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HYRJE

Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e
ish-Sigurimit të Shtetit (Autoriteti) u krijua me
ligjin nr. 45/2015 “Për të drejtën e informimit mbi
dosjet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës
Popullore Socialiste të Shqipërisë”, për të bërë
të mundur ushtrimin e së drejtës nga çdo i
interesuar për informimin mbi dokumentet e
ish-Sigurimit të Shtetit, nëpërmjet një procesi
demokratik dhe transparent, mbrojtjes së personalitetit të indi-vidit, unitetit dhe pajtimit
kombëtar.
Në vitin 2020, ligji funksional pësoi ndryshime
që përmirësuan kuadrin ligjor të veprimtarisë së
institucionit, sa i takon informimit, hulumtimit
shkencor, edukimit qytetar dhe kontributit për
të zhdukurit në komunizëm.
Autoriteti është institucion i pavarur, përgjegjës
për mbledhjen, administrimin, përpunimin e
dokumenteve të ish-Sigurimit të Shtetit dhe për
sigurimin e aksesit në ta, për të gjitha subjektet
e ligjit nr. 45/2015, i ndryshuar, në funksion të
edukimit të publikut dhe mbështetjes së vlerave
demokratike të drejtësisë, së vërtetës, pajtimit
dhe përgjegjësisë për gjeneratat e ardhshme.
Raporti vjetor i punës 2021 është hartuar dhe
miratuar duke u mbështetur në ligjin organik
nr. 45/2015, i ndryshuar dhe aktet nënligjore

të nxjerra në bazë dhe për zbatim të tij, që
normojnë dhe rregullojnë veprimtarinë funksionale të institucionit.
Edhe gjatë 2021, vit i vështirë i pandemisë,
komunikimi me të interesuarit u mbajt online
dhe fizikisht, duke paraqitur qëndrueshmëri
në kërkesat për informim.
Po ashtu, u nënshkruan disa marrëveshje të
bashkëpunimit dhe u krye punë intensive koordinuese për të zhdukurit në diktaturë dhe për
përkujtimin e nderimin e viktimave dhe të
dënuarve të ndërgjegjes.
Që nga dita e parë e punës e deri në mbyllje të
vitit të pestë të funksionimit të Autoritetit, 2021,
institucioni u mbështet me ekspertizë nga institucionet homologe ndërkombëtare të kujtesës,
si ENRS, në takime periodike vjetore, IPN polake
dhe ABTL hungareze me përvojën mbi të zhdukurit, punën me arkivat dhe përkujtimin.
Në janar 2021, Autoriteti u pranua anëtar me të
drejta të plota i Rrjetit Europian të Arkivave të
ish-Policive Sekrete. Përgjatë 2021, institucioni
konsolidoi bashkëpunimin me Prezencën e
OSBE në Shqipëri për Qendrën e Drejtësisë
Tranzitore dhe projektet për të zhdukurit.
Gjatë 2021, Autoriteti zbatoi me sukses një projekt
të përbashkët me ICMP për rritjen e ndërgjegjësimit për të zhdukurit në komunizëm, i mbështetur
nga Bashkimi Europian dhe Qeveria e Zvicrës, i
cili pati impakt të ndjeshëm në shoqëri dhe në
diskursin publik për personat ende të pagjetur.
RAPORTI VJETOR 2021
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5 vjet pas krijimit të tij, Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të
Shtetit mund të bëjë një bilanc të punës, që
nga dita e parë e deri në mbyllje të mandatit
të parë të trupës drejtuese, të zgjedhur nga
Kuvendi i Shqipërisë.
Autoriteti u krijua në frymën e rezolutave
europiane dhe shqiptare për domosdoshmërinë
e dënimit të krimeve të komunizmit, në mbrojtje
të vlerave demokratike dhe të drejtave e lirive
themelore të njeriut.
Mbështetur në një plan strategjik ambicioz,
me vizion të qartë dhe mision të përcaktuar,
Autoriteti e ndërtoi punën e tij duke shërbyer si
platformë e besueshme shërbimesh për individët
dhe të interesuarit për akses në trashëgiminë e
madhe të dokumenteve të ish-Sigurimit, që nga
kërkesat individuale, institucionale, studimore e
mediatike, te kërkesat për qëllime rehabilitimi
dhe dëmshpërblimi, për pajisjen me vërtetim
për periudhën e internimit, burgimit apo për
zbardhjen e bashkëpunëtorëve. Po ashtu, si
burim i aksesueshëm dhe vital për të vlerësuar të
kaluarën e Shqipërisë nën sundimin komunist.
Sot, 5 vjet pas miratimit nga Kuvendi i Shqipërisë, Autoriteti ushtron funksionet e veta në
ndërtesën e caktuar nga qeveria shqiptare, e
rikonstruktuar dhe me kushte të përshtatshme
pune për stafin e institucionit, thuajse i plotësuar.
Grumbullimi i arkivit në një vend të vetëm
është sfida e 5 viteve të para. Të gjitha mate-

rialet dokumentare që për vite kanë qenë
shpërndarë në dy vendndodhje arkivore, janë
përqendruar në arkivin e Autoritetit dhe po
sistemohen në mënyrën e duhur.
Institucioni ka marrë mbështetje të zgjeruar nga
partnerët ndërkombëtarë që në hapat e parë,
me projekte që e kanë ndihmuar të ngrihet, të
rrisë kapacitetet, të plotësojë infrastrukturën
e brendshme dhe digjitale e të çojë përpara
nisma me rëndësi për pozicionimin e tij në
skenën publike, si aktor i kujtesës.
Partnerë dhe donatorë mundësuan rikonstruktimin e ndërtesës dhe krijimin e një arkivi modern
të digjitalizuar, projekt që mbyllet këtë vit.
Ndryshime ligjore u panë të arsyeshme të
aplikoheshin në vitin 2020, duke e zgjeruar
punën e institucionit sa u takon të pagjeturve
të diktaturës, ndryshime që sollën po ashtu
zgjerimin e strukturës, me një njësi të posaçme
për të zhdukurit.
Autoriteti mbylli vitin e pestë të funksionimit
mes sfidash e arritjesh në veprimtarinë e përditshme: 65 mbledhje dhe 553 vendime, nga
të cilat 506 vendime unanime, 2 marrëveshje
bashkëpunimi, 397 kandidatë apo zyrtarë
të verifikuar në 95 kërkesa institucionale, 452
aplikime individuale, 9 kërkesa për b.p të zbardhura, 344 kërkesa për qëllime rehabilitimi e
dëmshpërblimi dhe për pajisjen me vërtetim
për periudhën e internimit apo burgimit, 7 nga
Ministria e Drejtësisë, 111 kërkesa studimore
e mediatike me 461 dosje dosje të trajtuara,
RAPORTI VJETOR 2021
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63.128 fletë dokumente të deklasifikuar, të
digjitalizuara 610 dosje fizike, 196 dosje të
mikrofilmuara, në total 63 904 fletë të skanuara,
40.000 faqe, nga të cilat 12.000 të anonimizuara,
vënë në dispozicion për individët dhe 74.175
faqe, ndër të cilat 16.337 faqe të anonimizuara,
vënë në dispozicion për studiuesit.

Në total, që nga krijimi në 2017 e
në mbyllje të vitit të pestë të punës,
janë verifikuar gjithsej 2.189 kandidatë
përpara emërimit/ngritjes në detyrë,
si edhe kandidatë për t’u zgjedhur
deputetë e kryetarë bashkish, ku
2.118 rezultojnë pa dokumente,
ndërsa 71 kandidatë me dokumente
të ish-Sigurimit të Shtetit.
Deri në fund të vitit 2021 janë paraqitur gjithsej 2185 kërkesa individuale, 459 kërkesa studimore mediatike dhe 876 kërkesa për qëllim
dëmshpërblimi apo për vërtetim internimdëbimi.
24 marrëveshje bashkëpunimi janë nënshkruar
me partnerë brenda vendit dhe jashtë tij.
Sot, të gjitha vendimet e Autoritetit mbi
kandidatët dhe zyrtarët e verifikuar, kërkesat
individuale, institucionale, studimore dhe mediatike, publikohen periodikisht në buletinët e
përdymuajshëm, në letër dhe në faqen zyrtare,
si dhe shpërndahen gjerësisht online.
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Aktivitete të rëndësishme u organizuan nga
institucioni, i cili mori rol qendror në debatin
publik për çështje të së shkuarës komuniste, si
kampi i Tepelenës, të zhdukurit në komunizëm,
artistët e shkrimtarët e survejuar, emigracioni
politik, ku me tryeza të rrumbullakëta, konferenca, simpoziume shkencore dhe dialogë
lokalë në mbarë vendin, arriti të pozicionohej
mes institucioneve të kujtesës, me rol në të
sotmen dhe të ardhmen e Shqipërisë.
Presidenti i Republikës, me propozim të Autoritetit, për disa vite rresht nderoi 13 figura të
solidaritetit dhe dinjitetit njerëzor.
Bashkia Elbasan, me propozim të Autoritetit,
nderoi me titullin “Qytetar Nderi” (pas vdekjes)
Atë Josif Papamihalin, i zhdukur në kampin e
Maliqit.
Rruga “26 shkurti” në Mënik të Tiranës dhe
Muzeu i Shkencave të Natyrës “Sabiha Kasimati”
në Tiranë morën emërtimet përkatëse me propozime të Autoritetit.
Dy memorialë të punuar dhe zbatuar nga
Autoriteti janë vendosur për herë të parë në dy
vende kujtese, në Tepelenë dhe Maliq, aty ku
deri më sot nuk kishte pllakatë informuese.
59 libra si dhe publikime online, ekspozita
fizike dhe virtuale, dëshmi e dokumentarë, janë
prodhuar nga Autoriteti, në bashkëpunim me
partnerë, të cilët prezantohen në faqet online
të institucionit, që me vitet ka përshkallëzuar

mundësinë për të arritur te brezat, shoqëria,
publiku.

mane, suedeze, zvicerane, italiane, polake,
izraelite, ICMP.

Materialet e hulumtuara janë përkthyer në
anglisht për të ndërkombëtarizuar kauzat e
ndërmarra dhe janë prezantuar në botë.
Tre faqe online administrohen sot nga Autoriteti, në vijim të projekteve të mëhershme,
Edhe muret kanë veshë, me dëshmi gojore,
www.dosjet.gov.al, me profilet e të dënuarve
politikë, kundërshtarë të sistemit, platforma e
leximit ISSUU dhe rrjetet sociale, ku Autoriteti
ka punon për të qenë i pranishëm, i arritshëm
dhe sa më afër të rinjve.

Në 5 vjet, janë lidhur 24 marrëveshje bashkëpunimi me institucione homologe dhe organizata të kujtesës e të të drejtave të njeriut në
vend dhe jashtë tij, duke e zgjeruar spektrin
e veprimtarisë së Autoritetit, si me Ministrinë
e Punëve të Brendshme, Drejtorinë e Përgjithshme të Arkivave, Institutin e Studimeve
për Krimet dhe Pasojat e Komunizmit në
Shqipëri, Institutin e Integrimit të ish-të Përndjekurit Politikë, Institutin e Historisë në Akademinë e Studimeve Albanologjike, Shërbimin
Informativ Shtetëror, Ministrinë e Financave
dhe Ekonomisë, Universitetin e Tiranës, Muzeun Kombëtar të Përgjimeve “Gjethi”, PERFORMShkenca Sociale Aktive dhe të Përgjegjshme,
Zërin e Amerikës, Qendrën e Bashkëpunimit
Ndërfetar.

Veç përmasës tematike, edhe gjeografikisht, në
Shqipëri e jashtë saj, në 5 vjet janë prekur tema
në rëndësishme në Shkodër, Malësi të Madhe,
Vermosh, Pukë, Burrel, Kurbin, Tiranë, Durrës,
Elbasan, Lushnjë, Belsh, Savër, Gostimë, Berat,
Korçë, Voskopojë, Maliq, Përmet, Tepelenë,
Gjirokastër, Himarë, Sarandë, Konispol.
Po ashtu, është punuar me institucionet ndërkombëtare dhe diasporën shqiptare në SHBA,
Belgjikë, Gjermani, Poloni, Çeki, Sllovaki, Bullgari, Hungari, Rumani, Estoni, Izrael.
Sot Shqipëria është pjesë e Rrjetit Europian
të Institucioneve të ish-Policive Sekrete, dhe
vijon të jetë e pranishme si anëtare vëzhgues
e ENRS, ku ka integruar Ministrinë e Kulturës.
Partnerë aktivë të Autoritetit në vite kanë qenë
Prezenca e OSBE në Tiranë, PNUD në Shqipëri,
Bashkimi Europian, ambasada amerikane, gjer-

Institutin e Trashëgimisë Shpirtërore e Kulturore
të Shqiptarëve-Shkup, Fondacionin Kujto.
al-Arkiva Online e Viktimave të Komunizmit,
Muzeun Historik Kombëtar, Komisionin Ndërkombëtar për Personat e Zhdukur (ICMP),
Qendrën MEMO, Universitetin Europian të
Tiranës, Shoqatën “Tirana”, Akademinë e Studimeve Albanologjike ASA, Ministrinë e Arsimit,
Sportit dhe Rinisë, Wikimedians of Albanian
Language User Group, Institutin e Historisë “Ali
Hadri” në Prishtinë.
Sot, Autoriteti e gjen veten me bilanc pozitiv sa
i takon ndërtesës, arkivit, shërbimit të dokuRAPORTI VJETOR 2021
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mentacionit, rolit në komunikimin publik,
rritjes së ndërgjegjësimit për të zhdukurit në
komunizëm.
Mbetet shumë për të bërë për hapjen e plotë
të materialeve të ish-Sigurimit të Shtetit dhe
jo vetëm, për qartësimin e fatit të figurave të
stigmatizuara, nëpërkëmbura, të konsideruara
“armiq të popullit” dhe të të zhdukurve.
Sfidat e radhës janë për kthimin e Autoritetit
në institucion kujtese, që përveçse zbërthen
makinerinë e shtypjes, sjell edhe zërin e qëndrimin e viktimës, duke krijuar kuadrin e plotë
historik të diktaturës.
Njëherësh, një qendër e vizitueshme, me mundësi leximi e njohjeje me dokumentacionin,
po ashtu, një instrument që ndihmon për
zbërthimin e së shkuarës dhe hetimin e fatit të
viktimave të pagjetur.
5 vitet e para ishin themeli ku do të mbështetet
një institucion i konsoliduar, me vizion të qartë
për të nesërmen.
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Autoriteti organizohet dhe funksionon sipas
rregullave të përcaktuara në ligjin nr. 45/2015,
“Për të Drejtën e Informimit për Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës
Popullore Socialiste të Shqipërisë” i ndryshuar, ligjin nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për
Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe Enteve Publike”; ligjin
nr. 115/2016, “Për organet e qeverisjes së
sistemit të drejtësisë”; ligjin nr. 12/2018, “Për
vlerësimin kalimtar dhe periodik të punonjësve
të Policisë së Shtetit, Gardës së Republikës
dhe Shërbimit për Shërbimet e Brendshme
dhe Ankesat në Ministrinë e Brendshme”;
ligjin nr.7514, datë 30.9.1991“Për pafajësinë,
amnistinë dhe rehabilitimin e ish-të dënuarve
dhe të përndjekurve politikë, ligjin nr. 152, datë
30.05.2013 “Për nëpunësin civil”. Ky Autoritet,
në funksion të zbatimit të ligjit organik 45/2015,
i ndryshuar zbaton legjislacionin në fuqi për
mbrojtjen e të dhënave personale për aq sa
është e mundur, legjislacionin në fuqi për të
drejtën e informimit, arkivat dhe informacionin e klasifikuar “Sekret shtetëror”, në akte
nënligjore të nxjerra në bazë dhe për zbatim
të ligjit organik, si: Vendimi i Kuvendit nr. 95,
datë 22.12.2016, “Për miratimin e strukturës,
organikës dhe kategorizimit të pozicioneve të
punës të institucionit të Autoritetit për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të
Shtetit”; VKM nr. 98, datë 15.02.2017, “Për përcaktimin e procedurës së kalimit nën administrimin e Autoritetit për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të materialeve
arkivore që gjenden në Ministrinë e Mbrojtjes,
Ministrinë e Punëve të Brendshme, Shërbimin
14
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Informativ të Shtetit dhe në autoritete të
tjera publike”; VKM nr. 935, datë 28.12.2016,
“Për kalimin në përgjegjësi administrimi, nga
Ministria e Mbrojtjes tek Autoriteti për
Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit
të Shtetit të objektit nr. 52, me emërtim
“Arkivi i Ri”, brenda Territorit të Pronës nr.
12, me emërtimin “Komanda e Doktrinës
dhe Stërvitjes”, VKM Nr.93, datë 27.02.2019,
“Për përcaktimin e tarifave dhe pagesave për
shërbimet ndaj institucioneve apo personave
që ofrohen nga Autoriteti për Informimin mbi
Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit”, etj;
si dhe, në Rregulloren “Për Organizimin dhe
Funksionimin e Autoritetit për Informimin
mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit”,
miratuar me vendimin e Autoritetit nr. 21, datë
09.05.2017, e ndryshuar, dhe një sërë aktesh të
tjera rregullatore që normojnë veprimtarinë e
institucionit.
Gjatë ushtrimit të veprimtarisë së tij, Autoriteti
ndihmohet nga Sekretariati Teknik, sipas
detyrave të përcaktuara në ligjin organik dhe
rregullave të mirëpërcaktuara në rregulloren e
brendshme të organizimit dhe funksionimit të
Autoritetit.

