218

Vendimi nëse individi mund ta përfitojë shërbimin varet nga rezultati i gjeneruar nga ky vlerësim 

automatik-psh, kredia. 
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Legjislacioni ka parashikuar shprehimisht detyrimet e kontrolluesit dhe të përpunuesit 

pa i ndarë ato. Detyrimi i parë është ai për të informuar; detyrimin që subjekti i të 

dhënave të informohet mbi përpunimin e të dhënave duke përcaktuar si elemente të 

domosdoshme për të qënë të pranishme në njoftim kategoritë e të dhënave, qëllimin e 

përpunimit, adresën e kontrolluesit dhe çdo informacion që garanton në përpunimin e 

ligjshëm të të dhënave(neni 18, pika1). Ka raste në të cilat të dhënat grumbullohen 

nga një përpunim tjetër dhe kjo parashikon se nuk është i detyrueshëm informimimi 

nëse kjo është e parashikuar në ligj, s’ka mundësi reale për të kontaktuar me subjektin 

e të dhënave apo kur përpunimi bëhet për qëllime shkencore e statistikore(neni 18, 

pika 2). Ligji nuk përcakton afatin as formën e informimit. Kjo mund të bëhet në disa 

mënyra si nëpërmjet hedhjes së informacionit në një formular të printuar, e cila 

dërgohet subjektit, një deklarate në faqen e internetit kur grumbullimi i të dhënave 

bëhet on-line etj
219

. 

 

E drejta e subjektit për të kërkuar korigjimin apo fshirjen e të dhënave personale 

shoqërohet me detyrimin e kontrolluesit për ta përmbushur këtë kërkesë. Këtë detyrim 

mund ta kryejë nëse vjen si kërkesë e subjektit, por edhe mund ta inicojë vetë nëse 

vëren pasaktësi, apo informacion jo të plotë(neni 19, pika 1). Është e rëndësishme, 

prandaj dhe është parashikuar si detyrim ligjor i kontrolluesit informimi i marrësit
220

 

për korigjimin apo fshirjen e të dhënave. Në fakt detyrimet e kontrolluesit kanë të 

bëjnë me respektimin e të drejtave ligjore të subjekteve, detyrimi për të zbatuar 

urdhërat e Komisionerit për Mbrojtjen e të Dhënave Personale dhe bashkëpunuar me 

të. Kontrolluesi mund ta realizojë përpunimin e të dhënave nëpërmjet punësimit të 

përpunuesve të cilët kanë një sërë detyrimesh për të realizuar një përpunim të 

ligjshëm(neni 20). Mund t’i grupojmë si detyrime të tij: 

 

 Përpunimin dhe trasferimin sipas udhëzimeve të kontrolluesit. 

 Të marrë masa për sigurinë e të dhënave personale gjatë përpunimit dhe 

dorëzimin e të gjithë dokumentacionit dhe rezultateve të përpunimit, por edhe 

vënjes në dispozicion të informacionit që vërteton përputhshmërinë me 

detyrimet e kontrolluesit ose t’i shkatërrojë ato kur e kërkon ai; 

 Të krijojë marrëveshje me kontrolluesin dhe të marrë masa organizative dhe 

kushte teknike për realizimin e detyrimeve dhe sigurinë e të dhënave. 

Të gjitha këto duhet të përcaktohen nëpërmjet një kontrate mes kontrolluesit dhe 

përpunuesit. Legjislacioni ka parashikuar shprehimisht se “çdo kontrollues duhet të 

njoftojë Komisionerin për përpunimin e të dhënave personale për të cilat është 

përgjegjës”. Ky njoftim duhet të bëhet në dy raste: 

 

 Para se përpunimi i të dhënave të bëhet për herë të parë; 

 Kur kërkohet të ndryshohet qëllimi i përpunimit të të dhënave. 

 

                                                 
219

ÇABEJ F., GJOLEKA A., SHALA A., Komentar i Ligjit “Për Mbrojtjen e të Dhënave Personale”, 

Tiranë, 2010, fq. 44. 
220

Marresi mund të jetë përpunuesi që mund të ketë lidhur kontratë me kontrolluesin dhe çdo 

kontrollues tjetër që mund t’i kalohen të dhënat. 
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Ky detyrim njeh përjashtime të cilat bëhen kur grumbullimi i të dhënave bëhet me 

qëllim mbajtjen e një regjistri, që është i hapur për publikun në përgjithësi apo për 

interesa të sigurisë e rendit. Për rastet e tjera kërkohet përcaktimi nëpërmjet një 

Vendimi të Këshillit të Ministrave
221

. Nëpërmjet saj përcaktohen si raste kur nuk është 

i detyrueshëm informimi edhe kur përpunimi i të dhënave përsonale bëhet nga 

organizatat jofitimprurëse politike, sindikaliste, fetare ose filozofike, për qëllimet e 

tyre të ligjshme vetëm për anëtarët, sponsorizuesit dhe personat e tjerë me lidhje të 

vazhdueshme me to; kur përpunimi i të dhënave lidhet me menaxhimin e burimeve 

njerëzore në sektorin publik dhe privat, në ushtrimin e të drejtave dhe detyrimeve, të 

parashikuara në aktet ligjore dhe nënligjore dalë në zbatim të tyre në respektim të disa 

kushteve të lidhura ngushtë me emërimet kualifikimet, pagesat etj; apo kur përpunimi 

bëhet në zbatim të ligjit “Për arkivat”, duke u kufizuar në përmbushjen e qëllimeve në 

respektim të kërkesave ligjore për mbrojtjen e të dhënave personale.  

 

Por përjashtimet nga detyrimi për njoftim nuk e shmangin detyrimin e kontrolluesit 

për të dhënë një informacion baze pranë Komisioneri për Mbrojtjen e të Dhënave 

Personale.  Njoftimi duhet të përmbajë disa elementë që janë të lidhur kryesisht me 

identitetin e subjektit; por duhet bërë e qartë se elementi kryesor që ai duhet të 

përmbajë është qëllimi i përpunimit të të dhënave. Përpunimi i të dhënave personale 

që mund të bëhet për një apo më shumë qëllime, duhet të shihet i lidhur ngushtë me 

kategoritë dhe natyrën e të dhënave që përpunohen; ka po aq rëndësi edhe njoftimi për 

marrësit e të dhënave (brenda territorit të Shqipërisë) apo marrësit tek të cilët bëhet 

transferimi ndërkombëtar. Njoftimi duhet të përmbajë si element të domosdoshëm 

edhe masat e marra për sigurimin e të dhënave përsonale qoftë gjatë përpunimit, qoftë 

gjatë trasferimit të tyre
222

. Njoftimi i bërë nga kontrolluesi i nënshtrohet verifikimit 

nga Komisioneri për Mbrojtjen e të Dhënave Personale, i cili nëse vëren se ai është i 

paplotë ose përpunimi është i paligjshëm urdhëron kontrolluesin të plotësojë 

mangësitë duke lënë një afat kohor, që nuk përcaktohet shprehimisht në ligj(neni 23). 

Legjislacioni lejon një kontroll paraprak nga Komisioneri në rastet kur kërkohet 

shprehimisht autorizim prej tij(nenin 7, pika 2/c dhe neni 9, pika 1). Ky kontroll 

paraprak zbatohet kur paraqitet një rrezik specifik për sigurinë e të dhënave personale. 

 

Është e rëndësishme të përcaktohet momenti kur mund të fillojë përpunimi i të 

dhënave personale. Përgjithësisht procedura e përpunimit fillon menjëherë pas 

njoftimit të Komisionerit për Mbrojtjen e të Dhënave Personale nga ana e 

kontrolluesit, me përjashtim të rasteve kur kërkohet autorizim nga ky institucion dhe 

ky proces duhet të fillojë pas dhënjes së këtij autorizimi(neni 25, pika 1 dhe 2).  

 

Mbrojtja e të dhënave personale është e lidhur ngushtë edhe me mundësitë ligjore për 

publikimin e këtyre të dhënave. Publikimi i të dhënave për përpunimin e të cilave 

kërkohet autorizim, kërkon të nxirret një vendim dhe vetëm pas kësaj mund të 

pasqyrohet në regjistrin që mban Komisioneri(neni 26). Ky regjistër është një mjet për 

realizimin e transparencës ndaj publikut dhe duke qenë se është një regjistër i hapur  
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VKM Nr.1232, datë 11.12.2009 “Për përcaktimin e rasteve për përjashtimet nga detyrimi për 

njoftimin e të dhënave personale që përpunohen”.  
222

ÇABEJ F., GJOLEKA A., SHALA A., Komentar i Ligjit “Për Mbrojtjen e të Dhënave Personale”, 

Tiranë, 2010, në të cilin parshikon si një mundësi për pasqyrimin e këtyre masave në akte të brendshme 

të kontrolluesit siç mund të jetë”Rregullorja e Brendshme”. 
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për publikun në përgjithësi, përmban elementet që përmendëm për njoftimin me 

përjashtim të pikës “dh”, të nenit 22. 

 

Gjatë grumbullimit dhe përpunimit të të dhënave personale e sidomos atyre sensitive, 

është detyrim ligjor që kontrolluesit dhe përpunuesit e tyre të marrin masa 

organizative dhe teknike të përshtatshme për mbrojtjen e tyre nga shkatërrime të 

qëllimshme apo aksidentale(neni 27, pika 1). Kjo është e detyrueshme sidomos kur 

përpunimi bëhet në rrjet. Vlen të theksohet se Komisioneri ngarkohet nga ligji që të 

përcaktojë me vendim rregulla të hollësishme për sigurimin e të dhënave personale
223

.  

 

Marrja e këtyre masave  përfshin masat fizike dhe organizative, por rëndësi të veçantë 

paraqet fakti që përpunimi, korigjimi, fshirja apo transferimi i tyre duhet të 

dokumentohen. 

 

Një ndër pikat më të forta të këtij ligji është se parashikon një organ të krijuar si 

“autoriteti përgjegjës që mbikqyr dhe monitoron, në përputhje me ligjin, mbrojtjen e 

të dhënave personale, duke respektuar dhe garantuar të drejtat dhe liritë themelore të 

njeriut”(neni 29, pika 1) Kompetencat ai i ushtron vetëm për qëllime mbikqyrjeje dhe 

detyrohet të respektojë parimin e konfidencialitetit edhe pas funksionit. Komisioneri 

për Mbrojtjen e të Dhënave Personale është person juridik dhe i pavarur. “Ai paraqet 

Raport Vjetor para 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”(neni 31, 

pika 3). Komisioneri për Mbrojtjen e të Dhënave Personale është pajisur me një sërë 

kompetencash. Hetimi administrativ dhe e drejta e aksesit në përpunimet e të dhënave 

personale, si dhe e drejta për të mbledhë të gjithë informacionin për përmbushjen e 

detyrave të mbikqyrjes janë kompetenca që i mundësojnë Komisionerit të monitorojë: 

 

o Zbatimin e rregullave të përpunimit të të dhënave personale; 

o Zbatimin e të drejtave të subjekteve të të dhënave dhe rivendosjen e të drejtave 

të shkeluara; 

o Zbatimin e detyrimeve që ngarkon ligj;  

o Nxjerrjen e përgjegjësisë dhe kur ekzistojnë kushtet ligjore dhe vendosjen e 

sanksioneve administrative; 

Ky hetim nis me iniciativën e subjekteve që ankohen dhe me nismën e vetë 

Komisionerit. Kjo e dyta përfshin ndërhyrjen e Komisionerit nëpërmjet shqyrtimit të 

njoftimeve të kontrolluesve dhe nëpërmjet kontrolleve të programuara për 

monitorimin dhe mbikqyrjen.  

 

Nga ana tjetër ky organ nxjerr akte juridike si urdhëra për kontrolluesit në rastet e 

abuzimit me përpunimin e të dhënave personale dhe udhëzime paraprakisht para 

fillimit të përpunimit dhe siguron publikimin e tyre. Komisioneri në rast shkeljesh 

serioze të përsëritura ose të qëllimshme të ligjit nga një kontrollues apo përpunues, 

veçanërisht në rastet e përsëritura të moszbatimit të rekomandimeve të tij, vepron  
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Vendim Nr.1, datë 4.03.2010 për “Përcaktimin e rregullave të hollësishme për sigurimin e të 

dhënave personale”. Udhëzim Nr.4, datë 16.03.2010 për “Marrjen e masave të sigurisë së të dhënave 

personale në veprimtarinë e fushës së arsimit”. 
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sipas nenit 39 të këtij ligji dhe e denoncon publikisht ose e raporton çështjen në 

Kuvend dhe në Këshillin e Ministrave.  

 

Rekomandimet e dhëna nga Komisioneri kanë qenë kryesisht: 

 

 Rekomandime për të plotësuar detyrimin ligjor të njoftimit pranë Komisionerit 

dhe në rast të transferimit të të dhënave në një shtet me nivel të pamjaftueshëm 

sigurie të mbrojtjes së të dhënave aplikimi pranë Komisionerit për  

autorizim
224

. 

 Rekomandimin për fshirjen dhe shkatërrimin e materialeve e të dhënave të 

grumbulluara në kundërshtim me kriteret ligjore dhe ndalimin e grumbullimit, 

përpunimit dhe publikimit të tyre
225

. 

 Rekomandime për shkeljet e kohëzgjatjes së mbajtjes së të dhënave 

personale
226

 

 Rekomandime për mospërfshirjen në rregulloret e brendshme të rregullave 

lidhur me konfidencialitetin për të dhënat personale(në 6 raste procedimi)
227

. 

 Rekomandime për njoftimin nëpërmjet tabelave paralajmëruese  për 

përdorimin e kamerave të vëzhgimit.  

 Rekomandime për marrjen e masave të nevojshme për krijimin e ambjenteve 

dhe të sigurohen pajisjet e duhura për garantimin e sigurisë fizike të 

dokumentave që përmbajnë të dhëna personale
228

. 

 Mbrojtja e të dhënave personale kur shpërndahen faturat e ndryshme të cilat 

duhet të jenë në zarfe të mbyllura
229

. 

 

 

Ligji parashikon një sërë përgjegjësish për Komisionerin të cilat mund t’i grupojmë si 

më poshtë: 

 

 Dhënja e autorizimeve për aktet ligjore e nënligjore në fushën e mbrojtjes së të 

dhënave personale. Komisioneri ka kryer studime të legjislacionit në disa fusha që 

ndikojnë në të dhënat personale dhe ka përgatitur amendimet përkatëse. Me 

Urdhërin nr.67, datë 9.07.2010 Komisioneri ka miratuar “Formularin e aplikimit 

për aprovimin e Transferimit të të dhënave personale në një shtet që nuk ka nivel  
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 Rekomandimi si detyrim i Fakultetit Ekonomik në Tiranë për të kërkuar autorizim nga Komisioneri 

për Mbrojtjen e të Dhënave Personale në rastet kur tranferon jashtë Shqipërisë të dhënat personale që ai 

zotëron. 
225

 Hetimi administrativ për shqyrtimin e ankesës ndaj Televizionit Kombëtar Klan me rastin e 

publikimit në emisionin “Njerëz të Humbur” të të dhënave të ankueses në cilësinë e birësueses dhe të 

birësuarit të saj pa marrë pëlqimin paraprak të tyre. Ky emision ishte vënë në lëvizje nga kërkesa e 

nënës biologjike të fëmijës së birësuar. 
226

 Kontrolli administrativ pranë  kontrolluesit Albanian Mobile Communications sh.a(AMC) konstatoi 

shkelje dhe dha rekomandime të rëndësishme në lidhje me shkatërrimin e të dhënave që ata zotërojnë 

dhe ruhen pas kalimit të afatit kohor në përshtatje me qëllimin për të cilin ishin marrë. 
227

 Në hetimin administrativ pranë Autoritetit Portual Durrës u konstatua shkelje të mbrojtjes së të 

dhënave personale dhe nëpërmjet rekomandimit u kërkua përfshirja në rregulloret e brendshme të 

rregullave lidhur me konfidencialitetin për të dhënat personale. 
228

Rekomandimet i drejtohen Autoritetit Shëndetsor Rajonal dhe Institutit të Sigurimeve të Kujdesit 

Shëndetsor në lidhje me hetimin e realizuar pranë Qendrave Shëndetësore Nr.1 e Nr.2. 
229

 Kontrolli i ushtruar pranë kontrolluesit Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike (OSSHsh.a) 

konkludoi se faturat shpërndaheshin në zarfe të pambyllura duke i dhënë akses  të gjithëve në të dhënat 

personale që këto fatura zotëronin.  
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të mjaftueshëm të mbrojtjes së të dhënave personale, nëpërmjet autorizimit të 

Komisionerit”. 

