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Ministria e Drejtësisë 
 
Ministria e Drejtësisë ka pranuar kërkesën për qasje në dokumente zyrtare nga Zyra Ligjore e Rrjetit 
Ballkanik të Gazetarisë Hulumtuese –BIRN, me të cilën ka kërkuar vendimet përfundimtare disiplinore të 
shqiptuara nga komisioni disiplinor dhe komisioni disiplinor për zyrtarë të lartë, për të gjithë zyrtarët e 
Ministrisë se Drejtësisë nga viti 2008 deri në vitin 2020.  
Bazuar ne Ligjin nr. 06/L-082 PËR MBROJTJEN E TË DHËNAVE PERSONALE, kërkoj nga ju të më 
njoftoni nëse ofrimi i këtyre të dhënave paraqet shkelje të ligjit të lartcekur. 
 
AIP / ShQDP 
 
Dokumentet publike objekt kërkese (vendimet diciplinore përfundimtare të MD-së ndaj zyrtarëve të saj) 
sipas Rregullores për Dosjet Personale të Shërbyesve Civilë, konsiderohen si pjesë përbërëse e dosjeve 
personale të (ish) të të punësuarve në institucionin publik përkatës, qasja në të cilat është e kufizuar 
(rezervuar) vetëm për subjektin e të dhënave (të punësuarin/shërbyesin civil apo zyrtarin publik), 
menaxherin e personelit apo anëtarët e një komisioni diciplinor dhe institucionet e përcaktuara me ligj.  
Në këtë rast, ofrimi i qasjes në vendime të këtilla ndaj një pale të tretë (pala kërkuese [BIRN]) mund të 
bëhet vetëm pasi të jetë marrë pëlqimi paraprak i subjektit të të dhënave (punonjësit të MD-së që i është 
nënshtruar procedurës diciplinore të përmbyllur me një vendim të caktuar). Një kufizim i këtillë për palët 
e treta bëhet duke vepruar në përputhje me parimet e përpunimit të të dhënave, përkatësisht për të 
respektuar parimin e ligjshmërisë, drejtësisë dhe transparencës si dhe parimin e  kufizimit të qëllimit, siç 
parashihet në nenin 4 (paragrafi 1 dhe paragrafi 2) të LMDHP-së, ku thuhet se të dhënat personale 
përpunohen në mënyrë të paanshme, të ligjshme dhe transparente, pa e cenuar dinjitetin e subjekteve të 
të dhënave dhe se këto të dhëna grumbullohen vetëm për qëllime të caktuara, të qarta dhe legjitime dhe 
nuk mund të përpunohen më tutje në kundërshtim me këto qëllime.  
Në rastin konkret, të dhënat e grumbulluara nga MD (zyra e personelit) brenda dokumentit publik objekt 
kërkese, janë përpunuar për një qëllim të caktuar, që ka qenë shqyrtimi i një shkeljele të pretenduar dhe 
eventualisht ndërmarrja e një mase të caktuar diciplinore. Në momentin kur një vendim i tillë ka marrë 
formën përfundimtare dhe ndaj të njëjtit nuk janë ndërmarrë veprime për ta kontestuar të njëjtin, 
ligjërisht konsiderohet se është arritur qëllimi për çka janë përpunuar të dhënat personale të subjektit të të 
dhënave, si pjesë përbërëse e asaj procedure diciplinore.  
Për më tepër, Agjencia rithekson detyrimin e kontrolluesve (siç është MD) për të përpunuar të dhënat 
personale në përputhje me parimet e përcaktuara në nenin 4, në ndërveprim me nenin 5 dhe nenin 8 të 
Ligjit për Mbrojtjen e të Dhënave Personale Nr.06/L-082. Çdo kontrollues është i detyruar të përpunojë të 
dhënat personale vetëm për qëllimin specifik si dhe të mos tejkalojë këtë qëllim. Kontrolluesit nuk mund 
të përpunojnë më shumë të dhëna sesa është e nevojshme për qëllimin specifik të përpunimit. 
 
Sidoqoftë, MD mund të ofrojë qasje për palën kërkuese në formë të një përmbledhjeje statistikore, ku 
mund të specifikohet numri i vendimeve diciplinore, lloji i shkeljeve, lloji i masave të shqiptuara, 
kategoria e zyrtarëve që i janë nënshtruar atyre masave, etj. 
 
P.S. Me përpunim, mes tjerash, nënkuptohet çdo veprim që ndërmerret ndaj të dhënave personale të të 
punësuarve në MD, e që në rastin tuaj i referohet kryesisht publikimit apo ndarjes së të dhënave 
personale me palët e treta. 
 
 

 