03

R E S P E K T I M I D H E P L O T Ë S IMI
I DE T Y R I M E V E N D Ë R K O MB Ë TA RE,
PË R M B U SH J A E R E K O MA N D IME VE
TË “P R O G R E S R A P O R T IT “ T Ë B E- SË
P Ë R S H Q IP Ë R IN Ë
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Detyrimet ndërkombëtare
Shqipëria dhe institucionet e saj janë angazhuar për forcimin e sistemit të drejtësisë dhe
të drejtave të njeriut, nëpërmjet ratifikimit të
traktateve ndërkombëtare e rajonale dhe përfshirjes së saj në Programin e Zhvillimit të Kombeve të Bashkuara 2030.
Konventa Ndërkombëtare për të Drejtat Qytetare dhe Civile dhe Konventa Europiane për të
Drejtat e Njeriut njohin barazinë përpara ligjit
dhe elementë të tjerë kyç që forcojnë sistemin
e drejtësisë.
Që në themelimin e tij, në 2017 e në vijim,
Autoriteti e mbështeti veprimtarinë e vet në
frymën e rezolutave ndërkombëtare që trajtojnë trashëgiminë e së shkuarës, si Rezoluta
e Parlamentit Europian “Mbi ndërgjegjen europiane dhe totalitarizmin” (2009), Deklarata
e Pragësn“Mbi ndërgjegjen europiane dhe
komunizmin” (2008), Rezoluta 1096 (1996) e
Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Europës “Masat për të çrrënjosur trashëgiminë e
sistemeve totalitare komuniste”, Rezoluta 1481
(2006) e Asamblesë Parlamentare të Këshillit të
Europës “Domosdoshmëria për dënimin ndërkombëtar të krimeve të regjimeve totalitare
komuniste” si dhe Rezoluta më e fundit e Parlamentit Europian mbi rëndësinë e një kujtese
të përbashkët europiane (2019), të njohura nga
Kuvendi i Shqipërisë.
Në vijim të tyre u miratua Rezoluta nr.11 “Për
dënimin e krimeve të kryera nga regjimi komunist në Shqipëri” (2006) dhe Rezoluta “Për
dënimin e krimeve të komunizmit ndaj klerit,
16
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si dhe mirënjohjen e veçantë për rolin dhe
veprimtarinë e klerikëve në mbrojtje të vlerave demokratike dhe të drejtave dhe lirive
themelore të njeriut” (2016), pas miratimit të
ligjit nr.45/2015, i ndryshuar.
Kombet e Bashkuara
Programi i Zhvillimit të Kombeve të Bashkuara,
me objektivin 16, të zhvillimit të qëndrueshëm,
synon shoqëri gjithëpërfshirëse dhe që jetojnë
në paqe, institucione efektive e të besueshme
dhe akses në drejtësi, si elementë thelbësorë
për zhvillimin. Ka pasur përshtatje të objektivave
sa i takon mirëqeverisjes e sundimit të ligjit, si
dhe përballjes me pandeminë.
Edhe gjatë vitit 2021, Autoriteti ka kontribuar
në përmbushjen e rekomandimeve të Grupit të
Punës të OKB-së për Personat e Zhdukur (WGEID),
ku Kombet e Bashkuara pohojnë për Shqipërinë
se, forcimi i ligjit nëpërmjet rritjes së kapaciteteve
në institucionet e drejtësisë dhe përmirësimit të
proceseve të drejtësisë tranzicionale, ndihmon
sigurimin e së vërtetës, e ridimensionon atë dhe u
jep zë viktimave, elemente që vënë themelet për
zhvillim të qëndrueshëm dhe paqe në shoqëri:
“Pa paqe, stabilitet, respektim të të drejtave të
njeriut dhe qeverisje efektive, të mbështetur në
sundimin e ligjit, nuk mund të shpresohet për
zhvillim të qëndrueshëm, në një botë me shoqëri
të polarizuar, ku vijojnë ciklet e konflikteve dhe
dhunës.
Secila prej tyre duhet trajtuar dhe zgjidhur, si
bashkëpunim i institucioneve me komunitetet,
duke mbrojtur më të dobëtit, forcuar zbatimin e

ligjit dhe mbështetur respektimin e të drejtave
të njeriut, si elementë kyç të procesit”.
Kontributi i Autoritetit në përmbushje të
misionit për mbrojtjen e interesit publik dhe
sigurisë kombëtare, pajtimit dhe unitetit kombëtar, ligjshmërisë, informimit të publikut me
informacionin zyrtar dhe mbrojtjes së të drejtës
për jetë private dhe të dhënave personale, në
kuadër të transparencës dhe bashkëpunimit
midis institucioneve shtetërore, në zbatim të
detyrimeve kombëtare dhe ndërkombëtare, ka
qenë i ndjeshëm përgjatë 2021 dhe ilustrohet
në raport.
Bashkimi Europian
Në raportin e progresit 2021 të Komisionit
Europian për Shqipërinë theksohet rëndësia e
proceseve të zbatimit të reformës në drejtësi,
mes të cilave vlerësimi i figurës së gjyqtarëve
dhe prokurorëve (vetingu).
Pavarësisht vonesave që solli pandemia, më
shumë se 437 dosje funksionarësh janë kaluar
nga institucionet e vetingut, ku rivlerësimi i
funksionarëve të lartë dhe krijimi i organeve
të sistemit të vetingut ka prodhuar rezultate
konkrete dhe të besueshme.
Sipas raportit 2021, ka pasur progres në zbatimin e reformës në drejtësi.
Në këtë kuadër, Autoriteti ka detyrimin ligjor të
verifikimit të pastërtisë së figurave të zyrtarëve të
lartë, proces ku përfshihen shumë institucione.
2.189 kandidatë janë verifikuar nga Autoriteti,

2.118 rezultojnë pa dokumente, ndërsa 71 rezultuan në dokumente të ish-Sigurimit të Shtetit si
bashkëpunëtorë, ose punonjës të strukturave
të ish-Sigurimit, ose anëtarë trupi gjykues në
procese politike që lidhen me fushën e veprimit
të ligjit nr. 45/2015 i ndryshuar.
Në vijim, në raportin e progresit 2021, në
kapitullin “E drejta për jetën”, faqe 28, citohen
ndryshimet ligjore të miratuara nga Kuvendi i
Shqipërisë në ligjin “Për të drejtën për informim
mbi dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të
Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”.
Sipas raportit të progresit 2021, “aktet nënligjore të lidhura me këto ndryshime pritet në
ndërmerren për zbatimin e këtij ligji”.
“Gjatë periudhës së raportuar, zyrat e prokurorëve dështuan të kryejnë ndonjë hetim “ex
officio” (kryesisht), për raste të personave të
zhdukur gjatë regjimit komunist,” shkruhet në
raport.
“Zgjidhja e rasteve ka mbetur e ulët, pjesërisht
për shkak të mungesës së kapaciteteve dhe
burimeve,” citon raport i progresit 2021.
“Vullnet politik nevojitet për të krijuar mekanizëm
efikas bashkëpunimi mes institucioneve përkatëse për të përforcuar ndërgjegjësimin e publikut
mbi këtë çështje,” vëren Komisioni Europian.
Qeveria Shqiptare dhe ICMP, Komisioni Ndërkombëtar për Personat e Zhdukur, nënshkruan
marrëveshje bashkëpunimi në 2018, në vijim
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të rekomandimeve të Grupit të OKB-së për
personat e zhdukur (WGEID). Marrëveshja u
ratifikua në nëntor 2018 nga Kuvendi, duke e
lejuar ICMP të fillonte mbledhjen e mostrave të
ADN-së, me mbështetjen financiare të BE.
Në gusht 2020, Autoriteti dhe ICMP firmosën
marrëveshjen teknike të bashkëpunimit nr.
831/11, për projektin “Rritja e ndërgjegjësimit të
publikut për drejtësinë tranzicionale dhe të pajtimit: të zhdukurit në komunizëm”, 2020-2022, i
mbështetur nga Bashkimi Europian dhe Ambasada e Zvicrës në Shqipëri.
Gjatë 2021, projekti kontribuoi ndjeshëm në
ngritjen e çështjes së të zhdukurve në çështje
të ditës, në të gjithë vendin dhe bërë bashkë
familjarët me institucionet.
Në vijim, AIDSSH i mbetet të kryejë rolin e vet
koordinues mes institucioneve, pushtetit vendor dhe familjeve, në zbatim të VKM që pritet
të miratohet, sa i takon proceseve për hetimin
dhe identifikimin e të zhdukurve gjatë regjimit
komunist në Shqipëri.
Zbatimi i rekomandimeve nga Autoriteti
Kuvendi i Shqipërisë, në bazë të ligjit 45/2015,
i ndryshuar me ligjin nr. 114/2020, datë
29.7.2020, e vendosi institucionin e Autoritetit
si një nga institucionet shqiptare që japin kontribut për identifikimin dhe rikuperimin e trupave të zhdukur gjatë komunizmit.
Bazuar në rekomandimet dhe detyrat funksionale që i ngarkon ligji 45/2015 i ndryshuar,
Autoriteti është angazhuar aktivisht dhe ka
18
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bashkëpunuar me institucione të tjera publike në vend, Institutin e Integrimit të të Përndjekurve Politikë, Prokurorinë e Përgjithshme,
Ministrinë e Brendshme, Policinë e Shtetit,
Ministrinë e Drejtësisë, Institutin e Mjekësisë
Ligjore, Institutin e Arkeologjisë, pushtetin lokal
dhe familjet, me mbështetjen e faktorit ndërkombëtar, Prezenca e OSBE-së në Tiranë, BE dhe
KAS në Shqipëri, duke dhënë kontribut konkret
në sigurimin e informacionit dokumentar të
lidhur me të ekzekutuarit me apo pa gjyq gjatë
regjimit komunist.
Po ashtu, institucioni ka lobuar në ngritjen në
nivelet më të larta të çështjes së të zhdukurve
në komunizëm, me institucione publike e
ndërkombëtare, për avancim të kërkimeve.
Veprimtaria ligjore e Autoritetit, si dhe komunikimi i gjetjes së të dhënave apo produkteve
të dedikuara mbi të pagjeturit e komunizmit,
- e bazuar në nenin 22/1 të ligjit 45 /2015, i
ndryshuar, - u përshkallëzua përgjatë 2021, me
tryeza ndërinstitucionale brenda dhe jashtë
vendit, me institucionet e përfshira.
Marrëveshja dypalëshe me Policinë e Shtetit i
paraprin marrëveshjeve me institucionet qendrore dhe vendore në Republikën e Shqipërisë, në kuadër të bashkëpunimit dhe bashkërendimit të punës për identifikimin dhe rikuperimin e trupave të atyre që u zhdukën ose u
ekzekutuan gjatë regjimit komunist, (informacioni i plotë në kapitullin 4 për Zbatimin e Rezolutës së Kuvendit për vitin 2021, seksioni për të
zhdukurit dhe bashkëpunimin institucional).

04
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1. Të vijojë të bashkëpunojë dhe të bashkërendojë punën me institucionet qendrore
dhe vendore në Republikën e Shqipërisë për
identifikimin dhe rikuperimin e trupave të
atyre që u zhdukën dhe u ekzekutuan gjatë
komunizmit si dhe për t’u mbrojtur dhe
ruajtur në mënyrën më të përshtatshme
vendet që janë aktualisht ose do të identifikohen si vendvarrime.
Bazuar në kërkesat e legjitimuara për identifikimin dhe rikuperimin e trupave të atyre që
u zhdukën dhe u ekzekutuan gjatë komunizmit
nga Autoriteti, janë identifikuar dhe janë
vendosur në dispozicion dokumentet arkivore
të identifikuara, për aq sa disponohen në arkiv.
Janë zhvilluar takime me Bashkinë Shkodër,
Sarandë, Himarë e Konispol, Tepelenë, Gjirokastër, Maliq, Tiranë, në organizimet AIDSSHICMP dhe nga pushteti lokal është premtuar
mbështetje.
Në muajin qershor 2021, Autoriteti ka miratuar
dhe përcjellë për mendim draftmarrëveshjen
e bashkëpunimit trepalëshe me Prokurorinë
e Përgjithshme dhe Drejtorinë e Përgjithshme
të Policisë së Shtetit, me qëllim përcaktimin e
kontributit të secilës palë dhe bashkërendimin
e veprimtarisë midis institucioneve, për të
garantuar realizimin e një procesi të rregullt ligjor,
në funksion të identifikimit dhe rikuperimit të
trupave të atyre që u zhdukën ose u ekzekutuan
gjatë komunizmit. Autoriteti ka marrë në konsideratë propozimet e Prokurorisë së Përgjithshme, e cila ka vlerësuar se marrëveshjet e
20
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bashkëpunimit duhet të jenë dypalëshe (jotrepalëshe), pasi objekti i veprimtarisë dhe kompetencat ligjore të dy institucioneve të përfshira
janë të ndryshme, ashtu sikurse dhe roli i secilit
prej tyre në këtë proces.
Në këto kushte, është përgatitur dhe dërguar
Marrëveshja e Bashkëpunimit me Drejtorinë
e Përgjithshme të Policisë së Shtetit, duke
marrë në konsideratë dhe sugjerimet e tyre, e
nënshkruar më 3 shkurt 2022 nga titullarët e
institucionit.
Më 4 nëntor 2021, Prezenca e OSBE-së në Tiranë
organizoi Tryezën Teknike mbi Identifikimin
dhe Rikuperimin e Trupave të Personave të
Zhdukur në periudhën komuniste, ku u dakordësua në parim ideja e hartimin e VKM-së, me
qëllim që të përcaktohen qartë procedurat
administrative, rolin, detyrat e institucioneve
të përfshira, si dhe mënyra e bashkëpunimit
mes tyre në zbatim të ligjit nr. 83/2018 ”Për
ratifikimin e marrëveshjes së bashkëpunimit
ndërmjet Këshillit të Ministrave dhe Republikës
së Shqipërisë dhe Komisionit Ndërkombëtar
për Përsonat e Zhdukur (ICMP).
Miratimi i VKM-së i hap rrugë edhe procesit të
hartimit dhe formalizimit të marrëveshjeve të
bashkëpunimit, sipas kuadrit ligjor në fuqi, me
gjithë institucionet e përfshira në proces.
Autoriteti ka vijuar punën me intervistimin e
familjarëve të të zhdukurve në Tiranë, Shkodër,
Sarandë, Tepelenë, Maliq, dhe zbardhjen e
dëshmive.

Dëshmitë e mbledhura janë pjesë e botimit të
dedikuar të zhdukurve, në shqip dhe anglisht,
format fizik dhe online, të cilat ruhen pranë
arkivit digjital të Autoritetit.
2. Të marrë masa konkrete për përmirësimin
dhe përshpejtimin e procesit të punës për
trajtimin brenda afateve ligjore të kërkesave, individuale, institucionale dhe studimore, si dhe kryerjen me cilësi të detyrave
që i ngarkon ligji.
1. Është intensifikuar puna për përmbylljen
e praktikave të prapambetura. Nëpërmjet
planifikimit të punës, është bërë e mundur
që një numër i konsiderueshëm i këtyre
praktikave të shkojë drejt fundit.
2. Janë ngritur grupe pune dhe gjithashtu është
nxjerrë urdhër për caktimin e një punonjësi shtesë për trajtimin e kërkesave për
zbardhjen e bashkëpunëtorëve, duke qenë
se këto kërkesa janë kategoria e kërkesave
më të vështira dhe kërkojnë volum të madh
pune dhe angazhimin e burimeve njerëzore
shtesë.

Me përparësi është parë edhe procesi i trajtimit
dhe shqyrtimi i disa kërkesa individuale, të cilat
janë kthyer për rikërkim nga Autoriteti, ose
gjatë përpunimit të tyre kanë dalë të dhëna
për të cilat ëshë dashur të riverifikohen, ose
të saktësohen të dhënat për të përcjellë te
qytetari informacion të plotë dhe të saktë.
Me daljen e rezolutës së Kuvendit për vitin
2021 është përqendruar puna me përparësi
për zgjidhjen e praktikave të prapambetura.
Ka filluar aplikimi i përpunimit të dokumentacionit me skedën përkatëse të dosjeve, e cila
lehtëson kërkimin dhe procesin e zbardhjes së
bashkëpunëtorëve.
Me plotësimin e organikës me rekrutimet e
reja, intensiteti i punës për përfundimin e
praktikave të prapambetura, ka dhënë efekt,
procesi vijon.

3. Po punohet për hartimin e një plan pune te
posaçëm për kërkesat e prapambetura për
zbardhjen e “bp” të ish-Sigurimit.

Për përshpejtimin dhe përmirësimin e procesit
të punës për trajtimin brenda afateve ligjore
të kërkesave, Autoriteti po ndjek procedurat
e rekrutimit për vendet vakante të miratuara,
por të mbetura ende pa punonjës. Janë gjashtë
vende vakante, për katër prej të cilave është
bërë shpallja.

4. Janë marrë masat dhe vendim që për sa i
takon trajtimit dhe shqyrtimit të kërkesave
studimore, të mos ketë tejkalime te afateve
kohore përtej atyre të vendosura në Rregulloren e Brendshme të organizimit dhe
funksionimit të Autoritetit.

Në sektorët që kanë të bëjnë drejtpërdrejt me
kërkesat për informim është ndjekur politika
e bashkëpunimit ndërmjet sektorëve, ku me
urdhër të brendshëm janë ngarkuar me detyra
të tjera punonjësit, brenda kuadrit ligjor, ku
me ndihmesën e tyre profesionale ndikojnë në
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maksimizimin e ndikimit të punës në Autoritet.
Për kërkesat studimore në proces, me vendim
të Autoritetit është bërë shtyrja e afatit të
trajtimit për shkak të volumit të dosjeve dhe
vetëm dy nëpunësve që i trajtojnë, të cilat, veç
detyrave funksionale, janë ngarkuar me urdhër
për procese të ndryshme të punës. Gjatë vitit
2021, janë trajtuar kërkesat si vijon:
-

Viti 2021: 111 kërkesa në total, 41 praktika
janë të mbyllura;

-

Viti 2020: mbyllur 43 kërkesa, në proces 23
kërkesa, nga të cilat 16 kërkesa janë mbyllur
pjesërisht, 2 kërkuesit pritet të tërheqin
dokumentacionin dublikatë;

-

Viti 2019: mbyllur 5 kërkesa, në proces 4
kërkesa, ndër të cilat 2 të mbyllura pjesërisht, ndërsa për 2 kërkesat e tjera pritet
ardhja e studiuesve;

-

Viti 2018: mbyllur 5 kërkesa.