 Nxjerrja e udhëzimeve( për kohën e mbajtjes së tyre në fusha të ndryshme dhe 

marrjen e masave të sigurisë në këtë fushë.  

 Dhënja e autorizimeve për përpunimin e të dhënave personale dhe transferimin 

ndërkombëtar për rastet e paparashikuara në ligj apo aktet nënligjore. Pranë 

Komisionerit janë paraqitur gjatë vitit 2010 katër kërkesa për autorizim. Pas 

trajtimit paraprak të kërkesës është kërkuar nga Komisioneri informacion 

plotësues.  

 Sigurimi i së drejtës së informacionit, krijimi i një regjistri bazuar në këto 

informacione dhe kontrollin e  procesit të përpunimit kur nuk ka detyrim për 

informim duke informuar dhe subjektin e të dhënave personale. 

 Shqyrtimi i ankesave dhe kontrolli i zbatimit të gjobave. Ankesat janë bërë në 

rrugë telefonike, elektronike, si dhe me shkrim. Mbi 50 raste ankesash janë 

orientuar subjektet në rrugë telefonike, sepse nuk kishin bazë për fillim të 

procedimit administrativ. Në 13 raste  janë marrë ankesa me shkrim  të cilat i janë 

nënshtruar procedimit administrativ. Natyra e ankesave dhe problematika e tyre ka 

të bëjë me përditësimin e të dhënave personale, korigjimin, publikimin, me 

ngritjen e profileve të rreme në Facebook. Për vitin 2010 janë realizuar 19 hetime 

mbi ligjshmërinë e përpunimit të dhënave personale nga subjektet e të dhënave të 

inicuara nga ankesat(13 raste) dhe nëpërmjet hetimeve të programuara(6 raste). 

Gjithashtu Komisioneri ka vendosur sanksione në 13 raste ndaj kontrolluesve 

publikë e privatë, të cilët kanë qenë në shkelje të përsëritura dhe të qëllimshme të 

ligjit në lidhje me përmbushjen e detyrimit për njoftim pranë Komisionerit
230

. 

 Bashkëpunimi me autoritetet homologe dhe përfaqësimi i institucionit në 

aktivitetet ndërkombëtare dhe kombëtare. 

 Realizimi i publikimeve dhe aktiviteteve informuese mbi të drejtën e mbrojtjes së 

të dhënave personale me qëllim ndërgjegjësimin e publikut. 

Legjislacioni parashikon detyrimin e institucioneve publike dhe private që të 

bashkëpunojnë me Komisionerin, duke i siguruar gjithë informacionin që i duhet për 

plotësimin e detyrave (neni 32, pika1) Për të ushtruar të drejtat dhe realizuar detyrat 

ligjore Komisioneri “ka akses në sistemin e kompjuterave, në sistemet e arkivimit, që 

kryejnë përpunimin e të dhënave personale dhe në të gjithë dokumentacionin që lidhet 

me përpunimin dhe transferimin e tyre”(neni 32, pika 2). 

 

 

4.4.Konkluzione 

 

Në bazë të diskutimit për të drejtën e privatësisë qëndron vendosja e një paralelizmi 

mes të drejtës për t’u informuar dhe komunikuar të individit dhe të drejtës që si qënje 

njerëzore të mos komunikojë apo të mos bëjë publike informacionet subjekt i të cilave  
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 Komisioneri për Mbrojtjen e të Dhënave Personale, Raportit vjetor 2010, fq. 7. 
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është. Pra me fjalë të tjera, e drejta për t’iu respektuar ajo që njihet tashmë si jeta e tij 

private. 

 E drejta e privatësisë është objekt i një debati aktual dhe qëndrimi i 

përgjithshëm është se ka disa arsye që tërheqin vëmendjen ndaj kësa teme si : 

revolucioni teknologjik,  i cili ka sjellë një tronditje në vlerat e shoqërisë aq sa 

sot shumë studiues flasin për “vdekjen” bashkëkohore të privatësisë; lufta ndaj 

terrorizmit pas 11 Shtatorit është shoqëruar me masa e akte që kufizojnë 

garancinë që i ishte dhënë privatësisë dhe mbrojtjes së të dhënave; 

ndërverprimi gjithnjë e më i gjerë në këndvështrimin e procesit të globalizimit. 

 

 Kërkimi i një koncepti të qartë për “privatësinë” ka qenë një ndërmarrje e 

vështirë Kjo përpjekje është materializuar në teori që shkojnë nga të kuptuarit 

të privatësisë si një e drejtë pronësore dhe jo autonome në kuptimin si një e 

drejtë personale. Kjo e fundit shfaqet në variantet në vazhdim “mosndërhyrje 

publike”, privatësia si “përjashtim” i subjektit, në privatësinë si “kufizim i 

aksesit” mbi informacionin personal, në privatësinë si “kontroll” mbi 

informacionin personal dhe privatësia si “informacion”. Kuptimi më i plotë i 

privatësisë është ai që lidhet me imunitetin nga ndryshimet e panjohura dhe të 

padëshiruara të identitetit personal. 

  

 Debati filozofik dhe juridik mbi privatësinë ka në qendër të tij përpjekjet për të 

bërë një dallim mes sferës “publike” dhe “private”, qëndrimi ndaj së cilës ka 

qenë i ndryshëm, sidomos në praktikën e konsoliduar nga vendimet e 

gjykatave, qëndrim që është përshtatur edhe me ndryshimet teknologjike. 

Teknologjitë e reja, rrjetet sociale kanë krijuar mundësi më të mëdha për 

komunikim, të cilat janë shoqëruar me më tepër informacion, (përfshirë këtu 

edhe të dhëna personale), për të komunikuar dhe më shumë mundësi për ta 

mbikqyrë këtë informacion. Kuptimi i sferës “publike” nëpërmjet vendimeve 

të mësipërme është zhvendosur nga ambjenti ku zhvillohet veprimtaria tek 

natyra e akteve dhe statusi i personit si faktorë vendimtarë për të konkluduar 

nëse është shkelur privatësia. 

 

 Për të përcaktuar nëse kemi shkelje të privatësisë, kërkojmë të identifikojmë  

tre kritere: informacioni ka cilësinë e informacionit konfidencial; rrethanat 

imponojnë një detyrim për konfidencialitet; informacioni është përdorur në 

mënyrë të paautorizuar. Për më tepër, vendimet e gjykatave kanë mbrojtur disa 

forma të ekzistencës së informacionit si konfidencial. Përgjithësisht nuk e 

gëzojnë këtë mbrojtje informacionet që janë bërë publike tashmë. Ndryshimi i 

rrethanave kondicionon karakterizimin e një informacioni si konfidencial; 

kështu e kanë fituar këtë mbrojtje informacionet që përbëjnë sekretin martesor, 

informacionet për fëmijët nën 16 vjeç, marrëdhënjet seksuale apo raporte të 

caktuara profesionale si ai mes mjekut dhe pacientit apo klientit dhe avokatit. 

 

 Privatësia nuk është një e drejtë absolute; ajo mund të kufizohet për fakte të 

ndryshme si: informacioni është publik, ka një konsensus të dhënë nga 

subjekti i informacionit; e kërkon interesi publik. 
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 Legjislacioni shqiptar ofron mbrojtje të veçantë për të drejtën e privatësisë. 

Dispozitat kushtetuese ofrojnë një mbrojtje të qartë të privatësisë dhe 

shërbejnë si bazë për mbrojtjen e saj ligjore. Ligji ka si objekt të tij  

“përcaktimin e rregullave për mbrojtjen dhe përpunimin e ligjshmëm të të 

dhënave personale”. Synimi kryesor është të mos abuzohet me qëllim me të 

dhënat personale. 

 

 Ligji duke mos dhënë një përkufizim mbi privatësinë vendos në qendër të 

vëmendjes konceptin e të dhënave, duke i klasifikuar në të dhëna personale 

dhe të dhëna sensitive. Ky klasifikim merr rëndësi për të bërë dallimin mes 

përpunimit të të dhënave personale në përgjithësi dhe përpunimit të të dhënave 

sensitive. Legjislacioni përcakton lloje të ndryshme të “përpunimit të të 

dhënave” dhe detyrimet e përpunuesve dhe kontrolluesve gjatë këtij procesi. 

“Transferimi ndërkombëtar i të dhënave” ka një rregullim të gjerë nga ky ligj,  

duke përcaktuar edhe procedura të ndryshme për realizimin e tij ku mund të 

përmendet edhe rëndësia që i jepet nivelit të mbrojtjes që ofron vendi ku 

transferohen të dhënat ose kontrolluesi i tyre. Në përpunimin e të dhënave ka 

një element thelbësor që është “pëlqimi” i dhënë nga subjekti i të dhënave. 

 

 Në qendër të vëmendjes së këtij ligji është mbrojtja e të drejtës së subjektit të 

të dhënave për të pasur akses në të dhënat personale, që përfshin të drejtën për 

të hyrë në të dhënat apo për të kërkuar “korigjimin ose fshirjen e të dhënave”. 

Paraqitet i nevojshëm hartimi i akteve për aksesin në informacionin elektronik 

dhe përshtatja mes ligjeve mbi informimin, mbrojtjen e të dhënave dhe 

informacionin e klasifikuar sekret shtetëtor.  

 

 E drejta për të mbrojtur të dhënat personale është një e drejtë themelore dhe 

legjislacioni shqiptar u ofron subjekteve edhe mekanizmat e nevojshme për 

këtë. Ligji njeh të drejtën e subjektit për t’u ankuar në rrugë administrative dhe 

gjyqësore. Është një hap cilësor parashikimi i një institucioni të pavarur, 

Komisionerit për Mbrojtjen e të Dhënave Personale, ndër kompetencat e të 

cilit përfshihet edhe shqyrtimi i ankesave që vijnë nga subjektet e të dhënave 

personale. Ankimi pranë Komisionerit është një kusht që duhet ezauruar për të 

ndjekur rrugën gjyqësore të ankimit. 

 

 Komisioneri për Mbrojtjen e të Dhënave Personale është krijuar si “autoriteti 

përgjegjës që mbikqyr dhe monitoron, në përputhje me ligjin, mbrojtjen e të 

dhënave personale, duke respektuar dhe garantuar të drejtat dhe liritë 

themelore të njeriut”. Hetimi administrativ dhe drejta e aksesit në përpunimet 

e të dhënave personale janë kompetenca që i mundësojnë Komisionerit të 

monitorojë ligjshmërinë e përpunimit të të dhënave dhe zbatimin e ligjit. Vlen 

të theksohet se Komisioneri investohet nga ankesat e subjekteve ose me 

iniciativën e vet. Vullneti i Komisionerit materializohet në vendimet e tij të 

karakterit rekomandues, por edhe përmes sanksioneve. Po kaq të rëndësishme 

konsiderohen edhe kompetencat e tij për të bërë propozime për amendime 

ligjore dhe nxjerrjen e udhëzimeve për të zbatuar kërkesat ligjore nga 

subjektet. 

 

 



 

E drejta për informim dhe mjetet e realizimit të saj në Republikën e Shqipërisë 

 124 

 

         KREU  5 

 

MBROJTJA NDËRKOMBËTARE E TË DREJTËS PËR INFORMIM. 

 

E drejta për informim ka njohur një mbrojtje ndërkombëtare të gjerë, përmes 

miratimit të akteve të ndryshme (rezoluta, konventa, deklarata), por edhe përmes 

krijimit të një praktike në jurisprudencë, ku gjen mbrojtje si komponent i lirisë së 

shprehjes, apo si një e drejtë autonome
231

.  

Duke filluar nga Deklarata Universale e të Drejtave të Njeriut, si një akt ndërkombëtar 

deklarativ dhe duke vazhduar me akte ndërkombëtare si: Konventa Europiane e të 

Drejtave të Njeriut dhe jurisprudenca e Gjykatës Europiane të të Drejtave të Njeriut; 

Konventa Amerikane për të Drejtat e Njeriut dhe Gjykata Ndër-Amerikane për të 

Drejtat e Njeriut, e cila me jurisprudencën e saj vendos një standart ndërkombëtar për 

kuptimin, mbrojtjen dhe kufizimin e lirisë së shprehjes dhe informimit
232

; si dhe akte 

të BE-së që rregullojnë këtë të drejtë brenda këtij bashkimi. Në trajtimin në vazhdim 

do të paraqitet një analizë e hollësishme mbi aktet ndërkombëtare e rajonale që e 

rregullojnë këtë të drejtë, ku edhe vendi ynë aderon apo ku është me prioritet aderimi 

në të ardhmen. 

 

5.1. Mbrojtja e së drejtës së informimit në kuadrin e Organizatës së Kombeve të  

      Bashkuara. 

 

                      5.1.1. Deklarata Universale e të Drejtave të Njeriut 
 

Deklarata Universale e të Drejtave të Njeriut
233

 përmban një formulim, i cili paraqet 

elementet formale të rëndësishme, duke iu referuar disa aspekteve të lirisë së 

informimit. Pikërisht në artikullin 19 parashikohet se “Çdo njeri ka të drejtën e lirisë 

së opinionit dhe të shprehjes, gjë që nënkupton të drejtën për të mos u prekur për 

shkak të opinioneve të tij si dhe të drejtën për të kërkuar, për të marrë dhe për të 

përhapur informacion dhe ide me çdo mjet të mundshëm dhe pa marrë parasysh 

kufijtë”. Formulimi, i cili rezulton mjaft analitik, vë në dukje një nevojë të 

domosdoshme për të mbrojtur si të drejtën për të informuar, aq edhe të drejtën për tu 

informuar. Deklarata, duke pasur karakter deklarativ
234

, e shpall të drejtën për 

informim së bashku me të drejtat e tjera që parashikon si “ideali që duhet të synojnë 

te gjithë popujt dhe të gjitha kombet”.
235

 

 

                                                 
231

Aktet ndërkombëtare nëpërmjet mbrojtjes së të drejtës për informim riafirmojnë karakterin universal  

të të drejtave të njeriut. Karakteri universal u rikonfirmua në Konferencën Botërore mbi të Drejtat e 

Njeriut e mbledhur nga Asambleja  e Përgjithshme e OKB- së, e mbajtur në Vjenë në vitin 1993. 

232
 Shih: International Law: Comparative Jurisprudence of the Inter-American Court of Human Rights. 

233
 Deklarata Universale e të Drejtave të Njeriut u miratua dhe u shpall nga Asambleja e Përgjithshme 

me Rezolutën 217A (III) të saj, me 10 Dhjetor 1948. 
234

 Deklarata është e privuar nga mekanizmat mbrojtës, që garantojnë respektimin e të drejtave që 

parashikon. 
235

 “Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedom”in Human Rights in 

international law, Brussels, 1992. 
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Ajo çfarë përmban liria e shprehjes dhe e mendimit interpretohet si një përqasje e dy 

lirive që ndërthuren dhe në ushtrimin e tyre bashkëpunojnë në mënyrë simbiotike për 

zhvillimin e personalitetit të individit, e cila do të rezultonte e cunguar nëse do të 

kufizohej vetëm në deklarimin e lirisë së mendimit, pa marrë në konsideratë 

domosdoshmërinë për të paraqitur një mbrojtje të hapur edhe ndaj formave të tjera 

shprehëse të identitetit të individëve dhe komuniteteve të ndërmjetme. 

 

Në Deklaratën Universale të të Drejtave të Njeriut është standartizuar profili negativ i 

lirisë së shprehjes si mungesë detyrimesh, çlirim nga detyrimet e jashtme, kufizuese të 

sferës së vetpërcaktimit të individëve. Ndalimi i ndërhyrjeve ndaj opinionit shprehet, 

por, i shkrirë në një formulim të hollësishëm
236

. Konkretisht në nenin 29 të Deklaratës 

përcaktohen kufizimet e mundshme që mund t’i bëhen lirisë së informimit në kuadrin 

e kësaj Deklarate duke parashikuar se “Në ushtrimin e të drejtave dhe në gëzimin e 

lirive të tij, çdo njeri u nënshtrohet vetëm kufizimeve të përcaktuara me ligj dhe vetëm 

me qëllim që të sigurohen njohja dhe respektimi i të drejtave të tjetrit dhe per t’iu 

përgjigjur kërkesave të drejta të moralit, rendit publik dhe të mirëqënjes së 

përgjithshme në një shoqëri demokratike”. 