3. Të ndërtojë një sistem të sigurt teknologjik të shërbimit të të dhënave sipas
standardeve ndërkombëtare, që lehtëson
kërkimin, gjurmimin dhe studimin e informacionit arkivor.
Ka përfunduar procedura e prokurimit “Shërbim konsulence për rishikimin e projektit
të Sistemit të Arkivit Digjital dhe hartimit të
specifikimeve teknike”. Kjo procedurë është
realizuar sipas legjislacionit në fuqi për
prokurimin publik. Kontrata është lidhur më
27.07.2021. Produkti i kontratës TORs e Sistemit të Arkivit Digjital janë dorëzuar më
16.8.2021.
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Autoriteti është në proces prokurimi të Sistemit
të Arkivës Digjitale, për të qenë me hapin e
eksperiencave më të mira vendase dhe të huaja,
të cilat do të lehtësojnë kërkimin, gjurmimin
dhe studimin e informacionit arkivor.
Për arritjen e këtij objektivi të realizimit të
shërbimeve TIK dhe një arkivi modern digjital,
me anë të sistemit të prokurimit, është përftuar një material/konsulencë me termat e
referencës që do të përdoren në procedurën e
prokurimit të përfitimit të shërbimeve TIK dhe
arkivit digjital, i cili material/konsulencë është
konsultuar dhe me Drejtorinë e Përgjithshme
të Arkivave, për të patur produktin më të mirë
të mundshëm.
Përveç DPA, Autoriteti është njohur edhe me
sisteme të arkivave digjitale të përdorura nga
institucionet homologe digjitale të Polonisë
IPN, Hungarisë ABLT, Gjermani, etj.
Përsa më sipër, blerja e sistemit të arkivit digjital financohet nga Qeveria Suedeze, SIDA.
Procedura duhet të përfundojë brenda qershorit të vitit 2022, sipas projektit përkatës.
4. Të intensifikojë përpjekjet për zgjidhjen
e problematikës së krijuar për dorëzimin
e dokumenteve të ish-Sigurimit të Shtetit
nga Arkivi i Sistemit të Ministrisë së Brendshme, në respektim të zbatimit të marrëveshjes së përbashkët dhe të përfundojë
procesi i marrjes në dorëzim i të gjithave
dokumenteve të ish-Sigurimit të Shtetit

nga institucionet arkivore në vend, në
përmbushje të rekomandimeve të rezolutës
së Kuvendit për vitin 2021.
Në vijim të takimeve me përfaqësuesit e Ministrisë së Brendshme, Autoriteti i është drejtuar
këtij institucioni ne shkresën 1330/1, datë
15.1.2021, ku kërkon rifillimin e procesit të
dorëzimit dokumenteve arkivore sipas dispozitave të ligjit 45/2015, VKM 98/2017.

Gjatë muajit nëntor 2021 janë shtuar përpjekjet
e Autoritetit për sa i takon kësaj çështjeje. Për
këtë qëllim, ndër të tjera është kryer një takim
me përfaqësues të nivelit të lartë të Autoritetit
dhe Ministrisë së Brendshme, me praninë e
ekspertëve të fushës së të dy institucioneve,
dhe me praninë e përfaqësuesve të lartë të
Drejtorisë së Përgjithshme të Arkivave. Nga ky
takim:

Më 13.4.2021, Ministria e Brendshme ka kthyer
përgjigje dhe ka njoftuar se ka ngritur një grup
pune për inventarizimin e fondit hetimor-gjyqësor dhe dorëzimin e dokumenteve të fondeve
arkivore “Dega e naftës” dhe “Hetuesia”.

•

Grupet e punës të të dy institucioneve kanë
përfunduar procesin e inventarizimit të dokumenteve të fondeve:
1. Fondit nr.1, “Dosje Hetimore gjyqësore.
2. Fondi nr. 132, Dega e Naftës
3. Fondi nr. 49, “Hetuesia”
Pas procesit të inventarizimit të fondeve të
mësipërme:
1. Janë dorëzuar inventarët e fondeve dhe
dokumentet arkivore të Fondi nr.132, Dega
e Naftës.
2. Është dorëzuar inventari i fondit dhe është
dakordësuar tërheqja e dokumenteve të
Fondi nr. 132, “Hetuesia”.
3. Në lidhje me Fondin nr.1, dosje hetimoregjyqësore, pritet qëndrimi përfundimtar
nga Ministria e Brendshme.

•

Është dakordësuar dorëzimi i fondeve që i
përkasin DSU.
Mbetet i padakordësuar me MB dorëzimi i
dokumenteve arkivore të fondeve:
1. Fondi 57- Drejtoria PB Tiranë- 1945 - 1975
2. Fondi 57\1- Drejtoria PB Tiranë- 1943 - 1990
3. Fondi 58- Dega PB Elbasan1947 - 1970
4. Fondi 58\1- Dega PB Elbasan- 1945 - 1991
5. Fondi 59- Dega PB Shkodër- 1945 - 1973
6. Fondi 59\1- Dega PB Shkodër- 1945 - 1991
7. Fondi 60- Dega PB Durrës1945 - 1974
8. Fondi 60\1- Dega PB Durrës- 1945 - 1992
9. Fondi 61- Dega PB Vlorë 1945 - 1975
10. Fondi 61\1-Dega PB Vlorë- 1944 - 1992
11. Fondi 62- Dega PB Korçë- 1945 - 1975
12. Fondi 62\1-Dega PB Korçë- 1945 - 1991
13. Fondi 63- Dega PB Fier1944 - 1976
14. Fondi 63\1-Dega PB Fier1945 - 1991
15. Fondi 64- Dega PB Berat1945 - 1975
16. Fondi 64\1- Dega PB Berat- 1945 - 1991
17. Fondi 65- Dega PB Dibër1945 - 1969
18. Fondi 65\1-Dega PB Dibër- 1945 - 1991
19. Fondi 66-Dega PB Gjirokastër- 1945 - 1976
20. Fondi 66\1-Dega PB Gjirokastër- 19451991
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21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.

Fondi 67 Dega PB Krujë1945 - 1975
Fondi 67\1 Dega PB Krujë- 1945 - 1991
Fondi 68 Dega PB Kukës1945 - 1976
Fondi 68\1 Dega PB Kukës- 1945– 1991
Fondi 69- Dega PB Tropojë- 1945– 1973
Fondi 69\1-Dega PB Tropojë-1945 - 1991
Fondi 70-Dega PB Pogradec-1945 – 1975
Fondi 70\1-Dega PB Pogradec-1945-1991
Fondi 71- Dega PB Skrapar- 1945- 1970
Fondi 71\1-Dega PB Skrapar-1945 - 1991
Fondi 72- Dega PB Lezhë- 1946 - 1973
Fondi 72\1-Dega PB Lezhë- 1946 - 1991
Fondi 73- Dega PB Librazhd- 1947 - 1970
Fondi 73\1-Dega PB Librazhd-1947 - 1992
Fondi 74- Dega PB Gramsh- 1947- 1972
Fondi 74\1-Dega PB Gramsh- 1945- 1991
Fondi 75- Dega PB Pukë1946- 1975
Fondi 75\1-Dega PB Pukë- 1945- 1991
Fondi 76- Dega PB Mat1947- 1971
Fondi 76\1-Dega PB Mat1945- 1991
Fondi 77- Dega PB Mirditë- 1945- 1975
Fondi 77\1-Dega PB Mirditë- 1945- 1991
Fondi 78- Dega PB Lushnjë- 1947- 1975
Fondi 78\1-Dega PB Lushnjë- 1947- 1990
Fondi 79- Dega PB Përmet- 1946- 1971
Fondi 79\1-Dega PB Përmet- 1945- 1991
Fondi 80- Dega PB Tepelenë- 1947 - 1974
Fondi 80\1-Dega PB Tepelenë-1945 - 1991
Fondi 81- Dega PB Sarandë- 1945-1976
Fondi 81\1-Dega PB Sarandë-1947- 1991
Fondi 82- Dega e Evakuimit-1968- 2000
Fondi83- Dega PB Q. Stalin- 1947 - 1975
Fondi 84- Dega PB Kolonjë- 1946- 1975
Fondit 135 “Komiteti i Partisë së Punës së
MPB”, vitet 1944-1991.
55. Shifra.
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56. Divizioni i Mbrojtjes së Popullit (19451949).
57. Grupet Antiparti
58. Kabineti i Ministrit (për aq sa i takon ishSigurimit).
59. Fondet e kuadrit Oficer dhe Nënoficer
të ish Ministrisë së Punëve të Brendshme(1944-1991).
60. Ngjarjet e 2.7.1990
5. Të rishikojë faqen zyrtare online me
qëllim që informacioni të jetë lehtësisht
i aksesueshëm, i saktë dhe i plotë, për aq
sa e lejon ligji, në funksion të mbrojtjes së
të dhënave personale, interesit publik dhe
sigurisë kombëtare.
Drejtoria e Sigurisë dhe Zhvillimit Teknologjik
ka bërë ndryshime në dizenjim dhe përditësime
të vazhdueshme të faqes zyrtare të Autoritetit.
Edhe pas ridizenjimit të faqes zyrtare nga
specialistët e kësaj drejtorie, u konstatua se
faqja kishte nevojë për optimizim si dhe aplikim të teknologjive më bashkëkohore për
shpejtësi dhe lehtësi në akses. Për dizenjimin
e faqes zyrtare në formë më të lehtë për t’u
aksesuar si dhe në linjën e institucioneve të
tjera homologe, është kërkuar prokurimi i këtij
shërbimi, me qëllim realizimin në mënyrë sa
më profesionale, duke përdorur teknologji
bashkëkohore.
Po zhvillohet dhe është në mbarim procesi
i prokurimit i shërbimit të dizenjimit të faqes
zyrtare.
Çdo muaj, Drejtoria e Mbështetjes Shkencore
dhe Edukimit Qytetar përgatit dhe koordinon

për publikim vendimet e shkurtuara të Autoritetit.
Po kështu, përgatiten për publikim periodik
buletinët e përdymuajshëm të veprimtarisë së
institucionit.
Aktivitetet në Autoritet dhe njoftimet për
shtyp përgatiten e ndiqen nga DMSHEQ, e cila
i dërgon për publikim, me tekstin dhe fotot
përkatëse.
E gjithë veprimtaria e Autoritetit pasqyrohet
rregullisht në faqen zyrtare dhe mediat e tij
sociale.
6. Të bëjë transparencën e vendimmarrjes
në raportin vjetor, ku të pasqyrohet mendimi kundër në rastet e vendimmarrjes
jounanime.
Kemi administruar të gjitha vendimet ku Anëtarët në pakicë janë shprehur me vendim kundër.
Për transparencë të procesit, në të gjitha rastet
e vendimmarrjes jounanime pasqyrohet në
faqen zyrtare të Autoritetit vetëm dispozitivi i
vendimit, ku shënohet edhe vota kundër.

7. Të përfshijë në raportimin vjetor të
ardhurat nga shërbimet ndaj institucioneve
dhe personave të tretë.
Të ardhurat e realizuara për muajin nëntor
2021 nga shërbimet ndaj institucioneve dhe
personave në zbatim të VKM nr.93, datë
27.02.2019 janë në total 16 980 lekë, nga të
cilat:
• nga kërkesat studimore janë arkëtuar në
vlerën 10 220 lekë
•
nga kërkesat individuale janë arkëtuar në
vlerën 6 760 lekë.
Gjithashtu, të ardhurat e realizuara për periudhën janar-nëntor 2021 janë në total 245 315
lekë, nga të cilat:
• nga kërkesat studimore janë arkëtuar në
vlerën 63 095 lekë.
• nga kërkesat individuale janë arkëtuar në
vlerën 182 220 lekë.

Në raportimin vjetor, siç edhe është në këtë
pikë të rekomandimit, Autoriteti informon në
mënyrë të detajuar rastet e vendimmarrjes
jounanime, duke bërë transparencë të plotë.

8. Të intensifikojë marrëdhëniet me institucionet homologe të vendeve ish-komuniste si një mënyrë efikase për t’u njohur
dhe përfituar nga përvoja e tyre në përmbushjen e misionit të Autoritetit.
- Takimi i përvitshëm i Rrjetit Europian të
Policive Sekrete në Çeki u zhvillua online, nga
institucioni homolog kryesues, në janar 2021.

Për statistikë, gjatë periudhës janar-nëntor
2021, janë marrë 522 vendime nga të cilët 506
vendime janë me vota unanime, 15 vendime
janë me votë kundër dhe një është me mendim
paralel, i cili është vendim me votë pro.

Shqipëria u pranua me të drejta të plota në
Rrjet dhe po jep kontributin e kërkuar për faqen
e përbashkët zyrtare të Rrjetit, propozuar nga
homologu hungarez, organizuesi i radhës.
- Trajnime online u zhvilluan në shkurt, mars
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2021 nga IPN për Autoritetin, të programuara
të vijojnë në një fazë të dytë.
- Kontakte të vazhdueshme me IPN për
vizitën e realizuar me partnerë për shkëmbim
përvojash, me fokus të zhdukurit, të ekipit të
zgjeruar të Autoritetit, (koordinuar po nga
Autoriteti), me përfaqësues të Kuvendit, Prokurorisë së Përgjithshme, Policisë së Shtetit,
Institutit të Mjekësisë Ligjore dhe 2 gazetareve
të mirënjohura, (të mbështetura nga Prezenca
e OSBE-së në Shqipëri) u mbajtën për vizitën e
organizuar më 11-15 tetor 2021.
Fokusi ishte puna për të zhdukurit në diktaturë
dhe koordinimi ndërinstitucional.
- Autoriteti mori pjesë në simpoziumin e nëntë të
ENRS, Rrjeti Europian i Kujtesës dhe Solidaritetit,
mbi kujtesën dhe identitetin, i organizuar në
Tallin, Estoni, më 25-28 tetor 2021.
Shqipëria u prezantua me temën: “Historia
gojore si frymëzim, platforma e dëshmive
gojore “Edhe muret kanë veshë”.
- Më 13-17 dhjetor 2021, ekipi i zgjeruar i
Autoritetit zhvilloi një vizitë pune pranë homologut hungarez ABTL, kryesuesi i radhës i Rrjetit
Europian të Arkivave të Policive Sekrete.
9. Të vazhdojë aktivitetet në kuadër të
edukimit qytetar dhe kërkimit shkencor
duke angazhuar grupet e interesit dhe
përfshirë të rinjtë në aktivitetet për rishikimin e historisë dhe vënien në vend të
dinjitetit njerëzor të personave që vuajtën
regjimin totalitar dhe të zhdukurve në
komunizëm.
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Sipas planit vjetor:
a) Realizuar ceremonia për 3 botimet në shqip
dhe anglisht “Mendimi politik i së majtës”,
në qershor 2021, bashkëpunim i AIDSSH
me FES Shqipëri.
b) Realizuar ceremonia e videove të shkurtra
të animuara, informacion i studimeve për
të rinjtë.
c) U vlerësuan në Korçë, me tituj nderi nga
Presidenti i Republikës, katër personalitete
të mbijetesës e solidaritetit: Ylber Merdani,
Shpresa Balolli Merdani, Nevrus Golka,
Petrit Bazelli, sipas propozimeve të Autoritetit të tetorit 2020.
d) U realizua aktiviteti “Tirana në sytë e
Sigurimit”, ekspozitë dokumentare dhe
simpozium për Tiranën, veprimtari lançuese
e Dialogut për Tiranën (bashkëpunim me
DA, Shoqatën “Tirana”, IH në ASA, UET,
studiues e familjarë).
Është shtyrë për vitin 2022, aktiviteti në Bruksel
për kampet në diktaturë, Lek Pervizi, etj (gjatë
vitit janë zhvilluar komunikime të vazhdueshme
me PE, komunitetin shqiptar në Belgjikë).
Vështirësitë e realizimit e shtyjnë aktivitetin
për shkak të kufizimeve të pandemisë.
Bashkëpunimi me ICMP:
a) Është finalizuar udhërrëfyesi për të drejtat e
familjarëve të të zhdukurve të komunizmit,
i cili është konsultuar dhe shpërndarë
gjerësisht në takimet në qytete të vendit,
sipas projektit.
b) Janë zhvilluar sipas një kalendari të ngjeshur
nga maji në shtator, në bashkëpunim me
ICMP, aktivitete në tetë qytete, në Shkodër
e Malësi të Madhe, Sarandë, Porto-Palermo,