 

 

5.1.2. Pakti Ndërkombëtar i të Drejtave Civile dhe Politike 

 

Pakti Ndërkombëtar i të Drejtave Civile dhe Politike erdhi si rrjedhojë e përpjekjeve 

te Komisionit të të Drejtave të Njeriut për të hartuar një konventë që do të vendoste 

detyrime të mirëfillta juridike. Pakti u aprovua nga Asambleja e Përgjithshme më 16 

Dhjetor 1966 dhe hyri në fuqi 10 vjet më vonë. 

 

Pakti Ndërkombëtar i të Drejtave Civile dhe Politike fillon pikërisht me parashikimin 

e një ndalimi të ndërhyrjes ndaj opinionit kur thotë se “Çdo individ ka të drejtë të mos 

preket për shkak të opinioneve të veta”. Vetëm më pas, artikulli 19 i Paktit mbron 

lirinë e shprehjes së çdo individi dhe i jep përmbajtje duke shpjeguar se “kjo e drejtë 

kupton lirinë për të kërkuar, për të marrë dhe përhapur informacion dhe ide të çdo lloji 

pavarësisht nga kufijtë në formën me gojë, me shkrim, të shtypur ose artistike, ose me 

çdo mjet tjetër të zgjedhur prej tij”.  

 

Më tej në pikën 3 të tij neni, Artikulli 19 parashikon kufizimin e kësaj të drejte, kur 

thotë se ushtrimi i të drejtave të parashikuara në paragrafin 2 të këtij neni nënkupton 

detyra dhe përgjegjësi të posaçme. Prandaj ata mund t`i nënshtrohen disa kufizimeve, 

të cilat duhet të përcaktohen shprehimisht me ligj dhe të jenë të domosdoshme: 

 Për respektimin e të drejtave ose të reputacionit të të tjerëve. 

 Për ruajtjen e sigurisë kombëtare, të rendit, shëndetit ose moralit publik”. 

 

Konsiderohet një hap cilësor aprovimi i këtij Pakti, për faktin se ai parashikon edhe 

mekanizmat që sigurojnë mbrojtjen e të drejtave të parashikuara prej tij. Ky 

mekanizëm ofron një mbrojtje të dyfishtë nëpërmjet: 
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RAZZANTE R., “Manuale di diritto dell’informazione e della cominicazione”,seconda edizione, fq. 

11 
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 Sistemit të detyrueshëm të raporteve shtetërore dhe ankesave shtetërore pranë 

Komitetit të të Drejtave të Njeriut
237

; 

 Protokollit të Parë Shtesë të Paktit, i cili hyri në fuqi në vitin 1979, i cili vetëm 

nëse është ratifikuar nga shtetet, jep mundësi për të kryer hetime dhe për të 

shqyrtuar ankesat e individëve. 

 

5.1.3. Konventa e Aarhus-it
238

. 

 

Sot mund të flasim për një problematikë të rëndësishme siç është mbrojtja e mjedisit 

dhe e drejta e çdo individi për të jetuar në një mjedis të pastër e të shëndetshëm. Për 

realizimin e këtij qëllimi faktor thelbësor konsiderohet pjesmarrja e publikut në 

vendimarrjen mbi proceset që ndikojnë mbi mjedisin.  

 

Ky në fakt është edhe qëllimi i Konventës së Arhus-it, e cila në nenin 1 të saj synon të 

garantojë “të drejtën e e publikut për të patur informacion për mjedisin, për të marrë 

pjesë në marrjen e vendimeve mjedisore dhe për t’iu drejtuar gjykatës në lidhje me 

çështjet e mjedisit”. Konventa jep një përkufizim të gjerë për autoritetet publike duke 

përfshirë: organet e qeverisjes në nivel kombëtar, rajonal apo çdo nivel tjetër, çdo 

person fizik dhe juridik që kryen funksione publike administrative në lidhje me 

mjedisin dhe çdo person fizik apo juridik që kryen veprimtarinë e tij brenda aktivitetit 

të autoriteteve të mësipërme.  

 

Vëmendje të veçantë Konventa i kushton kuptimit të “informacionit mjedisor” ku 

përfshin: gjendjen e elementeve të mjedisit; faktorët dhe marrëveshjet mjedisore, 

politikat e ndërmarra dhe legjislacioni i miratuar gjatë vendimarrjes mjedisore; 

gjendjen e shëndetit të njeriut dhe sigurisë së tij(neni 2, pika 3/a, b, c). Konventa bën 

dallimin mes konceptit “publik”, të kuptuar si çdo person fizik e juridik sipas 

përcaktimit të legjislacionit kombëtar dhe konceptit të “publikut të interesuar”, të 

kuptuar si publiku që ndikohet apo mund të ndikohet nga vendimarrja mjedisore. Zënë 

një pozitë të veçantë shoqatat dhe organizatat jofitimprurëse të cilat konsiderohen si 

publik i interesuar. 

 

Konventa ngarkon shtetet palë për të ndërmarrë masat legjislative dhe masa të tjera që 

do të siguronin tre objektivat e kësaj konvente pa u diskriminuar, nëpërmjet edukimit 

mjedisor të publikut, mbështetjes së shoqatave (neni 3, pika 1, 3, 4 dhe 9). 

 

E drejta për të patur ionformacion mjedisor konsiderohet si e drejtë për të kërkuar 

informacion mbi mjedisin pa qenë i detyruar për të dhënë motivin e kësaj kërkese dhe 

si një detyrim i autoritetit për ta dhënë informacionin përgjithësisht në formën e  
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 Komiteti i të Drejtave të Njeriut përbëhet nga 18 anëtarë mes qytetarëve të shteteve palë, ekspertë të 

fushës juridike që nuk përfaqësojnë qeverinë e tyre. Kourumi i nevojshëm për vendimarrjen është 12 

anëtarë dhe miratimi bëhet me shumicë të thjeshtë.  Pavarësisht kësaj, praktika ka konsoliduar 

konsensusin në marrjen e vendimeve. 
238

 Konventa e Aarhus-it u miratua më 25 qershor 1998 në Aarhus të Danimarkës dhe jep mundësi për 

të aderuar për vendet anëtare të Komisionit Ekonomik për Europën, ato me status këshilltari pranë këtij 

Komisioni dhe organizatat  rajonale të integrimit ekonomik, të përbëra nga shtetet anëtare sovrane të 

KEE, tek të cilat shtetet anëtare kanë transferuar kompetencën për çështjet që trajtohen nga Konventa. 
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kërkuar dhe brenda afatit 30 ditor
239

.Ka dy raste kur kërkesa për informacion mund të 

refuzohet( neni 4, pika 3 dhe 4): 

Së pari, në disa kushte që kanë të bëjnë me vetë kërkesën apo autoritetin publik të cilit 

i drejtohet kërkesa(p.sh, kërkesa është e paarsyeshme, autoriteti nuk e zotëron atë, kur 

informacioni është në përfundim të përpunimit apo është për komunikim të 

brendshëm institucional); 

Së dyti, në kushtet kur mund të ketë ndikim negativ në: konfidencialitetin e 

procedurave të autoritetit publik apo të dhënave personale të subjektit fizik kur këto 

parashikohen në legjislacionin kombëtar; marrëdhënjet ndërkombëtare, mbrojtjen 

kombëtare dhe sigurinë publike; mënyrën e gjykimit; të drejtat për pronën 

intelektuale; interesat e një pale të tretë që e ka dhënë informacionin dhe mjedisin me 

të cilin lidhet informacioni. 

Kufizimet e mësipërme duhet të merren në kuptimin e ngushtë të tyre duke i dhënë 

përparësi interesit të publikut për informacionin. Refuzimet duhet të shoqërohen me 

motivin e refuzimit, sa më shpejt dhe në formë shkresore nëse kërkesa ishte në po këtë 

formë apo nëse kërkohet nga subjekti i interesuar për informacionin. 

 

Autoritetet publike duhet të sigurojnë: 

 Zotërimin dhe rinovimin e informacionit mjedisor që lidhet me funksionet e 

tyre; 

 Krijimin e sistemeve detyruese për të siguruar një rrjedhje të përshtatshme të 

informacionit mbi mjedisin për tek autoritetet e tjera; 

 Informimin e publikut për masat parandaluese apo që mund të  zvogëlojnë 

dëmin në rast të kërcënimit të shëndetit nga veprimtari të ndryshme apo 

shkaqe natyrore. 

Informacioni duhet të bëhet i disponueshëm për publikun në mënyrë transparente dhe 

efektive, progresiv nëpërmjet bankës së të dhënave elektronike dhe raporteve 

periodike. Rëndësi paraqet nxitja e subjekteve që mund të ndikojnë me aktivitetin e 

tyre në mjedis, për të dhënë periodikisht informacion për publikun. 

 

E drejta e pjesmarrjes së publikut në vendimarrje e kuptuar si një e drejtë, e cila  

ushtrohet në raport me aktivitete të veçanta që ndikojnë mjedisin, përmes një procesi 

që kërkon sigurimin e kushteve në mënyrë që publiku të ketë mundësi të shprehë 

opinionet e tij dhe ky opion të merret parasysh. Elementi themelor për të marrë pjesë 

në vendimarrjen mjedisore është njoftimi i publikut në mënyrë individuale apo 

publikisht për pjesmarrjen në procedurën e hershme të vendimarrjes, në mënyrë të 

përshtatshme dhe duke përcaktuar afatet kohore për çdo fazë. Njoftimi zakonisht jep 

informacion mbi aktivitetin, për të cilin do të merret vendimi dhe natyrën e tij, 

autoritetin përgjegjës vendimarrës, procedurën dhe afatet kohore, llojin e 

procedurës,(kombëtare apo ndërkufitare), për vlerësimin e ndikimit të aktivitetit në 

mjedis(neni 6, pika 2, 3, 4). Nëpërmjet rregullimit ligjor të procedurave krijohet 

mundësia që publiku të paraqesë në formën më të përshtatshme(kryesisht në formë 

shkresore), në mbledhje publike ose në mbledhje të autoritetit, opinionet, analizat për 

aktivitetin që propozohet. Pjesmarrja e publikut zë një vend të rëndësishëm kur flitet 

për hartimin e politikave dhe programeve, të cilat kanë lidhje me mjedisin dhe  
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 Ka raste kur mund të shtyhet afati i dhënjes së informacionit deri në 2 muaj nga dita e bërjes së 

ankesës, gjithmonë duke informuar subjektin për këtë shtyrje afati. 
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autoritetet hartuese kanë detyrimin të identifikojnë publikun e interesuar dhe të gjejnë 

mënyrat për të siguruar këtë pjesmarrje. 

 

E drejta për t’iu drejtuar gjykatës, e konceptuar si një detyrim i shteteve palë që 

nëpërmjet legjislacionit të brendshëm “të sigurojë që çdo person i cili mendon se 

kërkesa e tij për informacion...është nënvlerësuar, refuzuar gabimisht, pjesërisht apo 

tërësisht, i është përgjigjur në mënyrë të pamjaftueshme ose nuk është trajtuar në 

përputhje me klauzolat e këtij neni, ka të drejtë për të patur një procedurë shqyrtimi 

përpara gjykatës ose çdo organi tjetër të pavarur dhe të paanshëm të krijuar me ligj”. 

Konventa lë mundësinë e një të drejte më të zgjeruar për t’iu drejtuar një gjykate 

bazuar në legjislacionin e brendshëm, duke mos përjashtuar mundësinë e një 

shqyrtimi administrativ apo të kërtesës për të shteruar rrugën e ankimit administrativ 

para atij gjyqësor. Vendimet mbi çështjet e shqyrtuara duhet të bëhen të 

disponueshme për publikun. Ka rëndësi në kuptimin e kësaj konvente, detyrimi i 

shteteve për të siguruar mekanizmat ndihmës kombëtarë, për të hequr pengesat 

financiare apo pengesa të tjera për ushtrimin e së drejtës së ankimit në gjykatë. 

 

 

5.2. E drejta për informim në aktet e Këshillit të Europës. 

 

   5.2.1. Mbrojtja e së drejtës për informim nga Konventa Europiane e të  

            Drejtave të Njeriut. 

 

Konventa Evropiane e të Drejtave të Njeriut
240

 përbën një dokument të rëndësishëm 

në fushën e mbrojtjes së të drejtave të njeriut. Rëndësia e saj është e padiskutueshme 

sepse siç thuhet në vetë  Preambulën e saj merr masat e para të përshtatshme për të 

siguruar garancinë kolektive të disa prej të drejtave të shpallura në Deklaratën 

Universale
241

. Ky rol është edhe më i dukshëm nëse kemi parasysh që, pothuajse të 

gjitha shtetet nënshkruese të Konventës e kanë përfshirë atë në sistemet e tyre ligjore. 

Konventa është bërë kështu pjesë e sistemit të brendshëm ligjor dhe është e 

detyrueshme për gjykatat e vendeve përkatëse dhe të gjitha autoritetet publike.   

 

Per më tepër ajo ka krijuar mekanizmat e nevojshme për mbrojtjen e të drejtave të 

parashikuara në të. Konventa në nenin 2 të saj i njeh Gjykatës Europiane të të 

Drejtave të Njeriut juridiksionin që të gjykojë në bazë të kërkesës së çdo personi fizik, 

organizate joqeveritare ose grupi individësh, të cilët pretendojnë se janë viktimë e 

ndonjë shkeljeje nga një Palë e Lartë Kontraktuese e të drejtave të njohura nga 

Konventa ose nga protokollet e saj shtesë. Teksti i Konventës nuk duhet interpretuar 

jashtë jurisprudencës së saj; vendimet e Gjykatës Europiane të të Drejtave të Njeriut 

shpjegojnë dhe interpretojnë tekstet e saj
242

. 

 

E drejta për informim nuk rregullohet përmes një dispozite të veçantë, por nëpërmjet 

dispozitës që mbron lirinë e shprehjes. Neni 10 i Konventës parashikon se: 

                                                 
240

 KEDNJ u nenshkrua ne 4 Nentor 1950 në Romë dhe hyri në fuqi ne Shtator 1953 pas ratifikimit të 

dhjetë të saj nga Dukati i Luksemburgut.  
241

 “Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedom” in Human Rights in 

international law, Brussels, 1992, fq.160. 
242

Manualet e të drejtave të njeriut Nr 2 “Liria e shprehjes”, Një udhëzues për zbatimin e nenit 10 të 
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E drejta për informim dhe mjetet e realizimit të saj në Republikën e Shqipërisë 

 129 

 

 

1. Çdokush ka të drejtën e lirisë së shprehjes. Kjo e drejtë përfshin lirinë e 

mendimit dhe lirinë për të marrë ose dhënë informacione ose ide pa ndërhyrjen 

e autoriteteve publike dhe pa marrë parasysh kufijtë. Ky nen nuk i ndalon 

shtetet që të vendosin regjim autorizimesh për sipërmarrjet e radiodifuzionit, të 

kinemasë ose të televizionit. 

2. Ushtrimi i këtyre lirive, që përmban detyrime dhe përgjegjësi, mund t’u 

nënshtrohet disa formaliteteve, kushteve, kufizimeve ose sanksioneve të 

parashikuara nga ligji dhe që, në një shoqëri demokratike, përbëjnë masa të 

nevojshme për sigurimin kombëtar, integritetin territorial ose sigurinë publike, 

për mbrojtjen e rendit dhe parandalimin e krimit, për ruajtjen e shëndetit ose të 

moralit, për mbrojtjen e dinjitetit ose të të drejtave të të tjerëve, për të ndaluar 

përhapjen e të dhënave konfidenciale ose për të garantuar autoritetin dhe 

paanshmërinë e pushtetit gjyqësor. 

 

Siç shihet neni 10 është i strukturuar në dy paragrafe. Paragrafi i parë përcakton të 

drejtat që mbrohen nga kjo dispozitë, ndërsa paragrafi i dytë parashikon  rrethanat në 

të cilat një shtet mund të ndërhyjë në mënyrë legjitime në ushtrimin e lirisë së 

shprehjes. Ky nen paraqet disa veçori në raport me nene te tjera të Konventës që kanë 

të njëjtën strukturë. Në paragrafin e parë, duke bërë një përjashtim nga kjo kategori, 

nëpërmjet “ndërhyrjes nga autoritetet publike” lejohet “vendosja e një regjimi 

autorizimesh për sipërmarrjet e radiodifizionit, të kinemasë, ose të televizionit” dhe 

kjo pa sjellë një ndërhyrje të paligjshme. Ndërsa në paragrafin 2 u jepet shteteve një 

liri vlerësimi më e gjërë, duke pohuar se “ushtrimi i këtyre lirive përmban detyrime 

dhe përgjegjësi”, për rrjedhojë “mund t’u nënshtrohet” kontrolleve të ndryshme nga 

shteti. 

 

Duhet thënë se mbrojtja që neni 10 i bën të drejtës për informim është e kufizuar, 

përderisa nuk e garanton në mënyrë të drejtëpërdrejtë” të drejtën për të kërkuar 

informacion”. Por Gjykata Evropiane, duke realizuar funksionet e veta mbikqyrëse, të 

cilat e detyrojnë atë t’i kushtojë vëmendje të madhe parimeve që karakterizojnë 

një”shoqëri demokratike”, ka krijuar një jurisprudencë të gjerë në lidhje me nenin 10 

të Konventës. Përmbajtja e lirisë së shprehjes dhe të drejtës për informim gjen 

shprehje të qartë që në Rezolutën 428(1970) të Asamblesë Parlamentare të Këshillit të 

Europës sipas së cilës liria e shprehjes përfshin të drejtën për të kërkuar, marrë, dhënë, 

për të bërë publike ose për të shpërndarë informacion të interesit publik”dhe që media 

ka detyrën të shpërndajë informacion të përgjithshëm dhe të plotë për çështjet e 

interesit publik. Por gjithashtu autoritetet duhet të bëjnë të aksesueshëm, në kushte të 

arsyeshme, informacionin e interesit publik
243

. 

 

Në paragrafin e parë të nenit 10 parashikohen tre komponentet e lirisë së shprehjes: 

 Liria e mendimit; 

 Liria për të marrë informacion dhe ide; 

 Liria për të dhënë informacion dhe ide. 
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 Manualet e të drejtave të njeriut Nr 2 “Liria e shprehjes, “Një udhëzues për zbatimin e nenit 10 të 
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Duhet thënë se institucionet e Strasburgut nuk mbajtën një qëndrim të hapur ndaj 

aksesit të informacionit nën garantimin e Nenit 10. Fillimisht Gjykata ka pohuar se 

neni 10 përfshin ndalimin e kufizimit të mundësive për marrjen dhe përcjelljen e 

informacioneve, por vetëm të atyre që të tjerët duan ose janë të gatshëm për t’i 

transmetuar
244

. Kështu, neni 10 nuk i jep një të drejtë absolute dhe të pakufizuar 

individit për të konsultuar dokumenta në lidhje me vetë personin dhe as obligon 

shtetet që t’i komunikojnë informacione të tilla subjektit të interesuar
245

. Pra, Gjykata 

ka vendosur që shtetet të mos ndërmarrin veprime positive që pengojnë aksesin për 

informacion, i cili është i disponueshëm dhe burimet e përgjithshme të informacionit. 

Këtij qëndrimi i përmbahet Gjykata në çështjen Eccleston ν Mbretërisë së 

Bashkuar
246

, në të cilën në përgjigje të pretendimit të aplikantit se neni 10 i jep të 

drejtë të ketë akses në të dhënat e regjistrimit të tij si fëmijë ajo vendosi se “neni 10 

nuk e garanton një të drejtë të tillë” dhe deklaroi se aplikimi ishte i papranueshëm.  

 

Evoluimi i idesë së mësipërme ka ardhur përmes diskutimeve të shumta që gjejnë 

shprehje të qartë në çështjen Guerra dhe të tjerë kundër Italisë
247

. Gjykata vendosi se 

“liria e përfitimit të informacionit…nuk mund të interpretohet në mënyrën, që 

nënkupton ngarkimin e shtetit, në rrethana të çështjes në fjalë, me detyrimin pozitiv të 

grumbullimit dhe të dhënjes së informatave me iniciativen e vet”. Ajo që vlen të 

përmendet ka të bëjë me faktin se tashmë ka një qëndrim të ri se deri ku mund të 

shtrihet aksesi në informacion në kuadrin e nenit 10. Vendimi i Gjykatës ishte i 

kundërt me qëndrimin e shumicës së Komisionit, i cili u shpreh se përveç ndalimit të 

ndërhyrjes në shkëmbimin e lirë të informacioneve dhe të ideve, nuk mund të 

përjashtohet apriori, në rrethana të caktuara, detyrimi i shtetit, që buron nga e drejta e 

marrjes së informacionit, psh, mbi gjendjen e mjedisit natyror. 

 

Gjykata e zgjeroi kuptimin që i jep të drejtës për informim, gjë që jep mundësinë që e 

drejta për të marrë informacion të lidhet me median, duke synuar ta mundësojë këtë të 

fundit të shpërndajë informacionin dhe idetë tek publiku. Në çështjen Autronic kundër 

Zvicrës
248

, Gjykata konstatoi se “liria për të marrë informacion përfshin të drejtën për 

të mbledhur informacion dhe për të kërkuar informacion nëpërmjet të gjitha burimeve  

 

                                                 
244

 Shih: NOWICKI M A., “Rreth Konventës Europiane”, komentar i shkurtër rreth KEDNJ, Tiranë 

2003, fq. 302. Ky qëndrim u mbajt fillimisht në çështjen Leander kundër Suedisë, Vendimi i datës 26 

Mars 1987, A 116, paragrafi 74-75. Aplikuesi  kërkoi informacion konfidencial nga dosjet zyrtare, që i 

përkisnin Qeverisë. Ai besonte se i ishte mohuar një vend pune për shkak të informacionit në dosjet 

përkatëse dhe donte të sfidonte atë informacion. Gjykata vendosi se kërkuesi nuk e gëzonte mbrojtjen 

sipas Nenit 10. 
245

 Shih Gaskin ν Mbretërisë së Bashkuar, 7 korrik 1989, Series A No. 160 Gjykata nuk konstatoi 

shkelje të nenit 10 kur kërkuesit i ishte mohuar aksesi ndaj informacionit në lidhje me periudhën kur ai 

kishte qëndruar në qendrën e kujdesit publik të fëmijëve. Por, ajo zbuloi një shkelje të nenit 8 duke e 

mbështetur konstatimin në rëndësinë e një informazioni të tillë për jetën private të kërkuesit. Megjithatë 

Gjykata deklaroi se “ky zbulim u arrrit pa u shprehur ndonjë mendim mbi faktin nëse e drejta e 

përgjithshme e aksesit për të dhëna personale dhe informacion e ka zanafillën në Nenin 8 të 

Konventës”; u rikonfirmua ky qëndrim në vendimin për çështjen Roche ν Mbretërisë së Bashkuar[ 

GC], No.32555/96, 19 Tetor 2005, Reports 2005-X. 
246

 Eccleston ν Mbretërisë së Bashkuar
246

 , No.42841/02, 18 Maj 2004. 
247

 Shih: NOWICKI M A., “Rreth Konventës Evropiane”, komentar i shkurtër KEDNJ-së, Tiranë 2003, 

fq. 303 
248

 Vendimi i datës 22 Maj1990, seria A Nr 178, fq. 23, paragrafi 47. 
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të mundshme ligjore. Liria për të marrë informacion mbulon gjithashtu edhe 

transmetimet televisive ndërkombëtare”.  

 

Aspekti i mësipërm merr një rëndësi të veçantë nëse i referohemi idesë së elaboruar 

në Kreun e Parë ku liria e shprehjes konsiderohet si një element kushtëzues për 

zhvillimin e çdo individi e për rrjedhojë edhe të çdo shoqërie demokratike, e cila e 

lidh progresin e saj me progresin e individëve që e përbëjnë atë. Për arsyen  e 

mësipërme liria për të dhënë informacion dhe ide është një ndër elementet përcaktuese 

për jetën politike dhe strukturën demokratike të një vendi. Ky kuptim i lirisë për të 

dhënë informacion dhe ide është mbështetur hapur nga Gjykata, e cila vëren se është 

detyra e shtypit “të japë ide dhe informacion mbi çështjet politike ashtu si mbi ato në 

fushat e tjera të interesit publik. Jo vetëm shtypi ka detyrën të japë informacione të 

tilla dhe ide; edhe publiku ka një të drejtë për t’i marrë ato”
249

. E drejta e informimit 

e parë në këtë kënvështrim ka gjetur mbrojtje në shumë çështje të GJykatës. Në 

çështjen Bladet Tromso and Stensaas Gjykata vendosi se “është detyra e shtypit të 

sjellë në mënyrë konsistente me detyrimet dhe përgjegjësitë e saj, informacionin dhe 

idetë mbi të gjitha çështjet e interesit publik”
250

.  

 

Për më tepër, neni 10 i Konventës garanton lirinë për të dhënë informacion dhe ide 

edhe në çështjet ekonomike, por duke i dhënë liri më të gjerë vlerësimi autoriteteve 

vendase
251

. Në çështjen Krone Verlag GmbH & Co.KG ν Austria
252

 trajtoi një vendim 

gjyqësor që ndalonte “krahasimin e çmimeve të dy gazetave nëse dallimet e  tjera 

ishin treguar në të njëjtën kohë. Duke vlerësuar qëndrimin e përmendur më sipër që 

Gjykata mban lidhur me çështjet ekonomike, ajo në këtë gjykim është kufizuar në 

arsyetimin, që do të tregonte nëse masat e marra nga autoritetet austriake janë të 

justifikueshme dhe proporcionale. Ndalimi i imponuar nga autoritetet vendase 

vendoste detyrimin që gazeta të jepte informacion mbi dallimet mes stilit të dy 

gazetave. Gjykata vendosi se kishte një shkelje të nenit 10, sepse ky ndalim ishte 

“shumë i gjerë dhe dëmtonte krahasimin e çmimeve”, ndërkohë që përsa i përket 

zbatimit “ ishte ekstremisht i vështirë për tu plotësuar nga kompania”.  

 

Kjo mbrojtje u zgjerua më pas duke përfshirë edhe reklamën
253

, pavarësisht se 

fillimisht Gjykata e ka shmangur mbajtjen e një qëndrimi ndaj reklamimit. Këtë 

qëndrim mbajti Komisioni që në vitin 1979 kur konsideroi se reklama  nuk mund të 

qëndronte jashtë qëllimit mbrojtës të nenit 10, pavarësisht se “niveli i mbrojtjes duhet 

të jetë më i ulët se ai që i jepet shprehjes së ideve “politike”
254

. Në ketë fushë Gjykata 

konstaton se mund të përfshihet nën mbrojtjen e nenit 10, por duke i dhënë 

autoriteteve vendore një liri vlerësimi të gjërë përsa i përket kufizimit të saj, njësoj si  

                                                 
249

 Lingens kundër Austrisë, korrik 1986.GJEDNJ mbajti qëndrimin se “dënimi penal i një gazetari për 

kritika  ndaj kancelarit federal në rastin në fjalë përbën shkelje të lirisë së tij të shprehjes siç mbrohet 

nga neni 10 i Konventës, për shkak se masa ishte joproporcionale dhe si e tillë e panevojshme për një 

shoqëri demokratike”, cituar nga Ledi Bianku “Të drejtat e njeriut në Europë”, Tiranë, 2001, fq. 201. 
250

 Bladet Tromso and Stensaas ν France[GC], No. 29183/95, 21.1.1999, Reports 1999-I. 
251

Mark Intern kundër Gjermanisë, 1989, Cit. nga Manualet e të drejtave të njeriut Nr 2 “Liria e 

shprehjes”, Një udhëzues për zbatimin e nenit 10 të KEDNJ-së, Tiranë 2003, fq. 11. 
252

 Krone Verlag GmbH& Co.KG ν Austria, No. 39069/97, 11 Dhjetor 2003, Reports 2003-XII. 
253

 Këtë qëndim mbajti Komisioni në: Ingemar Liljenberg ν. Sweden, Apliimi No. 9664/ 82, 1 Mars 

1983. 
254

 Ky ishte qëndrimi i Komisionit në Aplikimin No. 7805/77, X dhe Church of Scientology ν Sweden, 

5 Maj 1979, DR 16. 
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në çështjet ekonomike. Gjykata konsideron të rëndësishëm respektimin e vlerave 

morale që formojnë bazat e çdo demokracie, gjë që u reflektua në vitin 1991 kur nuk  

pranoi një çështje mbi ndalimin e përdorimit të një slogani publicitar mashtrues të një 

shkolle baleti
255

. 

 

Gjykata ka mbrojtur lirinë për të dhënë informacion në kuadrin e nenit 10, jo vetëm 

përsa i përket përmbajtjes së informacionit, por edhe formës në të cilën realizohet. 

Komisioni ka argumentuar se “liria artistike dhe qarkullimi i lirë i artit kufizohen 

vetëm në shoqëri jodemokratike”. Ky qëndrim i tij  është në të njëjtën valë edhe me 

konceptimin e studiuesve
256

. Një qasje të tillë ka pasur kur ka vendosur se neni 10 

”përfshin lirinë e shprehjes artistike, veçanërisht brenda lirisë për të marrë e dhënë 

informacion dhe ide-çka ofron mundësinë për të marrë pjesë në shkëmbime publike të 

informacionit dhe ideve kulturore,politike,sociale të të gjitha llojeve”
257

. E drejta e 

medias si e drejtë për të dhenë informacion ka gjetur një vend të rëndësishëm në 

vendimet e Gjykatës, e cila e trajton të drejtën  për të dhenë “informacion si 

plotësuese e të drejtës për të marrë informacion”. 

  

Gjykata është shprehur se “shtetet nuk duhet të ndërhyjnë midis transmetuesit dhe 

marrësit, duke qenë se ata kanë të drejtën për të hyrë në kontakt të drejtpërdrejtë me 

njëri-tjetrin sipas dëshirës së tyre”
258

. Neni 10 nuk mbron shprehimisht lirinë e 

shtypit. Por, është e rëndësishme të evidentohet se Gjykata ka formuar një grup 

parimesh dhe rregullash që i japin shtypit një status të veçantë në gëzimin e lirive që 

përfshihen në nenin 10 përmes jurisprudencës së saj; realiteti kudo nëpër shtete tregon 

në një shkallë të gjerë se viktimat më të shpeshta të dhunimit të kësaj të drejte janë 

gazetarët. Gjykata i ka akorduar medias një shkallë të gjerë mbrojtjeje, duke u bazuar 

në supozimin se interesi i publikut mbrohet më mirë, nëse publikut i ofrohet niveli më 

i lartë i informacionit. Fillimisht, ka theksuar siç e përmenda më sipër rolin mbikqyrës 

të shtypit ndaj politikës. Gjykata u shpreh se “liria e shtypit pajis publikun me mjetin 

më të mirë për të zbuluar dhe formuar një opinion mbi idetë dhe qëndrimet e lidërve 

politikë”
259

.  

 

Deri ku do të shkojnë kufijtë e respektimit të lirisë së shprehjes dhe a janë tejkaluar 

kufijtë që Konventa Europiane e të Drejtave të Njeriut vendos për të, varet shpesh nga 

subjekti të cilit i referohet informacioni i dhënë. Gjykata vendosi se “kufizimet që i 

bëhen kritikës së ligjshme janë më të kufizuara në rastin e një njeriu të politikës në  

                                                 
255

 Shih: K. ν Federal Republic of Germany, 2 Korrik 1991. Por një qëndrim të tillë mbajti Gjykata 

edhe në çështjen Krone Verlag GmbH dhe CoKG  dhe Mediaprint Zeitungs-und Zeitschriftenverlag 

GmbH& Co.KG ν Austria, No. 42429/98, 20 Mars 2003. 
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 Shih: Ballesteros T G., “Mezzi di communicazione e sviluppo democratico in Spagna”, fq. 2; në “La 

società dell’ informazione: libertà, pluralismo, risorse”-Atti del convegno dell’ Associazione di Diritto 

Pubblico Comparato ed ed Europea, G. Giappichelli Editore, 2006 (Konferencë e mbajtur në San 

Marino, 30 Shtator 2005) dhe Barendt E., La liberté d’ expression au Royaume-Uni et le Human 

Rights Act de 1998 tek La liberté d’ expression aux états-unis et en Europe, nën drejtimin e Élisabeth 

Zoller, Korrik 2008, fq 41, fq 81. 
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 Muller kundër Zvicrës: Gjykata u shpreh se “Nëpërmjet punës krijuese artisti shpreh jo vetëm një 
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Castells ν Spain, 23 Prill 1992, Series A No. 236. 
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krahasim me një privat”. Këtë qëndrim përforcoi Gjykata në vitin 2002 në çështjen 

Krone Verlag GmbH dhe CoKG, kur gjeti shkelje të nenit 10 në ndalimin e publikimit  

të fotove të një politikani në artikuj ku ai kritikohet për marrjen e shpërblimeve të 

paligjshme. Ajo gjen se gjykatat e Austrisë nuk kanë mbajtur parasysh në vendimet e 

tyre rolin thelbësor që ka  shtypi në shoqëritë demokratike dhe sidomos për çështje të 

interesit publik. Ajo vendosi se “artikujt kanë të bëjnë me çështje publike, të cilat nuk 

futen tërësisht në sferën private...Sidoqoftë ato kishin të bënin me një politikan, 

funksionet e të cilit bëjnë që ai të jetë një figurë publike; dhe është më pak e 

rëndësishme në raport me një person tjetër apo foton e tij, të njihet në publik”
260

.  