Shën Vasil, në Tepelenë e Gjirokastër, në
Korçë e Maliq, të pasqyruara gjerësisht
nga media, faqe zyrtare, rrjete sociale dhe
të ndjekur nga grupe të interesit, ku është
prezantuar udhërrëfyesi, ekspozita me profile
të të zhdukurve në komunizëm dhe dëshmi
të mbledhura të familjarëve të të zhdukurve.
c) Ka përfunduar ekspozita e parë e kësaj
natyre “Zhdukur-Sigurimi në fjalët e veta”, e
zhvilluar në Kryeministri, më 30 gusht 2021,
Ditën Ndërkombëtare të të Zhdukurve, me
praninë e Kryeministrit, përfaqësuesve të
institucioneve qendrore, vendore, publike,
familjarëve, komuniteteve fetare, shoqatave të të drejtave të njeriut, etj.
Ekspozita bëri të njohura materiale më
parë sekrete të Sigurimit të Shtetit, ku vetë
policia sekrete e regjimit merr autorësinë
në 19 historikë të degëve, për burgime,
ekzekutime, vdekje në hetuesi apo gjatë
arratisjes. Materialet pritet të pasurohen
me kërkim arkivor të thelluar të studiuesve
dhe të interesuarve.
“Sigurimi në fjalët e veta” u prezantua me
narracion të përshtatshëm për leximin e
dokumenteve, përzgjedhjen e fakteve dhe
dokumenteve dhe gërshetimin me të dhënat
shtesë, anën vizive, prodhimin, botimin e
broshurave, përkthimin në anglisht, organizimin e aktivitetit më 30 gusht, ftesat,
programet, të ftuarish, përcaktimin e
vendit (lulishtja pranë Kryeministrisë, që
mban emrin e dy të zhdukurve), kontaktet
intensive me mediat, njoftimet për shtyp,
koordinimin me partnerët, etj.
d) Është punuar intensivisht për librin për të

zhdukurit në komunizëm dhe familjarët e
tyre, për të cilin, veç dëshmive, u dorëzuan
dosjet për studim, dhe u ndihmua në zbardhjen e të gjitha intervistave me specialistë
e vullnetarë të DMSHEQ. Në fund të janarit
2022 u finalizua produkti final i dy librave,
në shqip dhe anglisht.
e) Është punuar për t’u mbyllur brenda janarit
2022, me projektin me ICMP edhe:
- ekspozita virtuale “Sigurimi në fjalët e veta”,
- ekspozita e jashtme e përhershme për
të zhdukurit në Tepelenë dhe
- pllakata/memoriali përkujtimor për të
zhdukurit në Maliq.
f) Po shqyrtohet mundësia e një projekti vijues
me ICMP për të zhdukurit në komunizëm,
me institucione të tjera të përfshira dhe
pushtetin lokal.
Duke u bazuar në ndryshimet e fundit ligjore
të ligjit nr. 45/2015, i ndryshuar, ku ka dispozita
të shtuara në funksion të identifikimit dhe
rikuperimit të trupave të të zhdukurve dhe të
të ekzekutuarve, si dhe për marrjen e masave
për ruajtjen dhe mbrojtjen e vendvarrimeve,
Autoriteti ka mungesë në strukturën/organikën
e vet të punonjësve të cilët duhet të angazhohen
për këtë kategori shumë të rëndësishme që ka
të bëjë me vënien në vend të dinjitetit njerëzor
të personave që vuajtën regjimin totalitar.
Për arritjen e këtij qëllimi dhe përmbushjen e
përshtatshme të këtij rekomandimi, Autoriteti
ka bërë në vijimësi kërkesë Komisionit të
Ligjeve në Kuvendin e Shqipërisë, që të përfitojë
personel shtesë, rritje të organikës së tij.
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Mbështetur në dispozitat e ligjit nr. 45, datë
30.04.2015, “Për të Drejtën e Informimit për Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës
Popullore Socialiste të Shqipërisë”, i ndryshuar,
Autoriteti ka krijuar arkivin e tij për mbledhjen,
ruajtjen, administrimin dhe përdorimin e dokumenteve të ish Sigurimit të Shtetit. Ky arkiv
organizohet dhe funksionon në përputhje me
dispozitat e këtij ligji, rregulloren e Autoritetit,
legjislacionin në fuqi për arkivat, që normojnë
punën e Autoritetit, ligjin nr. 8457, datë
11.02.1999, “Për informacionin e klasifikuar
“sekret shtetëror”, i ndryshuar, si dhe akte nënligjore të miratuara për zbatimin e tyre.
5.1. ARKIVI
Bazuar nenit 41 të Rregullores për organizimin
dhe funksionimin e Autoritetit për Informimin
mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit, e
ndryshuar, ky Autoritet është përgjegjës për:
grumbullimin e dokumenteve të ish-Sigurimit të Shtetit për qëllimet dhe sipas procedurave të parashikuara nga ligji nr. 45/2015;
vlerësimin, renditjen, evidentimin, ruajtjen dhe
administrimin e dokumenteve dhe bashkëpunimin e bashkërendimin e punës me autoritetet
publike dhe arkivat.
Veprimtaria në këtë fushë ka qenë e fokusuar
në disa drejtime kryesore, si: krijimi i kushteve
optimale të ruajtjes dhe administrimit të dokumenteve arkivore, vijimi i procesit të marrjes në
dorëzim të dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit
sipas parashikimeve të ligjit 45/2015, kërkimi
dhe vënia në dispozicion e dokumenteve arkivore sipas kërkesave të legjitimuara nga Auto-

riteti (kërkesa institucionale, individuale, të kërkuesve shkencorë dhe mediave), studimi i
dokumenteve të klasifikuara dhe përgatitja
e praktikave përkatëse, në funksion të organizimit të mbledhjeve të KDZH-së; pasurimi
i vazhdueshëm i arkivit digjital të Autoritetit,
nëpërmjet digjitalizimit të dokumenteve dhe
mikrofilmave; përmirësimi i mjeteve ekzistuese
të kërkimit dhe krijimi i mjeteve të reja; zbatimi i
procedurave standarde të sigurisë dhe ruajtjes
së dokumenteve arkivore, sipas legjislacionit
në fuqi; përmirësimi dhe standardizimi i praktikave të zbardhjes së bashkëpunëtorëve të
ish-Sigurimit të Shtetit (1944-1991); rritja e
nivelit të aftësive profesionale të punonjësve
të drejtorisë.
5.1. Ruajtja dhe administrimi i dokumenteve
arkivore
Ruajtja dhe administrimi i arkivës fizike dhe
materialeve arkivore të grumbulluara të ish
Sigurimit të Shtetit është një nga përgjegjësitë
kryesore të Autoritetit.
Për përmbushjen me sukses të kësaj përgjegjësie, struktura përkatëse, janë ndjekur dhe
respektuar të gjitha procedurat që kanë të bëjnë
me: i) protokollin e hyrje/daljeve në mjediset
e arkivit; ii) hapjen, ajrosjen dhe kontrollin e
ambienteve ku ruhen dokumentet në mënyrë
periodike; iii) dhënien për shfrytëzimin të
dokumenteve arkivore sipas parashikimeve
në aktet ligjore dhe nënligjore përkatëse; iv)
respektimin e skemave të vendosjes fizike të
dokumenteve arkivore gjatë përdorimit të tyre;
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v) mbrojtjen e dokumenteve nga dëmtimet që
mund të vijnë nga prania e mikroorganizmave,
duke marrë masat e duhura për kryerjen e
proceseve të dezinfektimit dhe deratizimit
të mjediseve ku ruhen dokumentet arkivore;
vi) përdorimin me kujdes të dokumenteve
arkivore, në mënyrë të veçantë dokumentet e
vjetra dhe shumë të vjetra.
Gjatë transportit fizik, dokumentet janë shoqëruar nga të paktën dy punonjës të autorizuar me
vendimin nr. 44, datë 22.1.2020 të Autoritetit,
specialisti fondruajtës dhe specialisti i sigurisë.
Transporti fizik i dokumenteve arkivore nga
zyrat e arkivave që ndodhen pranë SHISH
dhe IPQP, në zyrat ku ka kryer veprimtarinë
Autoriteti, pranë Gardës së Republikës, dhe
anasjelltas, është kryer me automjetet e institucionit.
Shërbimi i dokumenteve arkivore pranë zyrës
së arkivit në Autoritet, është kryer duke zbatuar legjislacionin në fuqi për arkivat dhe informacionin e klasifikuar “sekret shtetëror”. Të
gjithë dokumentet e shërbyer janë regjistruar
në regjistrat përkatës duke evidentuar të
dhënat e dokumenteve të shërbyera, punonjësin që i merr si dhe kohën e marrjes dhe
kthimit të dokumenteve. Pjesë e këtyre procedurave është verifikimi dhe numërimi i
dokumenteve fletë më fletë, si në dhënien e
tyre për shfrytëzim, ashtu edhe në pranimin
apo kthimin e tyre.
Një nga vështirësitë më të mëdha me të cilat
është përballuar institucioni edhe gjatë viti
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2021 ka qenë kryerja e proceseve të punës
në katër godina të ndryshme, konkretisht në
godinën e re të Autoritetit (pranë Ministrisë së
Mbrojtjes), arkivi i Autoritetit pranë SHISH, IPQP
dhe godina ku ka ushtruar veprimtarinë deri
në nëntor 2021 Autoriteti (pranë ish-Gardës së
Republikës).
Kjo situatë, së pari ka ndikuar drejtpërsëdrejti
në vonesa sa i takon proceseve të kërkimit në
arkiv, sepse për një kërkesë të vetme, nevojitet të punohet paralelisht në katër godina të
ndryshme, që ndodhen në distancë larg nga
njëra-tjetra; së dyti sjell vonesa për sa i takon
proceseve të transportimit fizik të dokumenteve
nga godinat ku ruhen dokumentet në godi-nën
ku ushtron aktivitetin Autoriteti dhe anasjellas;
së treti, rregullat arkivore, sipas së cilave
kërkohet që hyrja në arkiv të bëhet me praninë e
minimumi dy specialistëve të arkivit, ku njëri prej
tyre duhet të jetë fondruajtësi, krijon probleme,
sepse fondruajtësit duhet të jenë të pranishëm
në të katër vendondhjet e sipërcituara; së
katërti, trafiku rrugor gjatë orëve të punës sjell
vonesa të konsiderueshme kur lëvizet për të
punuar nga një godinë në tjetrën.
Në fund të muajit nëntor 2021, institucioni
është transferuar në ndërtesën e Autoritetit,
brenda territorit të Ministrisë së Mbrojtjes.
Transferimi në godinën e re eliminon procedurat e transportit të dokumenteve, që mblidhen në sallën e arkivit të Autoritetit, dhe
konsumonin shumë kohë e burime njerëzore.

5.2. Grumbullimi dhe marrja në dorëzim e
dokumenteve arkivore të ish-Sigurimit të
Shtetit
Bazuar në nenin 10 të ligjit 45/2015, i ndryshuar,
ndër të tjera, Autoriteti ka përgjegjësi: grumbullimin e dokumenteve të ish-Sigurimit të
Shtetit për qëllimet dhe sipas procedurave të
parashikuara nga ky ligj; bashkëpunimin dhe
bashkërendimin e punës me autoritetet publike
dhe arkivat për qëllime të zbatimit të këtij ligji.
Në këtë kuadër, në vitin 2017, Autoriteti për
Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit
të Shtetit ka nënshkruar marrëveshje bashkëpunimi me disa institucione, të cilat kishin nën
administrim dokumente arkivore të ish-Sigurimit
të Shtetit, konkretisht me Ministrinë e Punëve të
Brendshme, Shërbimin Informativ të Shtetit dhe
Drejtorinë e Përgjithshme të Arkivave. Shërbimi
Informativ i Shtetit ka përfunduar brenda afateve
dorëzimin e të gjithë dokumenteve arkivore të
ish-Sigurimit të Shtetit, sipas VKM nr. 98/2017.
Ministria e Brendshme, konkretisht Arkivi i
Sistemit të Ministrisë së Punëve të Brendshme
akoma nuk e ka përfunduar procesin e dorëzimit të dokumenteve të ish-Sigurimit të
Shtetit. Zbatimi i marrëveshjes së përbashkët
me Ministrinë e Brendshme ka ecur me ritme
shumë të ngadalta. Ky institucion, edhe pse
ligji 45/2015 e ka përcaktuar qartë detyrimin
e institucioneve arkivore në Republikën e
Shqipërisë në marrëdhënie me Autoritetin,
vijon të refuzojë dorëzimin e dokumenteve
të ish-Sigurimit të Shtetit, që ruhen si pjesë e
fondeve arkivore të administruara nga Arkivi i

Sistemit të Ministrisë së Brendshme. Drejtoria
e Arkivit, si struktura përgjegjëse në nivel teknik
për realizimin e procesit të marrjes në dorëzim
të dokumenteve të ish-Sigurimit të Shtetit nga
institucionet dorëzuese, sipas marrëveshjeve
të nënshkruara nga Autoriteti, ka informuar
Autoritetin për situatën e krijuar në lidhje me
zbatimin e marrëveshjes me Arkivin e Sistemit
të Ministrisë së Brendshme.
Për zgjidhjen e situatës së krijuar për sa më
sipër, gjatë vitit 2021 janë realizuar disa takime
ndërmjet përfaqësuesve të niveleve të larta
dhe nivelit teknik të të dy insitucioneve, nga ku
është dakordësuar dhe janë dorëzuar fondet e
mëposhtme:
1. F. 132, Dega e Naftës (1978-1983), 255
dosje, 2986 fletë
2. F. 49, Hetuesia (1950-1973), 172 dosje, 3929
fletë
Për përmbushjen e kësaj detyre, pas një periudhe shumë gjatë komunikimesh me Ministrinë
e Brendshme, titullari i Autoritetit ka miratuar
Urdhrin nr. 51, datë 20.04.2020 “Për ngritjen e
grupit të punës për marrjen në dorëzim të dokumenteve arkivore nga Arkivi i Sistemit të Ministrisë
së Punëve të Brendshme”. Procesi i inventarizimit
nga grupet e punës së të dy institucioneve për
fondet e mësipërme është përfunduar. Me anë
shkresës nr. 2569/2, datë 11.11.2021, Ministria
e Brendshme, ka dorëzuar zyrtarisht inventarin
e dosjeve për fondet Dega e Naftës dhe
Hetuesia, si dhe ka njoftuar se, për sa i takon
Fondit nr. 1, Hetimor-Gjyqësor (dokumenteve
fizike) janë verifikuar të gjitha dosjet. Ndërsa,
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në lidhje me qëndrimin përfundimtar të tyre
për këtë fond, Autoriteti është në pritje të
shprehjes zyrtarisht të tyre për kalimin në administrimin e tij.
5.3. Kërkimi dhe vënia në dispozicion e
dokumenteve arkivore sipas kërkesave të
legjitimuara

•

98 kërkesa studimore, të cilat pasqyrohen në grafikët më poshtë:

5.4. Deklasifikimi i dokumenteve të klasifikuara “sekret shtetëror”
Një tjetër proces pune shumë i rëndësishëm, i cili
kryhet nga Drejtoria e Arkivit sipas përcaktimeve
të ligjit nr.8457, datë 11.2.1999, “Për informacionin
e klasifikuar “sekret shtetëror””, i ndryshuar, dhe
akteve nënligjore të dala në zbatim të tij është
përgatitja e praktikave të plota për mbledhjet e
KDZH-së.

Gjatë periudhës janar-dhjetor 2021, pranë
Drejtorisë së Arkivit janë paraqitur në total 926
kërkesa të reja të tipeve të ndryshme, si më
poshtë:
• 81 kërkesa institucionale (sipas së cilave
është kërkuar verifikimi i 152 shtetasve),
Nga janari deri në dhjetor 2021 janë organizuar
• 412 kërkesa individuale,
• 321 kërkesa për pajisje me dokumente dhe zhvilluar 20 mbledhje të KDZH-së nga ku
janë marrë 19 vendime, sipas së cilave janë
të periudhës së internimit ose dënimit,
deklasifikuar 63.128 fletë dokumente arkivore,
• 14  kërkesa
zbardhje
bashkëpu321 kërkesapër
për pajisje
me dokumente
të periudhës së
 98 kërkesa studimore, të cilat pasqyrohen në grafikët
sikurse janë pasqyruar
internimit
më poshtë: në grafikun më poshtë:
nëtorësh
dheose dënimit,
14 kërkesa për zbardhje bashkëpunëtorësh dhe
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5.4.Deklasifikimi i dokumenteve të klasifikuara “sekret shtetëror”

Një tjetër proces pune shumë i rëndësishëm, i cili kryhet nga
Drejtoria e Arkivit sipas përcaktimeve të ligjit nr.8457, datë
11.2.1999, “Për informacionin e klasifikuar “sekret

mbledhjet e KDZH-së.
Nga janari deri në dhjetor 2021 janë organizuar dhe zhvilluar
20 mbledhje të KDZH-së nga ku janë marrë 19 vendime, sipas
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i fletëve të
5.5.
i dokumenteve
arkivore
deklasifikuara gjatë viteve 2018-2021.

Gjatë vitit 2021 janë digjitalizuar 610 dosje
fizike dhe 196 dosje të mikrofilmuara, me
një total prej 63 904 imazhe të dokumenteve
arkivore, sikurse janë pasqyruar në tabelën e
mëposhtme. Të gjithë dokumentet e digjita-

Zyrtare për publikim në Fletoren Zyrtare, si dhe
janë publikuar në faqen zyrtare të Autoritetit.
Në grafikun më poshtë paraqitet numri i fletëve
të deklasifikuara gjatë viteve 2018-2021.
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lizuara janë kopjuar në pajisjet e ruajtjes (NAS
dhe server) dhe janë regjistruar në regjistrin
përkatës që mban sektori për regjistrimin e
dokumenteve të digjitalizuara.
Nr.

Nr.
Numri
Nr. fletëve Mikroi dosjeve
filmave

Nr. fletëve

Janar

28

4117

10

2536

Shkurt

45

3252

9

1580

Mars

7

2116

21

6321

Prill

40

7719

13

2505

Maj

59

6337

2

208

Qershor

99

5558

17

3279

Korrik

16

2101

21

4903

Gusht

23

2875

33

7560

Shtator

140

8308

10

2690

Tetor

105

10002

17

1715

Nëntor

15

3065

29

5592

Dhjetor

33

4546

14

2409

Totali

610

59996

196

41

Tabela nr.1: Paraqitja në formë tabelare e dokumenteve
të digjitalizuar gjatë periudhës së raportimit.

Përveç digjitalizimit, janë përgatitur dhe vënë në
dispozicion CD me dokumentet e anonimizuara
nga Drejtoria e Informacionit dhe Drejtoria e
Kërkimit Shkencor dhe Edukimit Qytetar. Pas
kryerjes së procesit të anonimizimit nga sektorët përkatës, janë përgatitur (djegur) 179
CD që iu janë përcjellë drejtorieve përkatëse,
kundrejt regjistrimit dhe firmës në regjistrin e
dorëzimit të CD.
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5.6. Ekspozita dokumentare
Autoriteti, në kuadër të Marrëveshjes së Bashkëpunimit me Shoqatën “Tirana”, është angazhuar dhe ka bashkërenduar punën me studiues të ndryshëm, përfaqësues të shoqatës
“Tirana”, me qëllim identifikimin e dokumenteve
të krijuara nga ish-Sigurimi i Shtetit për figura
të rëndësishme të qytetit të Tiranës, bij të
familjeve të vjetra të qytetit, sikundër edhe për
institucione që kanë zhvilluar veprimtari në
fusha të ndryshme të jetës.
Bazuar në përcaktimet e ligjit 45/2015 “Për të
drejtën e informimit me dokumentat e ishSigurimit të Shtetit të Republikës Popullore
Socialiste të Shqipërisë”, i ndryshuar, si dhe të
kuadrit nënligjor rregullator dalë në bazë dhe
për zbatim të tij, Autoriteti, në mbledhjet e
datës 16.03.2021 dhe të datës 10.08.2021, ka
legjitimuar kërkesat studimore të paraqitura,
qëllimi dhe objekti i të cilave lidhet me marrjen
e informacionit në funksion të realizmit të
ekspozitës “Tirana në sytë e ish-Sigurimit të
Shtetit”, që u zhvillua në mjediset e Pallatit të
Kongreseve, në datën 18 nëntor 2021.
Pas legjitimimit të kërkesave nga Autoriteti,
dhe deklasifikimit nga KDZH të dokumenteve,
niveli i klasifikimit të së cilëve ndalonte/kufizonte njohjen/dhënien e informacionit për to, si
dhe kryerjes së procedurave për tërheqjen e
dokumentacionit arkivor pranë fondit të ndërmjetëm në Autoritet, bazuar në normat teknikoprofesionale, janë përgatitur dokumentet arkivore, në funksion të ekspozitës.

5.2. INFORMACIONI
Gjatë vitit 2021, në zbatim të planit vjetor të punës,
është punuar për përmbushjen e objektivave të
Autoritetit, në kuadër të krijimit të lehtësirave në
procedurat për institucionet publike dhe qytetarët që kërkojnë informacion për:
- verifikimin e zyrtarëve që konkurrojnë për
t’u zgjedhur ose emëruar në detyra publike.
-

informimin e kërkuesve individualë për
dokumentet e ish - Sigurimit të Shtetit.
përmbushjen në kohë dhe cilësi e detyrave
funksionale dhe ndihmëse, në funksion të
nevojave dhe prioriteteve.

Ndërmjet të tjerash, objekti dhe qëllimi kryesor
i veprimtarisë së Autoritetit është të sigurojë të
drejtën e çdo qytetari për të parë informacionin
e krijuar ose të mbledhur rreth tyre, nga ishSigurimi. Sipas ligjit, të afërmit (trashëgimtarët)
mund t’i shohin dosjet edhe mbi një anëtar
të familjes që nuk jeton, sipas rendit ligjor të
trashëgimisë, vetë ose duke pajisur me prokurë
një person tjetër. Qytetarët fitojnë qasje në
këto dosje, pas dorëzimit të një kërkese pranë
Autoritetit, e shoqëruar me dokumentacionin
e kërkuar ligjor, gjithnjë në përputhje dhe
respektim të dispozitave në fuqi, për të mbrojtur
të drejtën e privatësisë së çdo pale të tretë
dhe për të siguruar respektimin e të drejtave
të njeriut dhe dinjitetin e të gjithë personave.
Ofrimi i aksesit sa më parë në këto dokumente
mbetet prioritet kryesor i Autoritetit.
-

Po kështu, janë rritur kërkesat për personelin
në lidhje me aftësitë për të menaxhuar

marrëdhëniet me publikun dhe shërbimin e
dokumentacionit,
-

Pengesë mbetet zgjidhja e çështjes së rasteve kur duan të njihen me dosjen fizike dhe
të seleksionojnë e përzgjedhin dokumentacion të kufizuar, kjo gjithnjë në vlerësimin
e individit për shkaqe kohore, kosto, etj si e
drejtë që buron nga ligj

1.1. Kërkesa individuale
Gjatë vitit 2021 është punuar në procesin e përmirësimit e përpunimit të mëtejshëm, si dhe
sqarimit e ndihmës në lidhje me formularët e
kërkesave për informim nga individët, me të
veçantën se janë përmirësuar formularët për kërkesat individuale, për vendin e vuajtjes së dënimit
dhe internim-dëbimet për efekt pensioni. Janë
hartuar dhe miratuar formularët mbi të pagjeturit,
në përshtatje me udhëzuesin përkatës dhe ndryshimet përkatëse ligjore, në përmbushje të detyrave që dalin nga rezoluta e Kuvendit.
Në periudhën 12 mujore, janar – dhjetor 2021,
në gjuhën e shifrave rezulton se:
- Kanë hyrë në Autoritet 452 kërkesa individuale
-

Janë përfunduar 339 kërkesa individuale,
nga të cilat:
i) 140 kërkesa me dokumentacion arkivor.
ii) 160 kërkesa pa dokumentacion arkivor.
iii)

-

9 kërkesa për zbardhje bashkëpunëtorësh.

Janë ndjekur me prioritet e përfunduar 91
kërkesa të mbartura nga viti 2018, 2019 dhe
2020, nga të cilat 77 janë të 2020.
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e të dhënave personale” (i ndryshuar), si dhe
ligjit nr.119/2014 “Për të Drejta për Informim”,
krahas garantimit të integritetit të procesit në
përgjithësi në dhënien e informacionit, duke e
bërë këtë të fundit lehtësisht të aksesueshëm,
Tabela përmbledhëse e kërkesave individuale për periudhën 2017 – 2021
Në ushtrim të detyrës është punuar me kujdes të saktë dhe të plotë, për aq sa e lejon ligji, në
për mbrojtjen e të dhënave gjatë përpunimit funksion të mbrojtjes të të dhënave personale,
kërkesa
kërkesa
kërkesa
dhe dhëniesKërkesa
së informacionit,
interesitkërkesa
publik dhe
kombëtare.
kërkesa
për në mënyrë
kërkesa Kërkesa
për sigurisë
kërkesa
me
kërkesa
përdhënave
zbardhje
për të
të
për
zbardhje për të
dok.
pa dok.
të veçantë etëatyre të
që përbëjnë
ardhura informim b.p
zhdukur mbyllura informim b.p
zhdukur arkivor arkivor
informacion të klasifikuar, si dhe zbatimi i Gjatë periudhës 12-mujore, në zbatim të ligjit
përpiktë i ligjit nr. 9887/2008 “Për mbrojtjen nr. 45/2015, si dhe të Rregullores së Autoritetit,
264
14
3
264
14
3
132
95
2017
281
281
-

Janë dorëzuar qytetarëve 284 përgjigje
sipas kërkesave, me vendimet përkatëse,
me dokumentacion të anonimizuar dhe të
digjitalizuar.

21individuale
2
596 2017 10
619
608
Tabela2018
përmbledhëse
e 596
kërkesave
për
periudhën
– 2021
2019
Kërkesa
të
ardhura

2020

2017
2018

281

2021619

2019

551

2020

283

Totali

551

kërkesa
për
informim

283

264

452
596
508

2186
261

508

kërkesa
për
zbardhje
b.p

kërkesa
për të
zhdukur

14

3

261
407
21
33

2036
12

2
10
10

33Kërkesa
të
mbyllura

12
11
91

281
608
527
267

10
kërkesa
për
informim

10
34
59

264
596
505
253

kërkesa
527

për
zbardhje
b.p

267
249

1932

14
10
12

505

kërkesa
me dok.
arkivor

3

132

2302
10

4

1848
10

372

223 42,149

4
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114 139,548

18 42,149 92 14,983 143 43,461

Totali

93%

30,000

12 kërkesa 10kërkesa 274kërkesa 237 69,413

kërkesa
për të
zhdukur

253

2

kërkesa të
trajtuara
/ fq

me qëllim ruajtjen e të dhënave personale, të
palëve të treta, të dhënave që kanë të bëjnë
me moscenimin e sigurisë kombëtare, është
bërë përpunimi i më shumë se 40.000 faqeve,
nga të cilat më shumë se 12.000 faqe janë të
anonimizuara.

Procesi është ndërprerë në kuadër të projektit për digjitalizimin e arkivës, që e mundëson
indeksimin nëpërmjet programeve të avancuara, që do të mundesojë shpejtimin e ritmeve
të dhënies përgjigje kërkuesve.

Gjatë këtij viti është aplikuar skeda shoqëruese
e dosjes, gjatë trajtimit të materialeve, në funksion të lehtësimit të kërkimit dhe si pasojë
sigurimi i aksesit të qytetarëve me të dhëna.

Në vlerësimin tonë dhe perceptimin publik të
ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për
Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të RPSSh”,
i ndryshuar, qëllimi përcaktues dhe detyra prio-
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Raporti kërkesa të përfunduara / kërkesa të ardhura në Autoritet është në vlerën 88 %.
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ritare e Autoritetit është marrja në shqyrtim e
kërkesave të paraqitura nga individët.
Gjithashtu janë asistuar qytetarët në plotësimin
e aplikimeve, janë kryer të gjitha verifikimet
për përgatitjen e kërkesave për legjitimim, përgatitja e draftvendimeve dhe relacionet për
çdo mbledhje të Autoritetit.
Një nga proceset më të ndërlikuara që nuk
ka ecur me ritmet e dëshiruara mbetet ai i
dekodifikimit të emrave të bashkëpunëtorëve
për shkaqe të njohura, që kanë të bëjnë me
infrastrukturën dhe situatën në arkiva të shpërndarë në distancë e kufizime nga rregullat e
brendshme të institucioneve (tashmë e kaluar)
si dhe për shkak të mangësive e të dëmtimit
të dosjeve ndër vite, ku dëmi më i madh është
shkaktuar në dosjet e bashkëpunëtorëve.
Nëse u referohemi disa shembujve kemi raste
të kërkesave me rekorde të ndryshme të tilla si:
-

(X) ka kërkuar zbardhjen e 62 b.p. dhe janë
gjetur 20 emra b.p.

-

(Y) kërkuar zbardhjen e 21 emrave të b.p
dhe janë gjetur 9 emra b.p.

Siç ka pasur raste të tilla që (Z) ka kërkuar
zbardhjen e vetëm një b.p, fatmirësisht është
gjetur emri i tij.
Në një mesatare, kërkesat për zbardhje të
pseudonimeve b.p variojnë nga 12 – 26 pseudonime.
38
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1.2. Kërkesat për informim nga institucionet
Në përmbushje të detyrave funksionale dhe
në zbatim të nenit 30 të Ligjit nr. 45/2015
“Për të Drejtën e Informimit për Dokumentet e
ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore
Socialiste të Shqipërisë”, i cili parashikon detyrimin e Autoritetit për t’iu përgjigjur me informacion, “çdo kërkese të paraqitur nga kandidatët për deputetë në Kuvendin e Shqipërisë,
kryetarë bashkish dhe kryetarë këshilli qarku,
në lidhje me ekzistencën për ta të informacioneve në dokumente të ish-Sigurimit të
Shtetit, kur kjo kërkohet prej tyre për qëllime të
transparencës së figurës, gjatë fushatave elektorale”, dhe duke pasur në konsideratë:
i.

rëndësinë e pasjes së figurave të pastra të
kandidatëve për t’u zgjedhur në organin më
të lartë të legjislativit;

ii. 30 vjet pas “përmbysjes” së komunizmit,
debati për bashkëpunëtorët e regjimit të
kaluar është ende i nxehtë;
iii. rëndësinë e procesit të shkëputjes nga e
shkuara nëpërmjet shërimit nga zbardhja e
së vërtetës.
iv. pritshmërinë e qytetarëve në këtë proces
dhe sidomos pritshmëritë e tyre lidhur me
integritetin e zgjedhjeve,
Autoriteti i është drejtuar me shkresë gjithë
partive politike të regjistruara në zgjedhjet parlamentare për vitin 2021, që në zbatim të nenit
30 të ligjit 45/2015, “Për të Drejtën e Informimit
për Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të
Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”,

i ndryshuar, të bashkëpunojnë me Autoritetin
për përmbushjen e detyrave funksionale të parashikuara nga ligji i sipërcituar që, për qëllime
të transparencës së figurës, gjatë fushatave
elektorale, t’i drejtohen me kërkesë shoqëruar
me formularin tip të aplikimit për zyrtarë, të
plotësuar nga kandidatët për deputetë në Kuvendin e Shqipërisë, kryetarë bashkish dhe
kryetarë këshilli qarku, në lidhje me ekzistencën
për ta të informacioneve në dokumente të ishSigurimit të Shtetit.
Vetëm katër subjekte politike që kandiduan në
zgjedhje, me gjithsej 161 kandidatë, kanë marrë
në konsideratë këtë proces të rëndësishëm për
integritetin e zgjedhjeve dhe kanë paraqitur
kërkesën për verifikim të kandidatëve për deputetë për zgjedhjet parlamentare të vitit 2021.
Mbi bazën e dokumentacionit të administruar
nga Autoriteti, vetëm për një kandidat për
deputet kanë rezultuar dokumente të ishSigurimit të Shtetit në emër të tij, ku figuron
si bashkëpunëtor i ish-Sigurimit, ndërsa 160
rezultojnë pa dokumente.
Bazuar në nenin 27 pika 1, germa e) “Autoriteti
lejon përdorimin e dokumenteve të ish-Sigurimit të Shtetit, sipas parashikimeve të këtij
kreu, kur ato nuk përmbajnë të dhëna personale
mbi të prekur apo palë të treta, për qëllim
sipas germës e) verifikimet e propozimeve për
dhënie dekoratash, tituj nderi, medalje dhe
titujt vendorë të nderit”.
Në zbatim të ligjit nr. 112/2013 “Për dekoratat,
titujt e nderit, medaljet dhe titujt vendorë të

nderit në Republikën e Shqipërisë” Organet e
Pushtetit Vendor, japin dekorata dhe tituj nderi
në rastet kur vlerësohet plotësimi i kushteve të
përcaktuara sipas ligjit të posaçëm.
Nisur nga disa përvoja në të cilat ka pasur raste
kur kanë ekzistuar të dhëna ose dokumente
të krijuara nga struktura të ish–Sigurimit të
Shtetit në emër të personave të cilët më pas
janë propozuar për medalje ose tituj nderi, në
funksion të transparencës dhe mbrojtjes së
interesit publik, Autoriteti i është drejtuar me
shkresë gjithë bashkive, në lidhje me paraqitjen
e kërkesës për verifikim të kandidatëve përpara
dekorimit ose dhënies së titujve të nderit, me
qëllim zhvillimin e procedurave të verifikimit të
pastërtisë së figurës të shtetasve të propozuar,
për periudhën kohore nga 29 nëntor 1944 deri
në datën 02 korrik 1991, si fushë e veprimit të
ligjit 45/2015, i ndryshuar.
Shumë organe të pushtetit vendor kanë vlerësuar zbatimin korrekt të ligjit nga ana e Autoritetit
dhe kanë mirëpritur kërkesën, për të nisur
bashkëpunimin me qëllim ruajtjen e besimit të
publikut në punën e institucioneve, por vetëm
pesë bashki kanë paraqitur kërkesë për verifikim
të pastërtisë së figurës të 30 shtetasve të propozuar, për dekorim nga ana e tyre.
Përveç kërkesave të subjekteve politike për
verifikim të kandidatëve për deputetë për
zgjedhjet parlamentare të vitit 2021, dhe atyre
të pushtetit vendor për dekorim të shtetasve,
Autoriteti, gjatë vitit të punës 2021, ka kryer
brenda afateve të kërkuara nga institucionet,
RAPORTI VJETOR 2021
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procedurat për vlerësim të cilësive etike morale
dhe profesionale të kandidatëve për t´u zgjedhur në organet e reja të vetingut dhe atyre
për tu zgjedhur në/nga Kuvendi i Republikës

Shtetit si b.p. ose anëtarë të strukturave të ishSigurimit, si edhe hetues apo dëshmitarë në
procese politike që lidhen me fushën e veprimit
të ligjit nr 45/2015, i ndryshuar.
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gjithsej 397 nga 271 të paraqitur në vitin 2020 pra 32%. Gjithashtu janë verifikuar 349 kandidatë nga 214 të verifikuar
blikës, Këshilli
i Lartë
i Prokurorisë,
i raportimi,
për
vitin 2021
numrin 34% më shu
vitin 2020
pra për
vitin 2021 kemi Këshilli
34% më shumë
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verifikuar
se në ka
vitinrritje
2020 enë
rrjedhimisht
kandidatë
pa të dhëna
se në vitin
14 kandidatë
kanë rezultuar me
probleme,
krahasuar
me vitin
2020 ku rezulto
Lartë Gjyqësor,
Këshilli
i Emërimeve
në2020,
Drejtësi,
e kandidatëve
për
verifikim
gjithsej
397
11
kandidatë.
Inspektorati i Lartë i Drejtësisë, SPAK, BKH, nga 271 të paraqitur në vitin 2020 pra 32%.
Instituti i Studimeve Politike, Ministria e Drejtë- Gjithashtu janë verifikuar 349 kandidatë
sisë, Departamenti i Administratës Publike nga 214 të verifikuar në vitin 2020 pra për
Akademia e Shkencave, Komisioni i Jashtëm vitin 2021 kemi 34% më shumë kandidatë
i Vlerësimit, Garda e Republikës dhe institu- të verifikuar se në vitin 2020 e rrjedhimisht
cioneve të tjera të paraqitura.
34% më shumë kandidatë pa të dhëna se
në vitin 2020, 14 kandidatë kanë rezultuar
Në total, për periudhën janar - dhjetor 2021, me probleme, krahasuar me vitin 2020 ku
nga Autoriteti janë marrë 110 vendime dhe rezultojnë 11 kandidatë.
janë verifikuar 349 kandidatë, nga të cilët 335
kanë kaluar filtrin, sepse janë të pastër, ndërsa Gjatë mandatit të parë 2017-2021, Autoriteti
36
për 14 kandidatë rezultojnë dokumente, pra ka kryer me sukses dhe brenda afateve të
figurojnë në dokumente të ish-Sigurimit të kërkuara nga institucionet, procedurat për
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përfaqësive diplomatike, anëtarë të Akademisë së Shkencave,
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1.3. Kërkesat Individuale për Qëllime Rehabilitimi dhe Dëmshpërblimi
Gjatë periudhës janar-dhjetor 2021 kanë ardhur 344 kërkesa
për internim-dëbim ose burgim, nga te cilat:
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periudhës së burgimit, konkretisht për repartin ku
dënimin. Gjatë kërkimit në arkiv nuk gjendej m

Janë verifikuar 2.189 kandidatë apo zyrtarë,
nga të cilët 71 figurojnë.
1.3. Kërkesat Individuale për Qëllime Rehabilitimi dhe Dëmshpërblimi
Gjatë periudhës janar-dhjetor 2021 kanë ardhur
344 kërkesa për internim-dëbim ose burgim,
nga te cilat:
- 7 kërkesa nga Ministria e Drejtësisë;
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Mbas vendimit, puna ka vijuar normalisht për
kthimin e përgjigjeve të kërkesave në Autoritet,
deri në momentin kur është shfaqur një problematikë në lidhje me kërkesat e paraqitura
nga qytetarët, konkretisht, fakti që anëtarët e
Autoritetit lënë shënimin përkatës në kartelën
shoqëruese të praktikës, me argumentimin
se për shqyrtimin e këtyre kërkesave duhet të
bazohemi vetëm në dokumente që ndodhen
në arkivin tonë (me dokumente të ish- Sigurimit
saktësisht për vendin e vuajtjes së dënimit, në përgjigjen e
të
Shtetit).
dhënë
nga Autoriteti, cilësohet numri i repartit ku shtetasi ka

total kërkesa
total kërkesa
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41

41

876

727

876

727

dënimit, në përgjigjen e dhënë nga Autoriteti,
cilësohet numri i repartit ku shtetasi ka vuajtur
dënimin. Nga Instituti i Sigurimeve Shoqërore
kërkuesit kanë hasur vështirësi, pasi ju është
kërkuar të praktikë specifikohet konkretisht që
në repartet 303 (Spaç) dhe reparti 311 (QafëBari) punohej në minierë.
Sipas dokumenteve arkivore që disponojmë
(Dosjet ORV) specifikohet fakti që në repartet
303 dhe 311 punohej në minierë. Ndërsa për
dinamikën e plotë të vuajtjes së dënimit, kjo
nuk mund të saktësohet, pasi mungojnë të
dhënat në dosjen e të dënuarit, siç është shpjeguar edhe më lart.
Këto kërkesa më parë trajtoheshin nga Ministria e Brendshme, dhe Autoriteti ka qenë në
kontakt permanent e në komunikim shkresor
me Institutin e Sigurimeve Shoqërore, ku është
informuar që në repartet 303 dhe 311 punohej
në minierë.
Për arsye se në dosjet hetimore - gjyqësore nuk
gjenden të dhëna për numrin e repartit ku të
burgosurit kanë kryer dënimin, në bashkëpunim
me sektorin e kërkesave individuale, për dosje
të identifikuara më parë (nga trajtimi i kërkesës
individuale që kërkuesi ka bërë) është bërë i
mundur identifikimi i materialeve nga dosjet e
përpunimit, ku cilësohet vendi ku të burgosurit
kanë kryer dënimin.