 

Thelbi i këtyre vendimeve ka të bëjë me faktin se “Balancimi i interesave mundet në 

disa çështje të kërkojë mbrojtje më të madhe për ata që targetohen nga kriticizmi i 

gazetarëve, veçanërisht kur kriticizmi synon tek personat privat që nuk mbajnë ndonjë 

funksion publik”
261

.  

 

Liria e shtypit gëzon një status të veçantë kur janë në rrezik çështje të tjera të interesit 

publik. Shprehimisht, Gjykata në çështjen Thorgeirson vendosi se”është detyra e 

shtypit të shpërndajë informacion dhe ide mbi çështjet e interesit publik” dhe se “nuk 

ka asnjë motiv në precedentin e tij për të dalluar…midis diskutimit politik dhe 

diskutimit të çështjeve të tjera të interesit publik”.  

 

Gjykata ka gjetur se neni 10 mbron gjithashtu, edhe burimet e gazetarëve, duke e 

konsideruar këtë mbrojtje si një nga kushtet bazë të lirisë së shtypit
262

. Kjo gjen 

shprehjen e vet në kodet e etikës në shumë vende, por vlen të përmendet se ky parim 

është theksuar edhe në Rezolutën e Parlamentit Europian mbi konfidencialitetin e 

burimeve të gazetarëve e miratuar në 18 Janar 1994(OJEC Nʺ C 44/34).  

 

Në çështjen Cumpănă dhe Manzăre
263

 duke vlerësuar se burimi është i besueshëm 

gjykata “nuk konsideroi të përshtatshme të analizonte se si aplikanti e kishte zotëruar 

atë”. Gjykata, në vazhdim të mbështetjes së këtij parimi, ka zhvilluar qëndrimin e saj 

përsa i takon barrës së proves, që bie mbi gazetarët për të verifikuar faktet mbi bazën 

e të cilave bëjnë deklaratat e tyre. Sipas saj, ka një dallim mes gjykimeve vlerësuese 

dhe deklarimit të fakteve, si elemente të rëndësishme për të përcaktuar nëse 

plotësohen kushtet për të vendosur a ka një shkelje të nenit 10 apo jo. Në çështjen 

Savitchi Gjykata vëren se “deklaratat e aplikantëve formojnë pjesë të një diskutimi të 

shqetësimit për çështje publike…, artikujt përmbajnë gjykime vlerësuese dhe 

deklarime faktesh”. Ka rëndësi qëndrimi i gjykatës që vendos se “t’i kërkosh 

aplikantit të provojë të vërtetën e deklarimit të fakteve, në të njëjtën kohë shtyp 

oportunitetin të krijojë të dhëna të tilla, ndërhyn me të drejtën e saj të lirisë së 

shprehjes në një mënyrë që nuk ishte e nevojshme në një shoqëri demokratike”
264

.     
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2005. 
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Liria e medias është e lidhur ngushtë edhe me lirinë e mjeteve të komunikimit, për të 

cilat Konventa i ka dhënë mundësinë shteteve të vendosin një sistem autorizimesh për 

sipërmarrjet e radiodifizionit, të kinemasë, ose të televizionit. Nëse fillimisht kjo liri i 

jepej shtetit  për shkaqe teknike (për shkak të numrit të kufizuar të frekuencave të 

vlefshme dhe për faktin se shumica e shteteve  europiane kishin monopolin e 

transmetimeve dhe televiziont
265

), sot e drejta e shtetit për të liçensuar kompanitë e 

medias merr një sens dhe një qëllim të ri: garantimin e lirisë dhe pluralizmin e 

informacionit me qëllim që të përmbushë nevojat e publikut. Jurisprudenca e Gjykatës 

së Strasburgut është dëshmia e këtij evoluimi konceptual të së drejtës së shtetit për të 

ndërhyrë në mjetet e komunikimit, që realizojnë lirinë e shprehjes.  

 

Kështu, për herë të parë në 1990
266

 Gjykata vëren se ndalimi që autoritetet shtetërore i 

bëjnë transmetimit të programeve nëpërmjet rrjetit të operatorëve kabllorë përtej 

kufijve të vendit nuk i ndalon këto kompani të sjellin informacion dhe ide sipas nenit 

10. Ajo vendosi se “ndalimi nuk shkonte përtej margjinave të vlerësimit që u lejohet 

autoriteteve shtetërore të ndërhyjnë në ushtrimin e lirisë së shprehjes: nuk është një 

censurë ndaj përmbajtjes së programit, por masa të marra ndaj një stacioni...që  

vepron nga ana tjetër e kufjve, në mënyrë që ti shmanget sistemit ligjor të 

telekomunikimit në fuqi në Zvicër”. Por, tre vjet më vonë Gjykata hedh një hap tjetër 

të rëndësishëm kur, duke ekzaminuar një monopol publik mbi transmetimet ka 

vendosur se “Kjo liri e shtetit në liçensimin e kompanive mediatike nuk mund të 

përdoret për ruajtjen e monopoleve publike”
267

.  

 

Ka disa argumenta që Gjykata sjell në mbështetje të këtij vendimi
268

: 

 Gjykata vëren rolin themelor të lirisë së shprehjes në një shoqëri demokratike; 

 Pluralizmin si parim të rëndësishëm për mediat audiovizuale, programet e të 

cilave ishin të  shpërndara; 

 Kufizimi që monopoli publik imponon ndaj lirisë së shprehjes do të thotë se 

mund të justifikohet vetëm nëse kemi një nevojë të ngutshme;
269

 

 Ekzistojnë shembuj ku stacionet private dhe publike bashkëekzistojnë sipas 

rregullave ligjore duke parandaluar zhvillimin e monopoleve private.  

Liria e shtetit për liçensimin e kompanive të medias duhet  të respektojë sistemin e 

kufizimeve që vendosen në nenin10, paragrafi 2. 

 

Kufizimet e së drejtës së informimit sipas KEDNJ. Liria e shprehjes nuk është një e 

drejtë, që mbrohet në mënyrë absolute. Siç theksova më sipër, struktura e nenit 10 

përmban në paragrafin 2 kufizimet, që mund t’i bëhen të drejtës për informim dhe 

lirisë së shprehjes. Gjithashtu Konventa mund të evokojë nene të tjera të Konventës, 

që e kufizojnë lirinë e shprehjes dhe të informimit duke zëvendësuar ose shtuar 

motivet e përfshira në nenin 10, paragrafi 2.  
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Para se të analizojmë kufizimet e lirisë së shprehjes sipas nenit 10, le të shohim 

kufizimet e përgjithshme që Konventa vendos për të gjitha të drejtat e tjera, përfshirë 

këtu edhe lirinë për informim. Është neni 15 i Konventës që i jep shtetit mundësinë që 

të ndërmarrë” në rast lufte ose ndonjë rreziku tjetër publik që kërcënon jetën e 

kombit” masa të cilat anulojnë përmbushjen e detyrimeve që rrjedhin nga Konventa, 

duke përfshirë dhe ato që rrjedhin nga neni 10; është Gjykata që vlerëson nëse shtrirja 

e këtyre masave u përgjigjet rreptësisht kërkesave të situates.  

 

Një kufizim më i përgjithshëm rrjedh nga neni 17 i Konventës që synon të parandalojë 

“shfrytëzimin prej një shteti, grupimi ose individi i të drejtave dhe lirive të 

parashikuara në KEDNJ që të kryejë një veprimtari ose një akt, që ka për qëllim 

zhdukjen e të drejtave ose lirive të njohura në këtë Konventë, ose kufizime më të gjera 

të këtyre të drejtave dhe lirive se ato të parashikuara në Konventën në fjalë. Është 

karakteristikë e këtij neni mungesa e karakterit të pavarur pasi, mund të përdoret 

vetëm në lidhje me shkeljen e supozuar të një ose më tepër neneve të Konventës
270

. 

Konventa, në nenin 16 i lejon shprehimisht një shteti të kufizojë të drejtën e 

informimit në kuadrin e veprimtarisë politike të të huajve
271

, duke përcaktuar përmes 

jurisprudences së Gjykatës se kësaj kategorie nuk i përkasin shtetasit e njërit prej 

shteteve anëtare të Bashkimit Europian
272

. 

 

T’i rikthehemi sërish nenit 10, paragrafi 2, në të cilin parashikohen tre kushtet për një 

ndërhyrje të ligjshme në lirinë e shprehjes dhe të informimit. Duke u bazuar në 

dispozitën e sipërpërmenduar, autoritetet vendase në çdonjërin nga Shtetet 

Kontraktuese mund të ndërhyjnë në ushtrimin e lirisë së shprehjes kur plotësohen tre 

kushte së bashku: 

 

1. Ndërhyrja duhet të jetë e parashikuar me ligj; 

2. Ndërhyrja ka si qëllim të mbrojë një ose më shumë nga interesat ose vlerat e 

mëposhtme: 

 

o sigurimin kombëtar 

o integritetin territorial 

o sigurinë publike 

o ndalimin e krimit dhe mbrojtjen e rendit 

o mbrojtjen e shëndetit, moralit, reputacionit të të tjerëve 

o ndalimin e zbulimit të informacionit të marrë në konfidencë 

o garantimin e autoritetit dhe paanshmërisë së gjyqësorit. 

 

3. Ndërhyrja është e nevojshme në një shoqëri demokratike. 

 

Duke iu referuar kushtit të parë, Gjykata ne një sërë çështjesh është shprehur mbi 

kuptimin e së drejtës për informim dhe lirisë së shprehjes si dhe parashikimin e 

kufizimeve të tyre nga ligji i brendshëm. Në dhjetor 2004 Gjykata vendosi se dënimi 

për fyerje dhe shpifje për shkak të një artikulli...që akuzonte një gjykatës për  
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mashtrim ishte thyerje e nenit 10
273

. Gjykata veren se artikujt përmbanin informacion 

mbi menaxhimin e fondeve publike nga përfaqësuesit e zgjedhur dhe nëpunësit, të 

cilat ishin çështje të interesit të përgjithshëm. Nga ana tjetër informacioni ishte marrë 

nga një Raport i Gjykatës së Auditit, që nuk ishte bërë akoma publik, por përmbante 

edhe fakte që jepnin një panoramë jo aktuale të realitetit. Bazuar në këtë, Gjykata  

gjeti se gjykatat vendase kishin bërë një balancim të interesave me dënimin e dhënë. 

Por, në raport me masën e dënimit, që ishte dënimi me burg dhe ndalimi i ushtrimit të  

profesionit për një vit, ishte joproporcionale me qëllimin e ndjekur. Gjykata përveç 

faktit se vlerësoi që dënimi me burg mund të përshtatej me frymën e nenit 10 vetëm 

në rrethana të jashtëzakonshme u ndal edhe në plotësimin e kushtit të parë. Ajo 

konkludoi se zhvillimet legjislative në Rumani drejtonin në dekriminalizimin e fyerjes 

dhe shfuqizimin e dënimit me burg të shpifjes. Kështu që rrethanat e çështjes nuk 

ishin të jashtëzakonshme dhe nuk e justifikonin dënimin  me burg.  

 

Mbrojtja e paanshmërisë së gjyqësorit është një ndër vlerat për të cilat liria e  

shprehjes dhe informimit mund të kufizohen. Këtë qëndrim e gjejmë në disa çështje të 

shqyrtuara nga Gjykata, ndër të cilat do të veçonim një gjykim të vitit 2005 në 

çështjen Tourancheau dhe July ν France
274

. Aplikimi kishte të bënte me dënimin e një 

botuesi dhe gazetari të një gazete, për shkak të publikimit të dokumentave nga dosja e 

hetimit, para se të paraqiteshin në gjykatë. Gazeta kishte botuar një artikull mbi një 

vrasje, ndërkohë që dy të dyshuarit ishin akoma nën hetim dhe artikulli fliste për një 

lidhje të tyre para vrasjes. Ndërkohë që njëri nga të dyshuarit ishte tashmë lëshuar, 

tjetri akoma ishte në paraburgim. Gjykata vendosi se nuk kishte thyerje të nenit 10, 

pasi “qëllimi i ndërhyrjes ishte të mbronte reputacionin dhe të drejtat e të tjerëve dhe 

autoritetin e pavarësinë e  gjyqësorit”
275

. Në lidhje me këtë shkak të një kufizimi të 

ligjshëm të lirisë së informimit theksojmë se Gjykata sheh juristët dhe avokatët si një 

faktor kyç “që kontribuojnë në administrimin e drejtësisë dhe për të ruatur besimin e 

publikut”
276

. 

 

Në çështjen Pedersen dhe Baadsgaard ν Danmark dy gazetarë ishin dënuar për shpifje 

pasi kishin thënë në një program televiziv që një inspektor mund të ishte përgjegjës  

për dhunë evidente gjatë një hetimi penal. Dënimi ishte pasojë e një sërë akuzash që 

gazetarët kishin bërë ndaj një nëpunësi, akuza që do të rezultonte në procesin e tij 

penal të ishin të vërteta. “Programi i gazetarëve kishte dëmtuar besimin publik tek ky 

person dhe cënonte prezumimin e pafajsisë”, sepse përmbante deklarime faktesh, të 

cilat gazetarët kishin detyrimin t’i verifikonin, informacione që rezultuan pjesërisht të 

pasakta. “Gjykata gjeti se gjykatat e vendit kishin balancuar në mënyrë të 

përshtatshme konsiderata të rëndësishme para dënimit të aplikuesve duke vendosur 

një dënim, i cili sipas Gjykatës ishte proporcional me qëllimin e ligjshëm”. 

Përfundimisht Gjykata vendosi që nuk kishte thyerje të nenit 10.  
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Në çështjen Riza Dinç ν Turqisë 
277

 gjykata shqyrtoi çështjen e dënimit të aplikantit 

për pjesmarrjen në një organizatë të paligjshme. Kjo pjesmarrje ishte vërtetuar nga një 

sërë faktesh e veçanërisht, fakti që ai ishte pronar i një reviste dhe kompanie botuese 

në shërbim të një organizate të paligjshme të armatosur. Gjykata vendosi se dënimi 

nuk ishte ndërhyrje në ushtrimin e lirisë së shprehjes, sepse kufizimi bëhet për shkak 

të sigurisë kombëtare. 

 

Në çështjen Blake ν Mbretërisë së Bashkuar
278

, Gjykata e quajti të papranueshëm 

aplikimin e një ish anëtar të Shërbimit të Intiligjencës Sekrete Britanike i cili, 

pavarësisht se kishte një urdhër për të drejtën e autorit në autobiografinë, në të cilin ai 

jepte informacion konfidencial, mbi kurorën, ishte brenda kufizimeve të nenit 10. 

Gjykata vendosi që “ndërhyrja  nuk ishte joproporcionale me qëllimin e ndjekur, 

përderisa libri ishte publikuar dhe shpërndarë pa asnjë kufizim dhe ndalimi ishte i 

nevojshëm për të parandaluar agjentët e tjerë sekret të thyenin detyrimibn e tyre për 

konfidencialitet”.  

 

Por jo të njëjtin qëndrim mban Gjykata në çështjen Plon ν France ku duke konsideruar 

si parësor interesin publik për të marrë informacion mbi fuqinë e qeverisjes apo  

rithekson edhe një herë një qëndrim të ndryshëm në raport me figurat publike. Ajo 

nuk e konsideron shkelje të nenit 10 “shpërndarjen e një libri që përmbante  

informacion mjeksor konfidencial në lidhje me një kryetar shteti” dhe “për më tepër 

kur libri ishte shpërndarë dhe informacioni që ai përmbante nuk ishte më 

konfidencial”
279

. 