5.3. HULUMTIMI SHKENCOR DHE EDUKIMI
QYTETAR.
Mbështetja shkencore
Në zbatim të nenit 36, 37, 38 të ligjit nr. 45/2015
“Për të drejtën e informimit për dokumentet e
ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore
Socialiste të Shqipërisë”, i ndryshuar, dhe
nenit 42 të Rregullores për Organizimin dhe
Funksionimin e Autoritetit për Informimin mbi
Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit, Autoriteti
është përgjegjëse për:
-

Informimin e studiuesve dhe mediave të
interesuara për dokumentet e ish-Sigurimit
të Shtetit, si dhe garantimin e shqyrtimit dhe
dorëzimin e dublikatave të tyre te kërkuesi,
brenda afateve kohore të përcaktuara në
akte nënligjore të dala në zbatim të ligjit
organik 45/2015, i ndryshuar;

-

Mbështetjen e veprimtarisë hulumtuese, të
kërkimit shkencor me qëllim rishqyrtimin
historik të veprimtarisë së ish-Sigurimit të
Shtetit apo të edukimit qytetar, nëpërmjet
garantimit të mundësisë për shqyrtimin e
dokumenteve dhe dorëzimin e dublikatave
të dokumenteve.

-

Në funksion të edukimit qytetar, me qëllim
informimin e qytetarëve për dokumentet
dhe veprimtarinë e ish-Sigurimit të Shtetit në
tërësi, dhe me fokus brezat e rinj në veçanti,
Autoriteti zhvillon veprimtari që ndihmojnë në
formësimin e vetëdijes civile për rindërtimin
e narrativës të së shkuarës komuniste, të
mbështetur mbi kërkimin shkencor, brenda
fushës së veprimit të këtij ligji.
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Mbështetja shkencore bazohet
kryesisht në përpunimin e kërkesave
të studiuesve dhe medias për qëllime
studimore dhe vënien në dispozicion
të dokumentacionit arkivor të kërkuar.
Ky proces është kompleks sa u takon
kërkesave studimore, kur për një
kërkesë janë vënë në dispozicion nga
1 deri në 400 dosje, për rrjedhojë merr
kohën e vet, që nga kërkimi në arkiv,
identifikimi i dosjeve, digjitalizimi, bërja
e të dhënave të palexueshme për
palët e treta, indeksimi i informacionit,
përmbledhja e dosjes në tekste
referuese, kontakti me familjarët dhe
vënia në dispozicion studiuesve. Kjo
praktikë është e lidhur ngushtësisht
me edukimin qytetar, ku materialet
e trajtuara përdoren edhe për
komunikimin publik të institucionit mbi
dosjet e diktaturës.
1. KËRKESA PËR QËLLIME STUDIMORE

është përpunuar dhe vënë në dispozicion të
studiuesve/medias kërkuese të informacionit.
Për të gjitha dosjet e trajtuara gjatë kësaj
periudhe, sipas grafikut për radhën e
praktikave, është bërë evidentim i të dhënave
përkatëse për 89 të tilla, dosje të anonimizuara,
duke zbardhur dhe indeksuar informacionin
mbi dosjet në 294 faqe përmbledhje në total.
Ndër praktikat e trajtuara, gjithsej 111:
Për të gjitha dosjet e trajtuara gjatë kësaj periudhe, sipas
- 95 janë paraqitur nga studiues dhe institugrafikut për radhën e praktikave, është bërë evidentim i të
cione kërkimore;
-

111 kërkesa studimore/mediatike janë paraqitur pranë Autoritetit, gjatë vitit 2021, të
cilat janë në faza të ndryshme të trajtimit.
Nga këto kërkesa, që e kanë kaluar procesin
e legjitimimit, 41 praktika janë të mbyllura.
Materialet janë trajtuar dhe dokumentacioni
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1.2. Praktika të mbartura nga viti 2018,
1.2. 2020
Praktika të mbartura nga viti 2018, 2019, 2020
2019,
43 kërkesa të vitit 2020 janë trajtuar dhe mbyllur gjatë 2021.

1.1. Praktika të paraqitura gjatë vitit 2021

zbardhur dhe i

43 Janë
kërkesa
të vitit 2020 janë trajtuar dhe
në proces 23 kërkesa shumëfishe, 16 prej tyre janë
mbyllur
gjatë
2021. Janë në proces 23 kërmbyllur pjesërisht, për 2 prej tyre, kërkuesit pritet të tërheqin
kesa
shumëfishe, 16 prej tyre janë mbyllur
dokumentacionin dublikatë.
pjesërisht, për 2 prej tyre, kërkuesit pritet të
5 kërkesa shumëfishe të mbartura nga viti 2019 janë trajtuar
tërheqin dokumentacionin dublikatë.
55
5 kërkesa shumëfishe të mbartura nga viti
2019 janë trajtuar dhe mbyllur gjatë 2021.
Janë në proces 4, ndër të cilat 2 kërkesa të

dhe mbyllur

kërkesa të m

dokumenteve
paraqitjen e
dublikatë.

mbyllura pjesërisht, vijon vënia në dispozicion
e dokumenteve, ndërsa 2 kërkesat e tjera
mbyllen me paraqitjen e studiuesve për të
tërhequr dokumentacionin dublikatë.
5 kërkesa të mbartura nga viti 2018 janë
trajtuar dhe mbyllur gjatë 2021.
94 praktika janë mbyllur në total në vitin 2021.
Për kërkesat në proces, me vendim të Autoritetit
është bërë shtyrja e afatit të trajtimit, për shkak
të volumit të dosjeve që trajtohen vetëm nga
dy specialistë.
Gjatë trajtimit të secilës kërkesë, sektori ka
mbajtur komunikim me kërkuesit e dokumentacionit, duke u shpjeguar fazat nëpër të
cilat kalon praktika, po ashtu i ka mbajtur të
informuar dhe ka kërkuar informacione shtesë
për verifikimin e të saktë të dokumentacionit
për të cilin është aplikuar.
Studiuesit janë konsultuar me dokumentacionin dhe kanë firmosur deklarata të konfidencialitetit, të bashkënënshkruara nga DMSHEQ dhe një anëtar i Autoritetit.
1.3. Trajtimi i dokumenteve arkivore, anonimizimi, vënia në dispozicion
E drejta e çdo qytetari, studiuesi, medie për
të shqyrtuar informacionin e ish-Sigurimit të
Shtetit, duke mbrojtur privatësinë dhe identitetin e palëve të treta, po ashtu duke qenë
transparentë, realizohet në zbatim të ligjit
45/2015, i ndryshuar.

Dokumentet arkivore, para se të vihen në
dispozicion të kërkuesve shkencorë apo
medias, kalojnë në procesin e anonimizimit,
që bën të palexueshme të dhënat personale
dhe sensitive. Gjatë vitit 2021 janë vënë në
dispozicion 461 dosje, me rreth 74.175 faqe,
ndër të cilat rreth 16.337 faqe kanë kaluar në
proces anonimizimi.
1.4. Mbledhje, shkresa, vendime në nivel
statistikor
 111 kërkesa për informim për qëllime të
kërkimit shkencor apo medias, janë trajtuar
në 29 mbledhje të Autoritetit.
 97 shkresa i janë dërguar Drejtorisë së Arkivit, për kërkim të dokumentacionit;
 108 vendime janë marrë për vënie në dispozicion të dokumenteve të gjetura; janë
hartuar e firmosur nga kërkuesit në prani
të një punonjësi të Sekretariatit Teknik, po
aq deklarata konfidencialiteti.
 Është përditësuar databaza e kërkesave
të mbërritura pranë institucionit dhe janë
koordinuar vazhdimisht drejtoritë përkatëse, kur ka lindur nevoja për bashkërendim
të praktikave të punës (nëse dosja është
kërkuar më herët, është digjitalizuar, është
marrë miratimi i familjarit, etj), duke bërë
rakordim periodik mujor për të gjitha kërkesat e trajtuara, për t’u ardhur në ndihmë
studiuesve në kohë sa më të shkurtër.
 294 faqe tekste përmbledhëse të indeksuara mbi dosjet e trajtuara janë shkruar nga
specialistet e sektorit të kërkesave studimore, tekste të përgatitura për evidentim
RAPORTI VJETOR 2021

47

 294 faqe tekste përmbledhëse të indeksuara mbi
dosjet e trajtuara janë shkruar nga specialistet e
pranë institucionit dhe janë koordinuar vazhdimisht
 Është përditësuar databaza e kërkesave të mbërritura
 294 faqe sektorit
tekste përmbledhëse
tëstudimore,
indeksuaratekste
mbi të përgatitura
të kërkesave
 Është
përditësuar
databaza
e kërkesave
të mbërritura
faqetekste
tekstepërmbledhëse
përmbledhëse
indeksuara
mbi
 Është
përditësuar
databaza
e kërkesave
të mbërritura
tëtë indeksuara
mbi
drejtoritë
përkatëse,
kur ka
lindur nevoja për 294294faqe
dosjet e trajtuara
janë shkruar
nga specialistet
e
pranë institucionit dhe janë koordinuar vazhdimisht
për
evidentim
të
detajuar
të
informacionit
dhe
dosjete etrajtuara
trajtuarajanë
janëshkruar
shkruar nga
nga specialistet
specialistet e
dosjet
institucionit
dhe janë
koordinuar
vazhdimisht
pranë pranë
institucionit
dhe janë
koordinuar
vazhdimisht
sektorit
të
kërkesave
studimore,
tekste
të
përgatitura
bashkërendim
të
praktikave
të
punës
(nëse
dosja
është
sektorit
kërkesave
studimore,tekste
tekste
përgatitura
tëdrejtoritë
detajuarpërkatëse,
të informacionit
dhe komunikim
gjerësisht
për
publikimet
nëpublikut.
faqet eInformacionet
komunikim
të tëonline
sektorit
të të
kërkesave
studimore,
tëtëdhënave
përgatitura
kur kalindur
lindur
nevoja
për
drejtoritë
përkatëse,
nevoja
për evidentim
të detajuar
të informacionit
drejtoritë
përkatëse,
kur kur
ka ka
lindur nevoja
për për
përevidentim
evidentim
të
detajuar
të informacionit
informacionit
dhe për dhe
për
të
detajuar
të
dhe
janë
plotësuar
sistematikisht
të gjitha dosjet e
tëbashkërendim
të
dhënave
publikut.
Informacionet
janë
institucionit.
kërkuar mëtëtëpraktikave
herët,
është
digjitalizuar,
është
bashkërendim
praktikave
të punës
(nëse dosja
është marrë
komunikim
të të dhënave
Informacionet
të punës
është
komunikim
dhënave
publikut.publikut.
Informacionet
bashkërendim të praktikave
të punës
(nëse(nëse
dosjadosja
është
komunikim
të tëtë tëdhënave
publikut.
Informacionet
vëna
në
dispozicion
dhe
janë
përdorur
plotësuar
për bërë
të gjitha
dosjet
janë plotësuar
sistematikisht
përpërgatitur
të
gjitha
dosjet
e gjerësisht për
12
raporte
mujore
për
janë
plotësuar
sistematikisht
përjanë
gjitha
dosjet
kërkuar
më
herët,është
është
digjitalizuar,
është
marrë
miratimi
isistematikisht
familjarit,
etj),
duke
rakordim
periodik janë
kërkuar
më
herët,
digjitalizuar,
marrë
plotësuar
sistematikisht
për
tëtë gjitha
dosjet
ee
kërkuar
më herët,
është digjitalizuar,
ështëështë
marrë
publikimet
online
në faqet
ekërkuara,
institucionit.
vëna
dispozicion
dhe
janë gjerësisht
përdorur
për
vëna
dispozicion
dhejanë
janëpërdorur
përdorur
gjerësisht
për
e miratimi
vëna inë
dispozicion
dhe
janëperiodik
përdorur
ecurinë
enëpunës
dhe
statistikat
egjerësisht
nënë
dispozicion
dhe
për
miratimi
ifamiljarit,
familjarit,
etj),
duke
rakordim
etj),
duke
bërë
rakordim
mujor
për
të etj),
gjitha
kërkesat
ebërë
trajtuara,
përperiodik
t’u ardhur në vëna
miratimi
i familjarit,
duke
bërë
rakordim
periodik

12
raporte
mujore
janë
përgatitur
për
ecurinë e punës
publikimet
online
në
faqetnë
e institucionit.
publikimet
online
faqet
e
institucionit.
publikimet
në faqet e institucionit.
nga dy online
specialiste
të sektorit të kërkesave
mujor
për
tëtëgjitha
kërkesat
e trajtuara,
për për
t’u ardhur
në në
mujor
për
gjitha
kërkesat
e
trajtuara,
t’u
ardhur

12
raporte
mujore
janë
përgatitur
për
ecurinë
e
punës

12
raporte
mujore
janë
përgatitur
për
ecurinë
e
punës
dhepërgatitur
statistikat
e kërkuara,
mujor për
të gjitha
kërkesat e në
trajtuara,
përmë
t’u të
ardhur
në
ndihmë
studiuesve
kohë sa
shkurtër.
 12
raporte mujoredhe
janë
për ecurinë
e punës nga dy specialiste të
studimore
mediatike.
TREGUES
INFORMIMI
2017-2021
dhe statistikat
e kërkuara,
nga dy nga
specialiste
të
ndihmë
studiuesve
nënë
kohë
sa më
të shkurtër.
dhe statistikat
e kërkuara,
dy specialiste
të
ndihmë
studiuesve
kohë
sa
më
të
shkurtër.
sektorit
të
kërkesave
studimore
dhe
statistikat
e
kërkuara,
nga
dy
specialiste
të dhe mediatike.
ndihmë studiuesve në kohë sa më të shkurtër.
 Është përditësuar databaza e kërkesave të mbërritura

sektorit të kërkesave
studimore
dhe mediatike.
të kërkesave
studimore
dhe mediatike.
sektorit tësektorit
kërkesave
150 studimore dhe mediatike.

150
150

Kërkesa
në 2017-2021
total 2017-2021
Kërkesa
në total

Kërkesa
total 2017-2021
Kërkesa
në totalnë
2017-2021
200
100
0

100
100

200
200

200

100

100
100

105

105
105
107

22105

0

22

22
2017

2200
2017

2017
2017
2018

2018

107

114

111

114 111
107
114107 114
111

2019

2020

111

Kërkesa
me të2017-2021
dhëna/pa të dhëna 2017-2021
Kërkesa me të dhëna/pa
të dhëna
me të dhëna/pa
dhëna 2017-2021
Kërkesa Kërkesa
me të dhëna/pa
të 107
dhëna të
2017-2021
111107
109
109
107
107

50

50

2021

0

100
50
0

50

100
50
0

50

Në
total

105

105

42

22
42
4
0
0 42
22 2017 22 2018
2019

0 0
2017

0

Viti

105

100

23

23
2020

Të
mbyllura

71
94 120 94
71
71

23 2021

0

2017

22

22

0

22

2018

105

42

0

105

2019

107

105

4

107

2020

114

120

23

109

2021

111

94

70

111

Pa të

Kërkesa

5

0
50
2021

2020
0 50

Kërkesa

45 0
22 studimore
201
dhëna22mediatike
7
0
2
105
42 20
0
201
80
15
95
105
4
201 107
20
85
90
114
120 89
23
202
5
25
0
0
16
111
94 95
70
202
1

Me të
dhëna

Studiues/
inst./media
45 22
vendase
20
95
96
98
106

85

20
2
202017

Pa të
dhëna

89
85
85
Kërkesa
studimore/mediatike
2017-202
95

10

15

0

20

109

165

25

111

5

16

9

0

15

20

16

Kërkesa studimore 20
Kërkesa25
mediatike 25
20 15
202020
16
2018
2021
15 2019
2
Kërkesa studimore
Kërkesa mediatike
Kërkesa
studimore
Kërkesa
mediatike
20
20
2018
2019
2020
2021
15
2017
2018
2019
2020

Dosje të vëna
20
në dispozicion

95

---327
691
451
461

85

Fq. të
20
anonimizuara

2trajtuara

----95

10

11.952

96

23.559

Fq. të

691

451

461

2018

2019

2020

2021

Axis Title

0

50
2018

110
2019

25

-----

-----327

11.952

29.556

50

90.073

110

9

691

89

98
17.557

16
68396

75

95

16.337

574.175

108

106

23.559

451

17.557

461

200
0

16.337

9

95
10
2018

20
2
2017

20

Studiues/media vendase

Faqe të anonimizu

75

108

50000

2020

2021

0

Vendime të miratuara

2021

Studiues institucion
2

327

200

16

të ---miratuara

Vendime të miratuara 2018-2021
RAPORTI VJETOR 2021

89

85

25

Kërkes 0 Kërkes 2 Studiues/i
Studiues/i
Dosje të
Fq. të
Kërkesanst./media
studimore vëna në
Kërkesaanonimizua
mediatike
a
a
2017nst./media 2018
2019
2020
mediat studim
vendase
të huaj
dispozicio
ra
ike
ore
n
Vendime

Studiues/
inst./media
0
2
të huaj

105 452 0
107

89

Dosje të vëna në dispozicion

48

20

Kërkesa pa të dhëna

Dosje të vëna në dispozicion 2018-2021
1000
0

5
0
2021 2020

0

2019
2020
2020
2021
2018
2019
Kërkesa pa të dhëna

Kërkesa studimore/mediatike
2017-202195
95

20
2017

0

Kërkesa të mbullura

Me të
dhëna

2017
2018
2018
2019
2017
Kërkesa me të dhëna

100

94
71

23
2021
Të
Në
Kërkesa
të mbullura
4 total
0
mbyllu
proces
2018
2019
2020ra
202145

Në
proces

22 0
2019
00 0

22 0

02018
0

Kërkesa
studimore/mediatike
2017-2021
100
Kërkesa
studimore/mediatike
2017-2021
95
95
95
95
89

100

Kërkesa
442të mbullura
4
0 0
0
22
2018
2019
2020
2021
2017 Kërkesa
2018të mbullura
2019
2020
Viti Në

0
2017

22
22 0
2017
00

Kërkesa me të dhëna

100

Kërkesa
të mbyllura/në
120proces 20172021
2021
105
2021
94
120
120

150

111

109
111

107
109

50

50

2017

107
107

107

Kërkesa meKërkesa
të dhëname të dhëna
Kërkesa pa Kërkesa
të dhëna pa të dhëna

Kërkesa të mbyllura/në proces 20172021
të mbyllura/në
proces 2017Kërkesa
të mbyllura/në
proces 2017-

150Kërkesa
100
150

100

100

0

2018
2018 2019
2019 2020
2019
2020
2021 20202021 2021
Kërkesa në total

në total
Kërkesa Kërkesa
në total
Kërkesa
në total

150

150

11952
2018

2055
2019

1000
0

1000
0

Dosje të
vëna në dispozicion
2018-2021
691
451
327
691

2018

327
2018

2019

2019Dosje

2020 461

451

Studiues

461

200
0

2021

200
0

2020
2021
të vëna
në dispozicion

20
2
2017

Studiues/me

Dosje të vëna në dispozicion

20
20

Vendime të miratuara 2018-2021

Studiues/i
Dosje të
të të miratuara
Fq. të
të
Fq.tëtë
Vendim
Vendime
2018-2021
Studiues/i 200
Dosje
Fq.
Fq.
Vendim
nst./media
vëna
në
anonimizua
trajtuar
110
nst./media
vëna në 50 anonimizua
trajtuar
eetëtë 108
200
75
të
dispozicio ra
ra
miratua
110
108miratua
0dispozicio
75 aa
të huaj
huaj
50
0
n
ra 2021
2018
2019
2020 ra
n

22

95
95

10
10

96
96

99

98
98

16

106
106

5

Axis Title

dim
dim

Studiues/i
Studiues/i
nst./media
nst./media
vendase
vendase

Axis Title

kes
rkes

2018
-------

2020
2021
----------------Vendime të miratuara

Vendime të miratuara

11.952
11.952

0

23.559

451
451
5000050000

90.073

80073

80073

17.557
17.557
29556

461

2018

68396
68396

29556

16.337
16.337

68396

75
75

74175

68396

2020
Faqe të trajtuara

96
996
9
2019
2019

95
95
10
10

2018
2018

74175

108
108

74.175
74.175

Studiues/media
Studiues/mediavendase
vendase

TREGUES INFO

2021

98
98
16
16

2020
2020

TR

2021

46

46

106
5106
5
2021
2021

Studiues/media
Studiues/mediatëtëhuaj
huaj

Faqe
Faqe të
të anonimizuara
anonimizuara2018-2021
2018-2021
50000
50000
11952
11952
2018
2018

20559
20559
2019
2019

17557
17557
2020
2020

18337
18337
2021
2021

Faqe
Faqetë
tëanonimizuara
anonimizuara

74175
74175

2018

110

2019
2020
Faqe të2019
trajtuara

2018

20
20
22
2017
2017

00

1195

50
50

29.556
29.556

Studiues institucione
institucionevendase/të
vendase/tëhuaj
huaj20172017Studiues
2021
2021
200
0

5000

Faqe
të trajtuara
Faqe23.559
të
trajtuara
2018-2021
90.073 2018-2021
110

100000
100000
691
691

0

50000

2019

327
327

0

Faqe të

RAPORTI VJETOR 2021

49

EDUKIMI QYTETAR
1. PROJEKTET STUDIMORE DHE AUDIO
– VIZUALE

Autoriteti mbulon dhe të gjithë
veprimtarinë komplekse, që ka të
bëjë me komunikimin me publikun,
publikimet në letër dhe online,
(vendime, buletinë, raporte, botime
të Autoritetit, broshura), organizimin
e konferencave, tryezave, vizitave,
etj, të Autoritetit, kontaktet me
partnerët, homologët shqiptarë dhe
ndërkombëtarë, projektet institucionale
dhe në bashkëpunim, kontaktet dhe
punën paraprake për marrëveshjet
ndërinstitucionale, çështjen e të
zhdukurve sa i takon projektit me ICMP,
takimet në terren, punën me dëshmitë
në kuadër të projekteve, koordinimin
me të tretët, etj.
-

Gjatë vitit 2021, janë mbuluar veprimtari të
shumta të institucionit, sa u takon aktiviteteve,
të tilla si: workshope, takime, ekspozita, prezantim udhëzuesi, ceremoni nderimi, etj.

-

33 aktivitete janë organizuar gjatë vitit, 8
online, 23 në institucion dhe në terren,
e 3 jashtë vendit, sipas planit vjetor dhe
projekteve të Autoritetit me ICMP dhe
Shoqatën “Tirana” dhe homologët.
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-

35 njoftime për shtyp janë përgatitur për të
informuar për secilin takim apo veprimtari.

-

56 tituj janë botuar dhe ribotuar gjatë vitit
2021, punë voluminoze, ku spikatin botimet e konferencave “Profilet e “armikut
të popullit”, “Emigracioni politik shqiptar
1944-1990”, studimet e plota “Sigurimi dhe
Shkencëtarët”, si dhe broshura “E shkuara
e pakryer” dhe ajo “Zhdukur, Sigurimi në
fjalët e veta” në shqip dhe anglisht, “Udhërrëfyesit për të drejtat e familjarëve të personave të zhdukur”, versioni shqip dhe
anglisht, sipas marrëveshjes kuadër të
miratuar me shtëpinë botuese.

-

Janë ribotuar me përmirësime, 24 tituj, dhe
finalizuar fotoalbumet e aktivitetit të Autoritetit në vite.

-

6 buletinët dymujorë janë përmbledhur,
punuar dhe përgatitur për publikim.

-

Të gjitha vendimet e Autoritetit për vitin 2021
janë mbledhur dhe përgatitur për publikim.

-

12 kalendarë mujorë, në 180 faqe në total,
të bazuar në datat e kujtesës, punën me
dosjet dhe aktivitetet e institucionit janë
programuar, hulumtuar, përgatitur dhe
publikuar ditë pas dite, përgjatë gjithë vitit,
ku pasqyrohet veprimtaria e Autoritetit.

-

300 postime të përditshme në rrjetet sociale dhe të përgatitura për faqen zyrtare
janë realizuar sipas datave të kujtesës dhe
veprimtarive të institucionit.

-

22 video janë realizuar për 19 dëshmi të
familjarëve të të zhdukurve dhe përmbledhje të tyre dhe 170 faqe janë zbardhur
nga praktikantë e vullnetarë, për 14 orë
intervista të regjistruara dhe të montuara.

-

21 dëshmi janë skeduar dhe protokolluar.

-

50 video janë përgatitur për aktivitete (hulumtim, prerje, montim, titra, përkthim)
dhe për komunikimin publik online dhe
shpërndarë në media, me informacione
mbi dosje, data përkujtimore, veprimtari të
Autoritetit dhe bashkëpunime me partnerët. Videot janë shfaqur në aktivitetet e institucionit dhe janë shpërndarë gjerësisht
në Youtube dhe media sociale.

-

-

Mijëra faqe mbi të zhdukurit, dëshmi, foto,
statistika, fletë dosjeje, lista, janë trajtuar,
koordinuar, përmbledhur nga DMSHEQ,
për ekspozitën mbi të dhënat e Sigurimit
për të ekzekutuarit në historikët e Sigurimit.
19 dosjet e historikëve të ekspozitës (profile,
foto qytetesh, familjarë, faqe historikësh)
Tre materiale janë prezantuar në konferencën ndërkombëtare për të zhdukurit, të
organizuar nga Prezenca e OSBE-së në
Tiranë dhe Qendra e Drejtësisë Tranzicionale, në bordin e të cilës Autoriteti bën
pjesë. Nga Kryetarja, Dr. Gentiana Sula
u prezantua punimi “Roli i Autoritetit, në
përballje me të zhdukurit e diktaturës”, nga
znj. Ardita Repishti, “Komunikimi publik dhe
të dhënat e klasifikuara mbi të zhdukurit
në komunizëm, në kontekstin e kujtesës
kolektive dhe edukimit për demokraci”
dhe Dr. Valbona Pllaha “Gjuha e dhunës në
dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit”.

Dëshmitë gojore, të mbledhura nëpërmjet projekteve dhe të administruara nga
Autoriteti.
Autoriteti ka administruar punën me dëshmitë
gojore, përtej detyrave funksionale, duke mbikëqyrur dhe bashkëpunuar për projektet e
Autoritetit.
Një punë voluminoze ka trajtuar dëshmitë e
mbledhura që në 2018, të cilat janë zbardhur
me vullnetarë dhe studentë praktikantë, janë
montuar nga specialistja përkatëse dhe janë
skeduar e dorëzuar në protokoll.
Për të gjitha dëshmitë gojore është përgatitur
një skedë e veçantë në shqip dhe anglisht, për
publikimin e saj në faqen Edhe muret kanë
veshë, me dëshmi të mbledhura, të ruajtura
nga Autoriteti, në arkivin e tij digjital.
Dëshmitë janë regjistruar në Tiranë dhe në
të gjithë vendin, ku Autoriteti ka lëvizur me
aktivitetet e veta. Ato janë montuar më pas, po
ashtu, janë punuar, prerë pjesë të veçanta dhe
publikuar në mediat sociale të Autoritetit.
Me mbylljen e projektit me ICMP, puna me
dëshmitë gojore trajtohet nga të gjitha drejtoritë e Autoritetit.
***
Përgjatë gjithë vitit, kjo drejtori mbajti komunikimin shkresor dhe institucional për të gjitha
aktivitetet e Autoritetit që paraqiten më poshtë
në rend kronologjik, për vizitat dhe shkëmbimin
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e përvojës me homologët brenda dhe jashtë
vendit, për projektet, për komunikimin me
publikun e median, me dokumentacionin përkatës për secilin organizim. Krahas punës studimore, hulumtuese dhe përcjelljen e gjetjeve
publikut, njoftimeve për shtyp, apo instrumenteve të komunikimit.
AKTIVITETE TË AUTORITETIT TË ZHVILLUARA
GJATË PERIUDHËS JANAR-DHJETOR 2021
Për qëllime të edukimit qytetar, në bazë të
kalendarit të kujtesës dhe në kuadër të informimit e ndërgjegjësimit të shoqërisë, Autoriteti
ka miratuara planin vjetor, i cili është zbatuar
nga Drejtoria e Mbështetjes Shkencore dhe
Edukimit Qytetar, që i ka organizuar dhe mbështetur veprimtaritë, duke iu përshtatur kushteve të krijuara nga pandemia Covid-19. Për
secilin aktivitet është koordinuar infrastruktura
përkatëse, janë përgatitur ftesa, programe,
shpërndarje dhe informacione e njoftime për
shtyp, është transmetuar drejtpërdrejt, janë
realizuar foto dhe video të dedikuara, për
komunikim të zgjeruar me partnerët dhe publikun e interesuar:
Shqipëria anëtarësohet në Rrjetin Europian
të autoriteteve përgjegjëse për arkivat e
ish-policive sekrete
Më 28 janar, në kuadër të takimeve vjetore të
institucioneve të Rrjetit Europian të autoriteteve
përgjegjëse për arkivat e ish-policive sekrete,
Autoriteti mori pjesë në mbledhjen online
të zhvilluar nga Instituti Çek për Studimin e
Regjimeve Totalitare.
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Takimet e Rrjetit organizohen me radhë nga
vendet anëtare, të cilët miratuan pranimin e
Shqipërisë si anëtare dhe Ukrainës si vëzhguese.
Pranimi i Shqipërisë dhe Autoritetit anëtar me
të drejta të plota në Rrjet u bë me votë unanime
të anëtarëve.

Takim online njohës dhe prezantues me
shoqërinë civile, në kuadër të projektit:
“Rritja e ndërgjegjësimit të publikut për
drejtësinë tranzicionale dhe të pajtimit:
të zhdukurit në komunizëm.”
Sipas përfaqësuesve të BSTU gjermane “Nuk
mund të kishte kandidat më të mirë se Shqipëria, e cila po hap dosjet e komunizmit dhe
po tregon historinë pas dokumenteve sekrete,
duke bashkëpunuar me institucionet publike
dhe vendore, akademikët, grupet e interesit,
shoqatat e të drejtave të njeriut dhe përfituar
nga përvoja e homologëve”.
Kjo është përgjegjësi e shtuar e AIDSSH për
trajtimin e së shkuarës së afërt, dokumentacionit, punës hulumtuese, edukuese dhe
ndërvepruese me të rinjtë.
Më 28 janar, Zyra e Ballkanit Perëndimor të
ICMP (Projekti në Shqipëri) me pjesëmarrjen
e Zyrës Qendrore të ICMP në Hagë, Autoritetit
dhe përfaqesuesve të Bashkimit Europian në
Shqipëri, organizuan online takimin njohës
dhe prezantues të përfituesve të granteve
nga projekti i përbashkët ICMP-AIDSSH, “Rritja
e ndërgjegjësimit të publikut për drejtësinë
tranzicionale dhe të pajtimit: të zhdukurit në
komunizëm”, 2020-2021. Z. Simon Mirakaj,
Anëtar, mbajti fjalën e hapjes për Autoritetin.

Takim prezantues i Ambasadorit të Prezencës të OSBE-së në Shqipëri me Kryetaren
Sula
Më 1 shkurt, Ambasadori i OSBE, Vincenzo Del
Monaco, u takua me znj. Gentiana Sula, kryetare
e Autoritetit, një ndër institucionet partnere
kryesore të Prezencës të OSBE-së në Shqipëri.
Prej shumë vitesh, Prezenca i ka mbështetur
institucionet shqiptare në përpjekjet e tyre
për trajtimin e së shkuarës komuniste dhe roli
i Autoritetit në këtë drejtim është ndër më të
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spikaturit. Ambasadori Del Monaco e vlerësoi
përkushtimin e znj. Sula në këtë fushë.

Aktualisht, Prezenca mbështet programin Master për Drejtësinë Tranzicionale në Universitetin
e Tiranës, si edhe ngritjen e Qendrës për Drejtësi
dhe Transformim, ku Autoriteti bën pjesë.
Prezenca do ta ndihmojë Autoritetin në punën
e tij, veçanërisht për rritjen e ndërgjegjësimit
publik për çështje të së kaluarës, si edhe për
çështjen e personave të zhdukur të ekzekutuar
gjatë regjimit komunist, përmes organizimit të
platformave të diskutimit për sfidat që ka hasur
institucioni dhe planet e tij për të ardhmen, si
edhe përmes përkrahjes së kërkimeve akademike në këtë fushë.
AUTORITETI dhe ICMP, workshop online mbi
menaxhimin e të dhënave mbi të zhdukurit
Më 3 shkurt Autoriteti zhvilloi workshop online
mbi menaxhimin e të dhënave mbi të zhdukurit, në bashkëpunim me Zyrën Rajonale për
Ballkanin Perëndimor të ICMP-së.
54
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Adnan Rizvic, drejtor i menaxhimit të sistemit
të të dhënave të ICMP dhe drejtues të ICMPsë ndanë përvojën mbi 20-vjeçare të punës me
të zhdukurit në 50 vende të botës, organizimin
e sistemit, centralizimin e të dhënave dhe
proceset komplekse deri në identifikimin e të
gjeturve dhe mbetjeve njerëzore.
AUTORITETI dhe ICMP, workshop online
mbi benefitet e përdorimit të radarëve për
identifikimin e të zhdukurve
Më 10 shkurt u zhvillua ëorkshopi online mbi
benefitet e përdorimit të radarëve me penetrim
të thellë për identifikimin dhe gjetjen e të
zhdukurve, bashkëpunim i AIDSSH me Zyrën
Rajonale për Ballkanin Perëndimor të ICMP-së,
duke rritur shkallën e njohjes së punës me të
zhdukurit, edhe në terren.

të re filmave, dokumentarëve, skenarëve, mjeteve të
institucionit, arkiv, kartotekë, bibliotekë, për njohje m
propagandës të përdorura dhe shfrytëzuara nga ish-Kinostudio
e punës. Autoriteti dhuroi botimet e veta për bib
Autoriteti
dhe
Arkivi Qendror Shtetëror i
“Shqipëria e re”, me qëllim indoktrinimin”, u shpreh kryetarja
AQSHF.
Filmit, hapat
e parë bashkëpunues
Sula.
Personalitetet
e para dhe ngjarjet historike, me pasoja
Z. Simon Mirakaj, anëtar i Autoritetit, theksoi nevojën për një
që synohet të trajtohen në dritën e dokumenteve
strategji kombëtare për kujtesën, e cila të përfshijë edhe mënyrën
dyanshme
dheprag
materialeve
vetëm në administrim t
Më 19 shkurt
2021, në
të 20 jo
shkurtit,
sesi kinematografia dhe letërsia u përdorën nga regjimi komunist
dhe
AQSHF,
janë
të
dënuarit
e Kënetës së Maliqit
30 vjet pas rrëzimit të shtatores së diktatorit
për qëllime të propagandës dhe indoktrinimit politik.
publikisht dhe të ekzekutuar, të “ritreguar” në film
Enver Hoxha, Arkivi Qendror Shtetëror i Filmit
Dy materiale filmike ilustruese të bashkëpunimit u shfaqën në
para”, si dhe Sejfi Protopapa, personazh i redikulizu
hapi
dyert
e
tij për Autoritetin
dhe propozimet
sallën e AQSHF, të pasuara nga një vizitë në mjediset e
Protopapën
dhe ballistët
që denden me pula tek “I teti
konkrete përndërsa
bashkëpunim.
AQSHF do të hulumtojë dosjet e ish-Kin
ruajtura në AIDSSH.
Drejtuesja e AQSHF, znj. Iris Elezi bëri një
paraqitje të kujdesshme e të detajuar të materialeve të tipologjive të ndryshme që ruhen në
arkivin e tyre, duke evidentuar njëkohësisht
elementët dhe fushat ku mund të punohet e
studiohet bashkërisht.
Autoriteti në aktivitete të zhvilluara në
kuadër të muajit të kujtesës
Më 17 shkurt, përfaqësues të Autoritetit, z.
Mirakaj dhe z. Hila, morën pjesë në aktivitetin
e zhvilluar nga Qendra Kombëtare e Librit dhe
Leximit mbi “Librin e burgut”, dhe tematika të
trajtuara në kuadër të muajit të kujtesës.