 

3. Në lidhje me plotësimin e kushtit të tretë vlen të ndalemi në kuptimin që Gjykata i 

ka dhënë termit “i nevojshëm”. Duke iu referuar çështjeve të gjykuara mund të themi 

se ajo vendos një shenjë barazimi me “një nevojë urgjente sociale”, duke iu lënë 

shteteve hapësirë më të madhe vlerësimi në lidhje me këtë nevojë. Por ky kuptim nuk 

mund të merret i shkëputur nga kërkesa e saj që kufizimi të jetë proporcional me 

qëllimin që kërkohet të arrihet
280

. 

  

Mekanizmi për mbrojtjen e së drejtës për informim në kuadrin e KEDNJ. Mund 

të themi se falë Konventës, ekziston realisht një rend juridik në sferën e mbrojtjes së 

të drejtave të njeriut, që përfshin jo vetëm katalogun e të drejtave të mbrojtura, të 

zgjeruar nga protokollet shtesë dhe nga interpretimet përmes jurisprudencës, por edhe 

një mekanizëm i rëndësishëm për realizimin e tyre. Konventa është në këtë aspekt një 

sipërmarrje origjinale në krahasim me konceptet klasike të së drejtës ndërkombëtare, 

për shkak të mundësisë së kontrollit të akteve dhe të veprimeve të shteteve palë. 

 

Në nenin 1 të Konventës parashikohet se “Palët e Larta Kontraktuese i njohin çdo 

personi që përfshihet në juridiksionin e tyre të drejtat dhe liritë e përcaktuara në 

titullin 1 të kësaj Konvente”. Pra kjo dispozitë vendos detyrimin e shteteve që, jo 

vetëm të respektojnë liritë dhe të drejtat e njohura nga kjo Konventë, por edhe të 

sigurojnë garancitë për ushtrimin e këtyre të drejtave nëpërmjet parandalimit të  
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 Riza Dinç ν Turqisë, no.42437/98, 28 Tetor 2004. 
278

 Blake ν Mbretërisë së Bashkuar, No. 68890/01, 25 Tetor 2005. 
279

 shih: “Freedom of expression in Europe”: Case- law concerning Article 10 of the European  

     Convention on Human Rights, Human Rights files, No. 18, fq 112. 
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 Po aty, fq. 9. 
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shkeljeve apo mënjanimit të pasojave. Në nenin 13 Konventa parashikon se “çdo njeri 

të cilit i janë shkelur të drejtat dhe liritë e njohura në këtë Konventë, ka të drejtë të 

paraqesë një rekurs efektiv përpara një instance kombëtare edhe kur kjo shkelje mund 

të jetë kryer nga njerëz që veprojnë në ushtrimin e funksioneve të tyre zyrtare”. Pra ky 

nen garanton ekzistencën e një mjeti revokues efektiv në nivel kombëtar, që lejon 

mundësinë e ngritjes së akuzave për shkeljen e të drejtës së informimit, pavarësisht 

nga forma në të cilën realizohet në rendin e brendshëm juridik. 

 

Neni 34 i Konventës përcakton se “Gjykata mund të pranojë ankimin e çdo personi 

fizik, të çdo organizate joqeveritare ose të çdo grupi individësh, që pretendon se është  

viktimë e një shkeljeje nga një Palë e Lartë Kontraktuese e të drejtave të njohura nga 

Konventa ose protokollet e saj. Palët e Larta Kontraktuese zotohen të mos pengojnë në 

asnjë mënyrë ushtrimin efektiv të kësaj të drejte”. Duhet thënë se pavarësisht se 

Konventa njeh të drejtën e subjekteve të caktuar për t’ iu drejtuar Gjykatës, përsëri ajo 

thekson se në sistemet e brendshme juridike duhet të ekzistojnë mjete ligjore efikase 

në lidhje me çdo shkelje të supozuar të Konventës dhe të protokolleve të saj. Këtë e 

pohon edhe karakteri plotësues i mekanizmave të Strasburgut në raport me sistemet e 

brendshme të mbrojtjes së te drejtave të njeriut. Kështu, neni 35 paragrafi 1 përcakton 

se “Gjykata nuk mund të vihet në lëvizje përveçse kur janë shterruar mjetet e 

brëndshme juridike”. Para se çështja të paraqitet në Gjykatën Europiane të të Drejtave 

të Njeriut i duhet dhënë mundësia vendit që të riparojë në kufijtë e sistemit të vet 

juridik, shkeljen e supozuar.  

 

Konventa në nenin 46 të saj parashikon se “Palët e Larta Kontraktuese zotohen t’ u 

binden vendimeve përfundimtare të Gjykatës në mosmarrëveshjet në të cilat janë 

palë”. Por, ajo që është e rëndësishme ka të bëjë me faktin se përveç gjykimit të një 

çështjeje konkrete, shprehin pikëpamje të rëndësishme lidhur me pajtueshmërinë e një 

të drejte apo praktike të caktuar me Konventën. Nga kjo buron dhe autoriteti i 

vendimeve të saj në të gjitha shtetet e Konventës dhe jo vetëm në shtetet kundër të 

cilave është dhënë një vendim. Për më tepër, në nenin 41 të saj, Konventa ka 

parashikuar se “Kur Gjykata deklaron shkelje të Konventës ose të Protokolleve të saj 

dhe në qoftë se e drejta e brëndshme e Palës së Lartë Kontraktuese mundëson vetëm 

një mënjanim të pjesshëm të pasojave që kanë rrjedhur nga kjo shkelje, kur ka vend i 

cakton palës së dëmtuar një shpërblim të drejtë”. 

 

Roli i Konventës dhe vendimeve të Gjykatës kanë rëndësi më të madhe nëse i 

referohemi vendit që ato zënë në sistemin juridik të brëndshëm. Tashmë KEDNJ është 

pjesë e sistemit tonë të së drejtës. Kjo është evidente nëse i referohemi Kushtetutës së 

Republikës së Shqipërisë. 

 

- Neni 5 i Kushtetutës parashikon se “Republika e Shqipërisë zbaton të drejtën 

ndërkombëtare të detyrueshme për të. KEDNJ është një e drejtë  ndërkombëtare e 

detyrueshme për Shqipërinë sepse është nënshkruar dhe ratifikuar prej saj. 

- Neni 122, pika 1 e Kushtetutës parashikon se”çdo marrëveshje e ratifikuar përbën 

pjesë të sistemit të brëndshëm juridik”. KEDNJ është tashme pjesë e këtij sistemi. 

- Neni 122, pika 2 parashikon se”një marrëveshje ndërkombëtare e ratifikuar me ligj 

ka epërsi mbi ligjet e vendit”. Konventa si një marrëveshje e ratifikuar vjen menjëherë 

pas Kushtetutës por ka dhe një element shtesë sepse është pjesë e sistemit të 

brëndshëm dhe është e vetë zbatueshme. 
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- Neni 17 përcakton se “këto kufizime në asnjë rast nuk mund të tejkalojnë kufizimet e 

parashikuara në KEDNJ”. Pra KEDNJ është minimumi i mbrojtjes së të drejtave 

themelore të njëriut, por niveli maksimal i kufizimeve që shteti mund t’i bëjë të 

drejtave të njeriut. 

 

5.2.2. Konventa e Këshillit të Europës mbi aksesin në dokumentat zyrtare.   

 

Kjo Konventë është formalizimi i vëmendjes që Këshilli i Europës tregon ndaj 

mirëqeverisjes dhe transparencës së autoriteteve. Tashmë ky institucion europian i 

rëndësishëm i sheh këto dy elemente të një shoqërie demokratike dhe pluraliste. Kjo 

Konventë, ashtu si edhe Konventa Europiane e të Drejtave të Njeriut ofron standartet 

minimale të ushtrimit të së drejtës së aksesit në dokumentat zyrtare. Kjo Konventë 

është “instrumenti i parë detyrues, ligjor ndërkombëtar, që njeh një të drejtë të 

përgjithshme të aksesit në dokumentat zyrtare që zotërojnë autoritetet publike”
281

.  

Duhet thënë se ky ishte një dokument që kishte zanafillën në akte të tjera të shprehjes 

së vullnetit politik të shteteve anëtare siç ishin Rekomandimi No (81) 19 i Komitetit të 

Ministrave dhe Deklarata e Komitetit të Ministrave mbi lirinë e shprehjes dhe të 

informimit; Rekomandimi Rec (2002) 2 mbi aksesin në dokumentat publike apo 

Rregulloren (EC) No 1049/2001 të Parlamentit Europian dhe Këshillit mbi Aksesin 

publik për dokumentat e Parlamentit Europian, Këshillit dhe Komisionit. Nga ana 

tjetër, kjo Konventë është mbështetur dhe respekton një sërë aktesh të tjera 

ndërkombëtare, si në kuadrin e konventave të Kombeve të Bashkuara edhe ato 

europiane
282

.  

 

Përmbajtja e kësaj Konvente mbron idenë se aksesi në dokumentat  zyrtare ka rëndësi 

në tre aspekte: 

 është burim për informimin e publikut; 

 ndihmon publikun në formimin e opinionit mbi gjendjen e shoqërisë dhe 

autoriteteve publike; 

 mbron integritetin, efiçencën, efektivitetin  dhe llogaridhënjen e autoriteteve 

publike, duke kontribuar në legjitimin e tyre. 

 

Kjo Konventë jep përkufizimin e një sërë konceptesh të rëndësishme për tu pasur 

parasysh gjatë ushtrimit të kësaj të drejte, por edhe në mbrojtjen e saj.  

Ndonëse Konventa vetë shprehimisht parashikon se “dokument zyrtar” është çdo 

informacion në çfarëdo forme, i regjistruar, i pranuar apo mbajtur nga autoritetet  

                                                 
281

 Explanatory Report about “Council of Europe Convention on Access to Official Documents(CETS 

No. 205)  
282

 Në Preambulën e Konventës janë listuar aktet ndërkombëtare që kanë shërbyer si bazë konceptuale e 

saj si: DUDNJ (Artikulli 19), Konventa për Mbrojtjen e të Drejtave dhe Lirive Themelore të 

Njeriut(neni 6, 8, 10), Konventa e Kombeve të Bashkuara mbi Aksesin në Informacion, Pjesmarrjen e 

Publikut në Vendimarrje dhe aksesit në Drejtësi për Çështjet e Mjedisit (E njohur si Konventa e Aarhis-

it 1998), Konventa Për mbrojtjen e personave në lidhje me Përpunimin Automatik të të Dhënave 

Personale (1981). 
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publike, raporti që e shoqëron jep një sqarim më të gjerë për këtë, shoqëruar me një 

vlerësim më të gjerë që i lihet Shteteve Palë. Kështu në përmbajtjen e këtij koncepti 

mund të përfshihen jo vetë dokumentet e shkruar, por edhe regjistrimet, fotot apo 

informacioni në format elektronik apo e-mail. Raporti bën dallimin mes dokumentave 

që një person prodhon apo mban në kuadrin e ushtrimit të funksioneve të tij, nga ato 

dokumente që i mban si subjekt privat, duke i përjashtuar nga përkufizimi i 

Konventës. Brenda qëllimit të Konventës hyjnë edhe dokumentat që përmbajnë të 

dhëna personale. 

“Autoritet publik” në kuptimin e saj quhet
283

: 

 qeveria dhe administrata në nivel kombëtar, rajonal dhe vendor; 

 institucionet ligjvënëse dhe autoritetet gjyqësore, për aq sa kryejnë funksione 

administrative sipas legjislacionit të brendshëm; 

 personat fizikë dhe juridikë aq sa ushtrojnë autoritet administrativ. 

Vlen të sqarojmë se Konventa njeh të drejtën e shteteve që të deklarojnë përtej 

kuptimit të mësipërm të konceptit “ autoritet publik” edhe : 

 institucionet ligjvënëse përsa i përket aktiviteteve të tjera të tyre; 

 autoritetet gjyqësore përsa i përket aktiviteteve të tjera të tyre; 

 personat fizik e juridik për aq sa ato performojnë funksione publike ose 

operojnë me fondet publike, sipas ligjit kombëtar. 

Është e rëndësishme që të përqëndrojmë vëmendjen në detyrimin për çdo shtet palë, 

që të sigurojë për çdo person aksesin në dokumentat zyrtare, e cila mund të realizohet 

bazuar në kërkesën e subjektit të interesuar. Konventa vendos një parim të 

rëndësishëm, atë të mosdiskriminimit të askujt dhe për asnjë shkak në ushtrimin e 

kësaj të drejte (neni 2, pika 1). Theksojmë se Konventa nuk njeh një të drejtë specifike 

për mediat në ushtrimin e kësaj të drejte, pavarësisht rolit të veçantë që luan ajo në një 

shoqëri demokratike. 

Konventa parashikon të drejtën e shteteve për të kufizuar të drejtën për akses, duke 

përcaktuar nëpërmjet një liste shteruese që duhet të jenë niveli maksimal, edhe kushtet 

që ky kufizim të jetë në përshtatje me kërkesat e kësaj konvente. Duhet thënë se këto 

kushte janë të njëjta me ato të Konventës Europiane për të Drejtat e Njeriut (kufizimi 

të jetë i parashikuar në ligj, të jetë një masë e nevojshme në një shoqëri demokratike 

dhe proporcionale me qëllimin që synohet, për shkak të: sigurisë kombëtare dhe 

mbrojtjes dhe marrëdhënjeve ndërkombëtare, sigurisë publike, parandalimit, hetimit 

dhe ndjekjes së aktiviteteve kriminale, hetimeve disiplinore, inspektimit, kontrollit 

dhe mbikqyrjes nga autoritetet publike, privatësisë dhe interesave të tjera legjitime, 

interesave tregtare dhe ekonomike, dhe politikat shtetërore për shkëmbimet monetare, 

barazisë së palëve në procesin gjyqësor dhe administrimin efektiv të drejtësisë, 

mjedisit, diskutimeve me ose mes autoriteteve publike mbi ekzaminimin e një 

çështjeje)
284

. Konventa parashikon rezervën shtetërore që të deklarojë përfshirjen në 

kufizimet e së drejtës së aksesit edhe komunikimin me Familjen Mbretërore  ose 

Kryetarin e Shtetit.  
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 Neni 1 pika 2/a i Konventës. 
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 Neni 3, pika 1 e Konventës. 



 

E drejta për informim dhe mjetet e realizimit të saj në Republikën e Shqipërisë 

 141 

 

Përjashtim nga kufizimet mund të bëhet nëse ekziston interesi publik në përhapjen 

(neni 3, pika 2); kufizimi nuk mund të jetë permanent dhe vendimi për kufizim duhet 

të përcaktojë dhe limitet kohore, duke pasur parasysh se disa ngjarje mund të bëjnë të 

panevojshëm kufizimin apo me kalimin e kohës reduktohet dëmi që mund të 

shkaktojë përhapja e informacionit që përmban dokumenti zyrtar. 

 

Është parim i rëndësishëm që subjektet e gëzojnë të drejtën për të kërkuar informacion 

mbi dokumentat zyrtarë pa qenë të detyruar për të dhënë motivin e kësaj kërkese (neni 

4, pika 1). Gjithashtu shtetet mund t’i japin mundësi subjektit të mbetet anonim me 

përjashtim të rastit kur identiteti i tij është i domosdoshëm për të proceduar me 

kërkesën, gjë që nuk vjen si detyrim për Palët që të pranojë kërkesat anonime. Për më 

tepër formalitetet, procedurat që ndiqen (përfshirë edhe formën e paraqitjes së 

kërkesës), që kërkohen nuk duhet të tejkalojnë nevojat për realizimin e procedimit 

(neni 4, pika 2/3). 

 

Konventa parashikon detyrimin e nëpunësit për të asistuar kërkuesin, nëpërmjet 

identifikimit të dokumentit të kërkuar (neni 5, pika 1), orientimit se ku mund ta 

plotësojë kërkesën e vet nëse institucioni nuk e zotëron atë (neni 5, pika 2) apo nëse 

ka një burim alternativ ku aksesi mund të jetë më i shpejtë (neni 6, pika 3). Plotësimi i 

kërkesës duhet të bëhet brenda një afati të arsyeshëm dhe të përcaktuar paraprakisht. 

Konventa parashikon të drejtën e subjektit për të vendosur mbi formën në të cilën 

dëshiron të marrë informacionin mbi dokumentin, me përjashtim të rastit kur ajo 

përbën një preferencë të paarsyeshme
285

(neni 6, pika 1). Kërkesa mund të refuzohet 

tërësisht apo pjesërisht, e shoqëruar me dhënjen e motivit me shkrim(kur kërkohet) 

nëse
286

: 

 pavarësisht asistencës, të dhënat janë të paqarta për të identifikuar dokumentin 

zyrtar; 

 kërkesa është haptazi e paarsyeshme. 

Kur dokumenti jepet pjesërisht duhet indikuar pjesa që mungon dhe nëse është një 

bazë e paarsyeshme për autoritetin për të mohuar dhënien  e dokumentit, aksesi mund 

të refuzohet (neni 6, pika 2). 

 

Inspektimi i dokumentave që autoritetet zotërojnë është i përjashtuar nga kostot( duke 

lënë mundësinë që të publikohen paraprakisht kostot për dhënjen e informacionit, si 

ato për riprodhimin apo dërgimin e tij), por nuk ndalohen shtetet që të vendosin të tilla 

për shërbimet në arkiva apo muzeume (neni 7, pika 1). Ka një Rekomandim No. 

R(93) 1 të Komitetit të Ministrave mbi aksesin efektiv të të varfërve në legjislacion 

dhe drejtësi, i cili fton autoritetet të ndihmojnë  subjektet për të kuptuar përmbajtjen e 

dokumentit zyrtar, por nuk vendos detyrimin për përkthimin apo për shpjegim teknik 

të specializuar. 

                                                 
285

 Sipas Raportit kërkesë e paarsyeshme mund të jetë nëse forma e kërkuar  mund të realizohet me 

mjete që autoriteti nuk i zotëron, apo nëse informacioni është konfidencial, apo është origjinali në 

gjendje të keqe për tu përdoror. 
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 Neni 5 dhe 6 i Konventës. 
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Konventa njeh të drejtën e subjektit që i është refuzuar tërësisht apo pjesërisht aksesi, 

të rishikojë procedurën në gjykatë apo tek një autoritet i pavarur dhe i paanshëm i 

krijuar me ligj(neni 8, pika1); e drejta e ankimit përfshin edhe atë ndaj heshtjes së 

autoritetit ndaj kërkesës për informacion. Autoriteti duhet të qartësojë për kërkuesin të 

drejtën e apelimit në rast të refuzimit të kërkesës për informacion. 

Konventa parashikon masa plotësuese si
287

: 

 informimin e publikut mbi të drejtën për akses në dokumentat zyrtare dhe 

mënyrat e ushtrimit të saj; 

 Marrjen e masave të përshtatshme që synojnë: 

Edukimin e autoriteteve publike për të respektuar këtë të drejtë gjatë ushtrimit të 

funksioneve; 

 Të sigurojë informacionin mbi aktivitetin dhe çështjet për të cilat mban 

përgjegjësi; 

 Menaxhimin me efiçencë të dokumentave që, zotëron në mënyrë që të jetë 

lehtësisht i aksesueshëm; 

 Duke zbatuar qartë dhe duke vendosur rregulla për ruajtjen dhe shkatërrimin e 

dokumentave. 

 Kur është e përshtatshme të ndërmarrë iniciativën për të bërë publike 

dokumentat që mban, në emër të promovimit të transparencës dhe inkurajimit 

të publikut për pjesmarrje në diskutimet me interes publik.  

 

Konventa parashikon krijimin e Grupit të Specialistëve mbi Aksesin në Dokumentat 

Zyrtarë që pas një viti nga hartimi do të monitoronte implementimin: 

 Masat e ndërmarra nga palët për ta bërë efektive, përshtatjen e legjislacionit të 

brendshëm dhe evidentimin e problematikave; 

 Dhënjen e opininit për problematikat në implementim dhe shkëmbimin e 

informacionit mbi zhvillimet politike, ligjore e teknologjike, dhe opinionin 

mbi çdo propozim për amendim të Konventës; 

 Bërjen e propozimeve për amendimin apo lehtësimin e implementimit të 

Konventës. 

 Grupi mund të kërkojë informacion dhe opinione nga shoqëria civile. 

 

Grupi përbëhet nga ekspertë 10-15, të zgjedhur
288

 nga lista e propozuar nga shtetet 

anëtare(secili sjell nga 2 propozime, por vetëm 1 mund të zgjidhet), profesionistë të 

kësaj fushe, të cilët kërkohet të jenë të pavarur dhe të paanshëm dhe kanë një mandat 

4-vjeçar me të drejtë rizgjedhjeje vetëm një herë. Ai duhet të ketë rregulloren e 

funksionimit të tij. 

 

                                                 
287

 Po aty,  neni 9 dhe 10. 
288

 Procedurat e zgjedhjes përcaktohen pas konsultimeve nga Komiteti i Ministrave, brenda 1 viti nga 

hyrja në fuqi e Konventës. 
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Funksionon në kuadrin e kësaj Konvente edhe Konsultimi i Palëve, që ka nga një 

përfaqësues për çdo palë. Ai thirret nga Sekretari i Përgjithshëm i Këshillit të Europës 

për të zgjedhur Grupin e Specialistëve; pastaj mblidhet një herë në 4 vjet apo kur e 

kërkon shumica e Palëve, Komiteti i Ministrave (tek i cili jep një raport sa herë 

mblidhet) ose Sekretari i Përgjithshëm i Këshillit të Europës (i cili shprehimisht ka 

detyrën t’i asistojë). Ai ka kompetencë: 

 Të marrë në konsideratë opinionet dhe raportet e Grupit; 

 Të bëjë propozime dhe rekomandime për palët; 

 Të bëjë propozime për amendime në përputhje me artikullin 19; 

 Të formulojë opinionin e tij mbi këto amendime. 

Shtetet kanë detyrimin që të përshtasin legjislacionin e brendshëm me Konventën, të 

paktën deri në momentin kur ajo hyn në fuqi në shtetin palë (neni 2, pika 2 dhe 3). 

Çdo Palë ka detyrimin për të raportuar pranë Grupit të Specialistëve
289

 mbi masat 

legjislative dhe masat e tjera për plotësimin e detyrimeve të tij dhe çdo raportim por 

edhe opinion duhet bërë publik(neni 14, pika 1, 2, 3 dhe neni 15). 

Republika e Shqipërisë nuk e ka nënshkruar akoma këtë Konventë.    

 

5.3.  Aktet e Bashkimit Europian mbi mbrojtjen e lirisë së informimit.                             

 

Karta e të Drejtave Themelore e Bashkimit Europian
290

 parashikon në një dispozitë 

të vetme lirinë e shprehjes duke parashikuar shprehimisht komponentët e saj. Sipas 

nenit 11, pika 1, “kushdo ka të drejtën e lirisë së shprehjes. Kjo e drejtë përfshin lirinë 

e mendimit si dhe për të marë e dhënë informacion dhe ide pa ndërhyrje nga autoriteti 

publik dhe pavarësisht nga kufijtë”. Kjo Kartë i kushton vëmendje edhe mbrojtjes së 

një parimi të rëndësishëm për ushtrimin e lirisë së shprehjes dhe informimit, atë të 

pluralizmit dhe lirisë së mediave, duke lënë të papërcaktuara llojet e saj dhe raportin e 

autoriteteve me mjetet e komunikimit dhe regjimin juridik të tyre. 

 

Duhet të përmendim këtu Rregulloren (EC) No 1049/2001 të Parlamentit Europian 

dhe Këshillit mbi Aksesin publik për dokumentat e Parlamentit Europian, Këshillit 

dhe Komisionit, e cila përcakton parimet e përgjithshme dhe kufizimet lidhur me të 

drejtën e aksesit të dokumentave
291

. Kjo e drejtë e sanksionuar nëpërmjet kësaj 

rregulloreje e ka zanafillën tek Neni 15 (ish neni 255) i TFBE-së i cili synon “të nxisë 

një qeverisje të mirë dhe të sigurojë pjesmarrjen e shoqërisë civile. Institucionet, 

organizmat, zyrat dhe agjencitë e Bashkimit duhet t’ i kryejnë funksionet e tyre në 

mënyrë sa më transparente të mundshme”
292

. 

                                                 
289

 Raporti i parë bëhet brenda një viti nga hyrja në fuqi e Konventës në shtetin përkatës dhe para çdo 

takimi bëhet përditësimi i informacionit. 
290

Versioni i konsoliduar i Traktateve të Bashkimit Europian dhe Karta e të Drejtave Themelore e 

Bashkimit Europian, botim i Ministrisë së Integrimit, Tiranë 2008, fq. 374. 
291

 E drejta e Aksesit të Dokumentave të  Parlamentit  Europian, Këshillit dhe Komisionit-Manual 

përdorimi, Ministria e Integrimit, Tiranë 2011. 
292

 Po aty,  fq 4. 
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Rregullorja parashikon të drejtën për të kërkuar informacion mbi dokumentat zyrtare 

që mbahen në fletoret zyrtare, internet apo arkiva. 

 

E drejta i takon çdo individi, shoqate apo shoqërie tregtare të Bashkimit Europian, 

duke mos e detyruar të japë motivin e kësaj kërkese. Kërkesa duhet të bëhet në një 

nga gjuhët zyrtare dhe mund të dërgohet në disa rrugë si postë elektronike, faks apo 

postë e zakonshme. Shërbimi nuk ka kosto, por kjo nuk përjashton pagesën për 

kopjimin apo postimin. Dokumenti mund të jepet në formë të shtypur ose elektronike, 

por mund të kërkohet edhe që të shihet pranë institucionit. Afati për përgjigjen nga 

institucioni është 15 ditë, ose 30 ditë në raste të jashtëzakonshme.  

Rregullorja përfshin edhe rastet kur mund të refuzohet kërkesa si për: interesin publik 

(sigurinë publike, mbrojtjen, marrëdhënjet me vendet e treta ose politikës ekonomike 

dhe financiare); jetën private dhe integritetin e individit; interesat tregtare të një 

personi ose ndërmarrjeje; proceset gjyqësore dhe mbrojtjen juridike; qëllimin e 

inspektimeve, hetimeve dhe auditimeve; proceset vendimarrëse të një institucioni. Në 

kufizimin e kësaj të drejte duhet respektuar parimi i proporcionalitetit duke vendosur 

një balancë mes interesit të subjektit për dokumentin dhe dëmit që mund të shkaktojë 

dhënia e tij. Refuzimi i dhënjes së dokumentave duhet të shoqërohet me shpjegimin 

mbi këtë refuzim. Refuzimi mund të apelohet tek vetë institucioni, i cili ka refuzuar të 

japë dokumentin apo ka heshtur ndaj kërkesës. Lënja në fuqi e refuzimit mund të 

ankimohet  pranë Ombudsman-it Europian ose të bëhet padi pranë Gjykatës së 

Shkallës së Parë të Bashkimit Europian. 

 

Rast konkret 

 

Ankesa 676/2008/ RT kundër Komisionit Europian. 

 

Ankuesi është një organizatë joqeveritare që ushtron veprimtarinë në mbrojtjen e 

mjedisit. Ajo kërkon nga Komisioni Europian aksesin në informacionin dhe 

dokumentat mbi takimin mes Komisionit dhe përfaqësuesve të prodhuesve të 

makinave, gjatë të cilit ishte diskutuar mbi qasjen e Komisionit në lidhje me 

shpërndarjen e dioksidit të karbonit nga automjetet. Komisioni i dha akses të pjesshëm 

shoqatës mbi informacionin e kërkuar dhe konkretisht refuzoi dhënjen e aksesit për tre 

letra, që Porsche AG i dërgonte Zëvëndës Presidentit Verheugen, duke argumentuar 

se përhapja e tyre do të cënonte interesat tregtare të Porsche AG. Pas kësaj përgjigjeje, 

shoqata i drejtohet me ankesë Ombudsmanit Europian.  

 

Gjatë shqyrtimit të ankesës, Komisioni mbajti qëndrimin e tij të mëparshëm. Pas 

inspektimi të dokumentave në fjalë, më 27 Tetor 2008 Ombudsmani Europian i drejtoi 

Komisionit një rekomandim, nëpërmjet të cilit i kërkonte atij të lejonte aksesin e plotë 

në informacionin që përmbanin tre letrat. Komisioni nuk ju përgjegj rekomandimit të 

Ombudsmanit  deri më 11 Mars 2010, 15 muaj pas kalimit të afatit tre mujor që kishte 

vendosur Ombudsmani. Në të njëjtën kohë Ombudsmani i dërgoi një Raport Special 

Parlamentit në lidhje me dështimin e Komisionit për të zbatuar brenda afateve 

rekomandimin e tij. Komisioni lejoi përhapjen e pjesshme të informacionit, që këto 

letra përmbanin duke rikonfirmuar argumentimin se kufizimi i pjesshëm i aksesit në  
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informacion janë të pranueshme për shkak të mbrojtjes së interesave tregtare të 

subjektit. Ombudsmani konkludoi se Komisioni nuk arriti të argumentojë qëndrimin e 

tij dhe për këtë bëri një konstatim për keqqeverisje dhe Ombudsmani dha një 

rekomandim për këtë  

Direktiva 95/46 e Parlamentit Europian dhe Këshillit e 24 Tetorit 1995 Për 

mbrojtjen e individivë në lidhje me përpunimin e të dhënave personale si dhe 

lëvizjen e lirë të këtyre të dhënave
293

. Direktiva e mësipërme synon që shtetet anëtare 

të mbrojnë jetën private përsa i takon përpunimit të të dhënave (neni 1, pika 2), por 

duke parashikuar shprehimisht që kjo mbrojtje nuk duhet të shërbejë për të kufizuar 

apo ndaluar qarkullimin e lirë të të dhënave personale. Kjo direktivë ofron mbrojtje si 

në lidhje me përpunimin automatik të të dhënave personale, por edhe për atë jo 

automatik, duke theksuar se ka përjashtime  kur përpunimi lidhet me sigurinë publike 

dhe shtetërore apo veprimtarinë shtetërore në fushën e drejtësisë penale (neni 3, pika 1 

dhe 2). 

Para së gjithash, përpunimi i të dhënave duhet të jetë i ligjshëm, gjë që do të thotë që 

duhet të ketë parashikime ligjore në legjislacionin kombëtar për këtë dhe duhet të jenë 

përcaktuar përmes tij parimet dhe kushtet për realizimin e një procesi përpunimi të 

ligjshëm. Neni 6 i Direktivës parashikon se përpunimi duhet të jetë i ligjshëm dhe i 

ndershëm, për qëllime specifike dhe të qarta, i mjaftueshëm; të dhënat janë të sakta 

dhe të përditësuara dhe japin mundësi për identifikimin e përkohshëm të subjekteve(të 

parashikuara këto në nenin 6). Për më tepër përcaktohen disa kritere për ta klasifikuar 

të ligjshëm përpunimin e të dhënave personale. Pëlqimi i subjektit të të dhënave është 

shumë i rëndësishëm për këtë, por ka edhe kritere të tjera si përpunimi në interes të 

subjektit të të dhënave apo përmbushja e detyrimeve të subjektit apo kontrolluesit të të 

dhënave
294

. Kriteret e mësipërme të konsideruara si përjashtim nga ndalimi i 

përpunimit të të dhënave personale plotësohen me kushte të tjera ku të dhënat janë 

bërë tashmë publike, përpunimi bëhet për të realizuar mbrojtjen e të drejtave në një 

proces gjyqësor apo për qëllim të ofrimit të kujdesit shëndetsor. Çdo përjashtim tjetër 

duhet të bazohet në ligj apo në vendimin e autoritetit mbikqyrës. 

Paraqet interes raporti mes përpunimit të të dhënave personale dhe lirisë së shprehjes 

dhe informimit. Një rregullim të veçantë gjen në dispozitat e direktivës e drejta e 

subjektit për t’u informuar mbi
295

: 

 Identitetin e kontrolluesit dhe përfaqësuesit të tij nëse ka; 

 Qëllimet e përpunimit të të dhënave ; 

 Informacione mbi: 

- Marrësit ose kategoritë e marrësve të të dhënave; 

- Karakteri detyrues apo jo i dhënjes së përgjigjeve dhe pasojave nëse nuk jepet 

pergjigjja e kërkuar; 

- Nëse ekziston e drejta e aksesit dhe e korigjimit të të dhënave.  

 

                                                 
293

 Kjo direktivë është amenduar nga Rregullorja (KE) Nr 1882/2003 e Parlamentit dhe e Këshillit e 29 

Shtatorit 2003. 
294

 Të parashikuara këto kritere në nenin 7 të Direktivës. 
295

 Neni 10 i Direktivës. 
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Ky detyrim ekziston si kur informacioni kërkohet nga vetë subjekti i të dhënave ashtu 

edhe kur të dhënat nuk merren prej tij (me përjashtim të informacionit mbi karakterin 

e përgjigjeve). Njihet nga ky akt e drejta e subjektit të të dhënave për tu informuar 

mbi aspektet e mësipërme në intervale të arsyeshme dhe pa vonesa e shpenzime të 

tepërta jo vetëm mbi aspektet e mësipërme të të dhënave, por edhe mbi logjikën e 

përpunimit të të dhënave apo njoftimin e palëve të treta të cilave u përpunohen të 

dhënat për korigjimin, fshirjen apo bllokimin e tyre(neni 12). 

Një rëndësi të veçantë direktiva i ka kushtuar publikimit të përpunimeve, duke 

përcaktuar detyrime për shtetet anëtare që të marrin masa kryesisht për të siguruar që 

autoritetet mbikëqyrëse të mbajnë një regjistër për përpunimet e njoftuara. 

Kjo direktivë nxit hartimin e Kodeve të Etikës në sektorë të ndryshëm, parashikon të 

drejtën për të mbrojtur të dhënat personale nga përpunimi i paligjshëm nëpërmjet 

ankimit administrativ dhe gjyqësor. Këtij qëllimi të mbrojtjes së jetës private dhe të 

dhënave personale i shërben krijimi i autoriteteve mbikëqyrëse, të pavarura dhe të 

pajisura me një sërë kompetencash si ato të rekomandimeve ligjore dhe hetimit. 

Përmes kësaj direktive krijohet Grupi i Punës për Mbrojtjen e Individëve në lidhje me 

përpunimin e të Dhënave personale, si organ konsultativ dhe i pavarur, i pajisur me 

kompetenca rekomanduese dhe dhënje opinionesh mbi nivelin e mbrojtjes së të 

dhënave në shtetet anëtare apo shqyrtimin e masave kombëtare të marra në këtë 

fushë(neni 29, 30). Gjithashtu funksionon dhe Komiteti me përfaqësues nga shtetet 

anëtare, i cili miraton opinion e paraqitur pranë tij nga përfaqësuesi i Komisionit. 

  

5.4.  Parimet e Johanesburgut
296

 

 

Duke njohur lirinë e mendimit, të shprehjes dhe informimit, këto parime parashikojnë 

mundësinë e kufizimit të lirive të sipërpërmendura në emër të sigurisë kombëtare, por 

duke plotësuar dy kushte të rëndësishme që janë parashikuar edhe në akte të tjera 

ndërkombëtare: parashikimin e kufizimit nëpërmjet ligjit dhe nevojën për një kufizim 

të tillë në  një shoqëri demokratike. Kur kufizimi i lirisë së shprehjes dhe informimit 

justifikohen në emër të sigurisë kombëtare duhet mbajtur parasysh një fakt i 

rëndësishëm: qëllimi i tij i mirëfilltë dhe ndikimi i tij i demonstrueshëm nuk lidhet me 

mbrojtjen e një vendi dhe integritetin e tij territorial nga kërcënimi i forcës apo 

aftësisë së këtij vendi për t’iu përgjigjur një kërcënimi të tillë që vjen si nga jashtë 

(nëpërmjet një kërcënimi të jashtëm ushtarak), ashtu edhe nga burimet e brendshme 

(nxitja për përmbysjen me dhunë të qeverisë)
297

. Mbeten jashtë kufizimit të ligjshëm 

nëse bëhet me qëllim mbrojtjen e qeverisë nga ekspozimi ndaj kundravajtjeve, 

fshehjen e informacionit mbi funksionimin e institucioneve apo parandalimin e 

protestave ekonomike. Mund të jetë i ligjshëm kufizimi i lirisë së informimit gjatë 

gjendjes së jashtëzakonshme, gjithmonë brenda disa kufijve të përcaktuar nga 

legjislacioni dhe detyrimet ndërkombëtare (parimi 3).  

Asnjë kufizim nuk mund të jetë i ligjshëm nëse diskriminon subjektet për shkak të 

                                                 
296

 Këto parime janë adoptuar nga ekspertë të së drejtës ndërkombëtare të mbledhur nga ARTIKULLI 

19, për të standartizuar  raportin mes së drejtës për informim dhe kufizimit të saj në emër të sigurisë 

kombëtare.  
297

 Shih: Parimet e Johanesburgut, Parimi 2/a. 
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përkatësisë në disa komunitete të caktuara (parimi 4) Këto parime përcaktojnë kushtet 

që një shprehje mund të kërcënojë sigurinë kombëtare: 

 Ka qëllim të nxisë dhunën; 

 Ka mundësi të nxisë dhunë; 

 Ka lidhje të drejtëpërdrejtë mes shprehjes dhe mundësive të ndodhjes së 

dhunës. 

Për më tepër, parimet në fjalë përcaktojnë edhe se kur shprehja nuk përbën kërcënim 

për sigurinë kombëtare, duke konsideruar si të tilla ato që nxisin ndryshimin jo të 

dhunshëm të politikave të qeverisë apo vetë qeverisë; nëse është kritikë që u drejtohet 

kombit, shtetit apo simboleve të tij, qeverisë dhe agjencive të saj apo zyrtarëve 

publikë apo një vendi të huaj; shprehjet që përbëjnë kundërshtim mbi bazë të fesë, 

ndërgjegjes apo besimit ndaj rekrutimit apo shërbimit ushtarak, një konflikti të 

veçantë apo kërcënimit të përdorimit të forcës në zgjidhjen e mosmarrëveshjeve 

ndërkombëtare; ka të bëjë me komunikim të informacionit mbi shkeljet e pretenduara 

të standarteve ndërkombëtare të të drejtave të njeriut. Përfshihen këtu edhe 

informacioni i shprehur nga organizata të cilat qeveria i ka deklaruar si cënuese të 

sigurisë kombëtare apo për shkak se është në një gjuhë të caktuar. Qeveritë kanë 

detyrimin që të dënojnë veprimet e paligjshme që synojnë të parandalojnë lirinë e 

shprehjes. 

 

Një vend të veçantë zë rregullimi i kufizimeve për shkak të sigurisë kombëtare të 

lirisë për të kërkuar informacion, pra të aksesit ndaj informacionit. E rëndësishme 

është se këto parime parashikojnë të drejtën e individëve për të kërkuar informacion 

edhe mbi sigurinë kombëtare, duke i dhënë prioritet interesit publik (parimi 13); 

përjashtohen rastet kur kufizimi është i parashikuara me ligj dhe është i nevojshëm për 

një shoqëri demokratike në mbrojtje të një interesi të ligjshëm, sic është siguria 

kombëtare (parimi 11), duke kërkuar që shtetet të përcaktojnë kategoritë specifike të 

këtij informacioni ku publiku nuk mund të ketë akses(parimi 12). E rëndësishme është 

që të parashikohet e drejta për të mbrojtur lirinë e informimit nga një autoritet të cilit i 

njihet e drejta për akses në informacionin e klasifikuar. Qëndrimi i personit që 

ekspozon informacionin duhet të respektojë parimin e proporcionalitetit (parimi 15, 

16, 17). Po kështu, këto parime njohin mbrojtjen e burimeve të gazetarit. 

Vlen të theksohet se çdo person që akuzohet se nëpërmjet lirisë së shprehjes ka cënuar 

sigurinë kombëtare duhet të gëzojë të drejtën për të përfituar mbrojtjen ligjore nga 

akuzat, që një shtet ligjor ofron. 

 

5.3. Konkluzione 

 

 Miratimi akteve ndërkombëtare ku deklarohet liria e informimit, është ndjekur 

nga miratimi i pakteve dhe konventave ndërkombëtare e rajonale, të cilat 

tashmë krijojnë mekanizmat që mundësojnë monitorimin e ushtrimit të së 

drejtës për informim apo sigurojnë mbrojtjen efektive të kësaj të drejte. Kështu 

evoluoi mbrojtja nga Deklarata Universale e të Drejtave të Njeriut, e cila 
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kishte thesht karakter deklarativ, tek Pakti Ndërkombëtar i të Drejtave Civile 

dhe Politike dhe tek Konventa Europiane e të Drejtave të Njeriut, e cila 

nëpërmjet GJEDNJ-së realizon mbrojtjen e të drejtës për informim përtej 

mbrojtjes që neni 10 i Konventës i jep kësaj të drejte.  

 

 Jurisprudenca e Gjykatës Europiane të të Drejtave të Njeriut, megjithëse 

fillimisht nuk ishte e hapur përsa i përket aksesit të informacionit, ka zgjeruar 

mbrojtjen që Konventa Europiane e të Drejtave të njeriut ofron nëpërmjet 

nenit 10. Ajo e trajton të drejtën për informim në të dy kuptimet e saj: si liri e 

shtypit për të dhënë informacion dhe e drejtë e publikut për ta marrë atë.   

Mbrojtja ofrohet si ndaj ideve, ashtu edhe ndaj formës në të cilën 

konkretizohet idea. Gjykata shtrin këtë mbrojtje në mënyrë të veçantë ndaj 

mediave dhe mjeteve të komunikimit duke i pare të lidhura ngushtë ato. Por në 

raport me këto të dytat, i njeh shtetit liri më të madhe për të ndërhyrë dhe liri 

vlerësimi, ashtu si edhe për informacionet ekonomike dhe reklamat. 

 

 Evoluimi i konceptit të së drejtës për informim reflektohet edhe në dokumentet 

e hartuara nga Këshilli i Europës apo BE-ja në dhjetvjeçarin e fundit. Kështu 

mund të përmendim Konventën e Këshillit të Europës “Mbi aksesin në 

dokumentat zyrtare”.  Vlen të evidentohen risitë që sjell kjo Konventë duke 

dhënë përcaktime të rëndësishme mbi konceptin e “dokumenti zyrtar” e 

përshtatur me zhvillimet teknologjike dhe format e reja të ekzistencës së 

dokumentave. Po aq rëndësi paraqet edhe përfshirja në konceptin  “autoritet 

publik” të institucioneve që s’janë tipike institucione të administratës publike, 

si ato ligjvënëse apo administratën gjyqësore edhe pse lë liri më të gjerë për 

shtetet në këtë aspekt.  

 

 Po aq rëndësi paraqesin dokumentat e miratuara nga BE-ja si: Karta e të 

Drejtave Themelore e Bashkimit Europian apo Rregullorja (EC) No 

1049/2001 të Parlamentit Europian dhe Këshillit mbi Aksesin publik për 

dokumentat e Parlamentit Europian, Këshillit dhe Komisionit. Gjykata 

Europiane e Drejtësisë dhe parashikimi i një institucioni si Ombudsmani 

Europian japin garanci për mbrojtjen e të drejtës për informim. 
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Rekomandime 

 

Në përfundim të këtij studimi, në mënyrë modeste, me qëllim që të përsoset 

lejislacioni shqiptar për të drejtën për informim dhe veprimtaria konkrete të 

bazohet në të, po paraqesim rekomandimet e mëposhtme 

 

 Nxitja e debatit mes juristëve dhe sociologëve mbi raportin mes zhvillimeve 

teknologjike tashmë të pranishme dukshëm në jetën tonë profesionale e sociale 

dhe komponentit etik, që lidhet me ndikimin që këto zhvillime kanë në 

raportet sociale të individit. Ky debat duhet të synojë edhe në evidentimin e 

nevojave për të realizuar amendime ligjore që do të vendosnin ekuilibrin mes 

dy komponentëve të mësipërm. 

 Ndërgjegjësimi i komunitetit në lidhje me mundësitë që ofron legjislacioni për 

të drejtën për informim dhe në mënyrë specifike mbi aksesin në dokumentat 

zyrtare. Fakti që në gjykatë ka një numër të papërfillshëm çështjesh me objekt 

realizimin e  së drejtës për informim e konfirmon si të domosdoshëm këtë 

rekomandim. 

 Është momenti që Shqipëria të nënshkruajë dhe ratifikojë Konventën e 

Këshillit të Europës “Mbi aksesin në dokumentat zyrtare”. Ky është një 

rekomandim që vjen edhe nga institucioni i Avokatit të Popullit, si garant i së 

drejtës për informim. 

 Realizimi i amendimeve në lidhje me ligjin “Për të drejtën për informim për 

dokumentat zyrtare”, të cilat duhet të synojnë: 

 Përkufizim më të plotë mbi konceptin “dokument zyrtar”, duke 

gërshetuar kuptimin që atij i është dhënë jo vetëm në këtë ligj. Kështu 

do të kemi një koncept unik për të, që do të lehtësonte edhe 

komunikimin ndërinstitucional, përveçse do të garantonte më mirë të 

drejtën e çdo subjekti për informim. 

 Përcaktimi më i qartë dhe më i plotë i konceptit “autoritet publik”, 

duke përfshirë edhe disa autoritete që pavarësisht se nuk cilësohen si 

organe të administratës publike, sipas parashikimit të bërë nga Kodi i 

Procedurave Administrative, në veprimtarinë e tyre kryejnë edhe 

veprimtari administrative apo duhet të funksionojnë duke respektuar 

edhe parimin e transparencës. Kësaj do t’i shërbente përfshirja në 

përkufizimin e ligjit të kuptimit që jep Konventa e Këshillit të Europës 

“Mbi aksesin në dokumentat zyrtare”. 

 Shkurtimi i afatit kohor për marrjen e informacionit mbi dokumentat 

zyrtare që do ta bënte më efikas ushtrimin e kësaj të drejte. 

 Trajnimi i nëpunësve të administratës publike dhe organeve të tjera të pushtetit 

në lidhje me ligjin dhe detyrimet që ai përcakton për to. Mendojmë se fokusi 

duhet vendosur tek organet e pushtetit vendor që kanë kontakte të drejpërdrejta 

me qytetarët dhe nevojat e tyre për informacion. Materialet bazë mbi të cilat 

mbështeten konkurimet për t’u përfshirë në shërbimin civil duhet të përmbajnë  
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edhe njohjen për Ligjin “Për të drejtën për informim për dokumentat zyrtare” 

për termin “autoritet publik”. 

 Domosdoshmëria për trajnime të tilla është edhe për sistemin gjyqësor. 

Mjafton t’i referohemi çështjeve gjyqësore të trajtuara në Kreun II të këtij 

punimi dhe do të evidentojmë pa vështirësi se: 

 Mosnjohja e ligjit “Për të drejtën për informim për dokumentat 

zyrtare” reflektohet në veprimtarinë e gjyqtarëve, psh. megjithëse ai 

është pjesë e bazës ligjore mbi të cilën mbështetet kërkesë-padia, në 

vendimin e dhënë edhe emërtimi i ligjit nuk është i saktë. 

 Nuk njihen me saktësi kërkesat e ligjit në fjalë, aq sa pretendohet nga 

gjyqtari që mosdhënja e motivit është një shkak i ligjshëm për të 

refuzuar dhënjen e informacionit të kërkuar. 

 Njohja e administratës publike me detyrimin për të qenë një “administratë e 

hapur”, sipas kërkesave ligjore qoftë të Ligjit “Për të drejtën për informim për 

dokumentat zyrtare”, ashtu edhe të Kodit të Procedurave Administrative. 

 Unifikimi i praktikave dhe procedurave sipas të cilave duhen konceptuar  dhe 

duhet të funksionojnë zyrat e marrëdhënjeve me publikun dhe të 

informacionit, përmes miratimit me ligj ose akte nënligjore të Rregullores Tip 

të hartuar tashmë prej kohësh nga Avokati i Popullit pas diskutimeve me 

grupet e interesit. Kjo sigurisht nuk duhet të cënojë autonominë e pushtetit 

vendor. 

 Promovimi i veprimtarive që informojnë publikun dhe krijojnë mundësi për të 

tërhequr opinionin e publikut për interesat e tij dhe mënyrës së realizimit të 

detyrimeve nga administrata publike. 

 Trajnimi i gazetarëve mbi të drejtën për informim dhe të kushteve që e 

kufizojnë atë, si mbrojtja e privatësisë apo informacionit të klasifikuar sekret 

shtetëror, kjo me synimin që gazetari gjatë ushtrimit të profesionit të tij, që 

është po aq i rëndësishëm edhe për publikun, të njohë raportin dhe kufijtë që 

duhet të ekzistojnë mes tyre. 

 Përcaktimi me ligj i statusit të gazetarit që do të qartësonte raportin mes 

gazetarit si profesionist dhe gazetarit si punëmarrës. 

 Hartimi i Kodit të Etikës për gazetarin shihet si një ndërmarrje e 

domosdoshme për tu realizuar dhe vjen edhe si rekomandim nga Komisioneri 

për Mbrojtjen e të Dhënave Personale. 
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