52
“Jo pak ngjarje historike dhe personalitete janë
trajtuar të deformuar në filmat shqiptarë të
regjimit, duke prekur e cenuar dinjitetin njerëzor
të të nëpërkëmburve e përçmuarve për të gjithë
jetën e jo në pak raste, në disa breza.
Hapja e dokumenteve të Sigurimit dhe njohja
me “provat” e fabrikuara që dënuan sabotatorë, apo linçuan “armiqtë e popullit” është
një mundësi për t’iu rikthyer në një optikë
të re filmave, dokumentarëve, skenarëve, mjeteve të propagandës të përdorura dhe shfrytëzuara nga ish-Kinostudio “Shqipëria e re”, me
qëllim indoktrinimin”, u shpreh kryetarja Sula.
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Z. Simon Mirakaj, anëtar i Autoritetit, theksoi
nevojën për një strategji kombëtare për
kujtesën, e cila të përfshijë edhe mënyrën sesi
kinematografia dhe letërsia u përdorën nga
regjimi komunist për qëllime të propagandës
dhe indoktrinimit politik.

redikulizuar me Sali Protopapën dhe ballistët
që denden me pula tek “I teti në bronz”, ndërsa
AQSHF do të hulumtojë dosjet e ish-Kinostudios
të ruajtura në AIDSSH.

Dy materiale filmike ilustruese të bashkëpunimit u shfaqën në sallën e AQSHF, të pasuara
nga një vizitë në mjediset e institucionit, arkiv,
kartotekë, bibliotekë, për njohje me proceset
e punës. Autoriteti dhuroi botimet e veta për
bibliotekën e AQSHF.

Personalitetet e para dhe ngjarjet historike, me
pasojat përkatëse, që synohet të trajtohen në
dritën e dokumenteve arkivore të dyanshme
dhe materialeve jo vetëm në administrim
të AIDSSH dhe AQSHF, janë të dënuarit e
Kënetës së Maliqit, të dënuar publikisht dhe
të ekzekutuar, të “ritreguar” në filmin “Vitet
e para”, si dhe Sejfi Protopapa, personazh i
56
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OSBE, takim online për të shkuarën dhe të
ardhmen, me aktorët e kujtesës
Më 22 shkurt, Prezenca e OSBE-së në Shqipëri
organizoi takimin online në kuadër të projektit
“Lustracioni në Shqipëri: E shkuara dhe e

ardhmja / Lustration in Albania: The past and
the future”, ku Autoriteti u përfaqësua nga
kryetarja, znj. Gentiana Sula.

Autoriteti përkujton të pushkatuarit e 26
shkurtit, homazhe në Varrezat e Dëshmorëve
Më 26 shkurt 2021 u mbushën 70 vjet nga
ekzekutimi i intelektualëve Sabiha Kasimati,
Tefik Shehu, Pjetër Guraziu, Jonuz Kaceli, Anton
Delhysa, Haki Kodra, Gafur Jegeni, Myftar
Jegeni, Manush Peshkëpia, Reiz Selfo, Qemal
Kasaruho, Zyhdi Herri, Gjon Temali, Petro
Konomi, Niko Lezo, Pandeli Nova, Thoma Katundi, Mehmet Shkupi, Ali Qorralliu, Fadil Dizdari,
Hekuran Troka, Lluka Rashkoviç, që Autoriteti,
në bashkëpunim me familjarë dhe shoqata, i
nderoi me homazhe në varrin me-morial në
Varrezat e Dëshmorëve.
Pas ekzekutimit të viktimave që shkuan drejt
vdekjes pa e ditur pse, dokumentet gjyqësore u
plotësuan me mangësi. Kur viktimat nuk jetonin
më, nga një dokument i vonuar gjyqësor, u mor
vesh se më datën 27 shkurt 1951, një trupë
gjyqtarësh kishte dhënë vendim për dënimin
me vdekje të 22 të vdekurve.

Familjet e të ekzekutuarve u përndoqën brutalisht për vite me radhë. Në korrik të vitit
1991 ata kërkuan pafajësinë e familjarëve të
pushkatuar pa gjyq. Vendimi i Gjykatës së Lartë
i shpalli të pafajshëm 22 intelektualët e dënuar.
Në vitin 1993, të sinjalizuar nga banorë të
zonës dhe të orientuar nga dëshmitarë okularë,
familjarët arritën të gjenin vendekzekutimin dhe
vendvarrimin e përfolur pranë Urës së Beshirit.
Me identifikimin e vendit u krye edhe zhvarrimi i
tyre dhe më pas rivarrimi me të gjitha nderimet
në varrezat e Dëshmorëve të Kombit.
Presidenti i Republikës ka nderuar me medalje
22 intelektualët e ekzekutuar, po ashtu familjarët e tyre për vlerat dhe dinjitetin njerëzor të
treguar në vite.
Raportim mbi ecurinë e projektit “Rritja e
ndërgjegjësimit të publikut për drejtësinë
tranzitore dhe pajtuese: adresimi i çështjes
së personave të zhdukur gjatë periudhës
komuniste”
Më 2 mars u prezantua raporti vlerësues
për institucionet dhe procesin në Shqipëri i
veprimtarive të projektit “Rritja e ndërgjegjësimit
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të publikut për drejtësinë tranzitore dhe pajtuese: adresimi i çështjes së personave të
zhdukur gjatë periudhës komuniste” i ICMPAIDSSH, i mbështetur nga Bashkimi Europian,
raport i përgatitur nga ICMP.

Autoriteti dhe Wikimedians në workshopin
“Kur Sigurimi merrej me shkencë”
Më 12 mars, Autoriteti në bashkëpunim me
Wikimedians of Albanian Language User Group
organizuan trajnimin “Kur Sigurimi merrej me
shkencë“. Të rinjtë e interesuar për historinë,
për mënyrën sesi Sigurimi i Shtetit e ushtronte
veprimtarinë, u regjistruan dhe u paraqitën në
Autoritet për njohje me dokumentacion për
të shkruar artikuj rreth këtyre temave, duke
hedhur dritë me fakte e data mbi 9 personalitete
të shkencës, të survejuar nga Sigurimi.
Etapa e radhës vijon me Kënetën e Maliqit dhe
studimet e dosjeve mbi mendimin politik të së
majtës në Shqipëri.
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Prezantohet draftudhëzuesi për familjarët
e të zhdukurve në komunizëm për institucionet dhe shoqatat partnere
Më 18 mars, u prezantua nga znj. Voda, koordinatore me ICMP, draftudhëzuesi për familjarët e të zhdukurve në komunizëm, në kuadër të
projektit ICMP-AIDSSH “Rritja e ndërgjegjësimit
të publikut për drejtësinë tranzicionale dhe
të pajtimit: të zhdukurit në komunizëm”, të
mbështetur nga Bashkimi Europian.
Drafti i udhëzuesit u konsultua me përfaqësues
të lartë të institucioneve publike: Ministria
e Brendshme, Policia e Shtetit, Prokuroria e
Përgjithshme, Akademia e Studimeve Albanologjike, Avokati i Popullit, etj, organizatat e të
drejtave të njeriut, të kujtesës dhe shoqërisë
civile; Kujto.al, Qendra Shqiptare e Traumës dhe
Torturës, Instituti për Aktivizëm dhe Ndryshim
Social, etj, dhe partnerët ndërkombëtarë, si

Prezenca e OSBE-së, Ambasada gjermane, Fondacioni Konrad Adenauer, Ambasada Amerikane, etj.
Sugjerimet e palëve mbi udhëzuesin u përdorën
për finalizimin e tij dhe prezantimin në të
gjithë vendin, për familjarët dhe të afërmit e të
zhdukurve në komunizëm.
Vizitë e përfaqësisë së Federatës Panshqiptare “Vatra” në Autoritet

Workshop online “Përvoja në punën me
sistemet e arkivave digjitale dhe proceset
digjitalizuese” i Autoritetit me Arkivin e
Institutit Kombëtar të Kujtesës në Poloni
Më 26 mars, Autoriteti mori pjesë në ëorkshopin
online mbi topografinë e dokumenteve, qarkullimin dhe përdorimin nëpërmjet sistemit, të
organizuar nga Drejtoria e Arkivit, në bashkëpunim me homologët polakë. Ruajtja, siguria e
të dhënave, siguria e sistemit, digjitalizimi, përshkrimi i dokumenteve dhe çështjet e aksesit
u diskutuan gjerësisht me homologët, në kuadër të ngritjes së infrastrukturës digjitale të
Autoritetit dhe shërbimeve TIK në ndërtesën e
re të institucionit.

Më 21 prill, një përfaqësi së Federatës Panshqiptare “Vatra” vizitoi Autoritetin. Kryetari i
“Vatrës”, z. Elmi Berisha, znj. Nazo Veliu, sekretare
e shoqatës, Dr. Pashko Camaj, z. Mondi Rakaj,
z. Anton Raja dhe z. Adriatik Spahiu, anëtarë të
kryesisë, u njohën me veprimtarinë e Autoritetit,
shtyllat ku mbështetet puna e institucionit dhe
sfidat e përditshme.

Kryetarja e Autoritetit, znj. Gentiana Sula dhe
ekipi bënë një pasqyrë të zgjeruar të aktivitetit të Autoritetit, që nga kërkesat individuale, studimore dhe institucionale, te projektet aktuale
që institucioni koordinon në bashkëpunim me
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partnerë dhe përballja me të shkuarën, me të
gjitha aspektet e saj që ndikojnë të sotmen e të
ardhmen tonë.
Në takim, znj. Sula e vuri theksin edhe në
çështjen e mijëra të zhdukurve me forcë në
komunizëm dhe veprimtarinë e Autoritetit për
qartësimin e fatit të tyre. Përtej hapave konkretë
në këtë drejtim dhe, po koordinohet me
institucionet që të lehtësohet procesi i kërkimit,
identifikimit dhe zhvarrimit të viktimave dhe
bashkërendohet puna e gjithsecilit.

vuajtjes së dënimit dhe ndëshkimit gjatë diktaturës, mbështetjen e iniciativave për qartësim
të rolit të propagandës gjatë regjimit dhe dizinformimit të shoqërisë përmes mjeteve të komunikimit publik, qasje në arkiva personale dhe
institucionale që ndihmojnë plotësimin e kuadrit
historik të periudhës 1944-1991, etj.

Për sa më sipër, Autoriteti u ftua të njohë e
prezantojë projektet e veta, po ashtu të bashkëpunojë me “Vatrën” dhe komunitetin shqiptar
në SHBA, duke u dhënë jetë propozimeve për
bashkërendim aktivitetesh.
Autoriteti dhe “Vatra” bashkëpunojnë që kur
institucioni u krijua, bashkëpunim që është
konsoliduar me pjesëmarrjen e përfaqësuesve
të Autoritetit në aktivitete të ndryshme të
diasporës në SHBA, të organizuara nga “Vatra”.
Po ashtu, zbatimi i projektit të dëshmive gojore
mbi përndjekjen e komunitetit shqiptar në
Shtetet e Bashkuara, të realizuara në marrëveshje me Zërin e Amerikës.
Fusha të tjera u propozuan për ta zgjeruar këtë
bashkëpunim, duke përfshirë mbështetjen e
studimeve mbi të shkuarën komuniste, bazuar
në dokumente arkivore, përkrahjen e nismave për kthimin në vendkujtese të vendeve të
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Autoriteti ka vënë në dispozicion të Vatrës dosjet
në tre vëllime të Sigurimit të Shtetit, që e survejoi
për gjysmë shekulli organizatën, duke mbledhur
mbi 800 faqe informacione për anëtarët e saj
dhe komunitetin shqiptar në SHBA.

Në 2021, Federata “Vatra” nderoi kryetaren
Gentiana Sula dhe anëtarin, Simon Mirakaj, me
vlerësimin “Mirënjohja e Artë”.
AUTORITETI-ICMP, udhëtim përgatitor për
aktivitetin e Shkodrës
Në datat 20-21 maj, një ekip i Autoritetit zhvilloi
udhëtime paraprake në zonën e Malësisë e
Madhe, Koplikut dhe Shkodrës, për përgatitjen
e aktiviteteve përkujtimore dhe prezantuese
të udhëzuesit për familjarët e të zhdukurve,
dëshmive dhe ekspozitës.
Grupi i punës realizoi në dy ditë takime me
përfaqësues të pushtetit lokal, Kryetaren e Bashkisë Shkodër, znj. Voltana Ademi dhe drejtuesen
e Muzeut Historik Shkodër, znj. Amila Gjyrezi
për bashkëpunimin ndërinstitucional.

Përndjekurve Politikë, Shkodër dhe z. Luigj Mila,
i shoqatës “Drejtësi dhe Paqe” dhe Muzeumi
i burgut të Spaçit, familjarë të të pagjeturve
të komunizmit në fshatrat kufitare me Malin
e Zi dhe zonën ku u zhvilluan kryengritjet e
para antikomuniste të veriut të vendit: për të
përcaktuar itinerarin e takimit përkujtimor, në
nderim të kryengritjeve antikomuniste në veri
të vendit, të pikave ku u goditën malësorët dhe
u dënuan, po ashtu, të vendeve ku raportohen
të zhdukur në zonë.
U përshkua i gjithë territori i Malësisë së Mbishkodrës, nga Kopliku, Bajza Tamara, Vukli,
Lëpusha e Vermoshi, për të përcaktuar itinerarin për vizitën përkujtimore të aktivitetit për
të zhdukurit dhe për të shkelur në terren vendet
ku malësorët u ngritën në kryengritjet e para
antikomuniste. U përcaktuan pikat në Malësi
e Madhe, Koplik, Kelmend e deri në Vermosh,
vende ku u goditën malësorët, u dënuan e ekzekutuan e po ashtu, ku raportohen të zhdukur.
Informacioni u shërben vizitave të ardhshme
edukative.
AUTORITETI-ICMP, të pagjeturit në Shkodër
dhe Malësi të Madhe

Po ashtu me përfaqësues të shoqatave të
përndjekurve në Malësi e Madhe, Koplik dhe
Shkodër, z. Luigj Gegaj, kryetar i Shoqatës së ishtë Përndjekurve Politikë të Malësisë e Madhe,
z. Zenel Drangu, kryetar i shoqatës së ish-të

Më 27-28 maj, AIDSSH zhvilloi një vizitë në Shkodër
dhe në Malësi të madhe, në kuadër të projektit
të ICMP-AIDSSH “Rritja e ndërgjegjësimit të
publikut për drejtësinë tranzitore dhe pajtuese:
adresimi i çështjes së personave të zhdukur
gjatë periudhës komuniste”, i mbështetur nga
Bashkimi Europian.
RAPORTI VJETOR 2021

61

Njohja në terren e vendeve të rëndësishme të
kujtesës, ku mund të organizohen udhëtime
me të rinj e shkollarë, për njohjen me vendet ku
mbetën apo kaluan ato që tentuan arratisjen nga
burgu i madh, i parapriu aktivitetit të parë për të
zhdukurit, që AIDSSH organizoi në bashkëpunim
me ICMP dhe pushtetin lokal në Shkodër më 28
maj, pranë Muzeut Historik të Shkodrës.

Më 27 maj, ekipi i Autoritetit dhe bashkë-punëtorëve të tij, Shoqata e ish-të Përndjekurve
të Shkodrës dhe ajo e ish-të Përndjekurve të
Malësisë së Madhe zhvilluan një udhëtim në
terren, në zonën e Mbishkodrës, atje ku u
organizua kryengritja e parë antikomuniste në
1945 dhe Sigurimi i Shtetit u angazhua fuqimisht, që vitet e para të vendosjes së sistemit
deri në perëndim të tij.

Zona kufitare e Hotit, ku ishte vendosur kloni
dhe më sipër, deri në Vermosh, mbikëqyrej nga
një strukturë e tërë survejimi. Sot gjurmët e tyre
nuk janë më, por është mbresëlënëse afërsia
me rrugën e kufirit izolues, ku mbetën shumë
të rinj, dhe ku u fikën planet për të ardhmen e
shumë familjeve shkodrane e malësore.
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Autoriteti prezantoi për qytetarët shkodranë
ekspozitën “E shkuara e pakryer”, me profile
të të pagjeturve të komunizmit, dëshmi të
mbledhura nga familjarë të të pagjeturve në
kuadër të projektit dhe materiale të përzgjedhura nga hulumtimi në historikët e Sigurimit.
Muzeu Historik i Shkodrës, - shtëpia e Oso
Kukës ku sot është vendosur biblioteka e Arshi
Pipës, - mirëpriti familjarë të të pagjeturve të
komunizmit në zonën e Shkodrës e Malësisë
së Madhe; shoqata të të përndjekurve dhe
kujtesës: Shoqata e ish-të Përndjekurve Politikë
të Shkodrës, Shoqata e ish-të Përndjekurve
Politikë të Malësisë së Madhe, Shoqata Muzeumi i burgut të Spaçit, Shoqata “Drejtësi dhe
Paqe”, përfaqësues të grupeve të interesit, të
komuniteteve fetare, aktorë të shoqërisë civile,
gazetarë dhe të rinj.
Znj. Gentiana Sula, kryetare e Autoritetit, theksoi në fjalën e hapjes se ”institucionet duhet të
veprojnë dhe familjarëve duhet t’u respektohet
e drejta për të nderuar njerëzisht të afërmit e
tyre, ende të pagjetur”.
Z. Simon Mirakaj, anëtar i Autoritetit, vuri në
dukje detyrimin e shoqërisë ndaj të zhdukurve,

të cilët, ende sot vazhdojnë të mbeten peng i
procedurave të stërzgjatura ligjore, pa u dhënë
mundësi familjarëve t’i nderojnë në vendprehjen e fundit.
Udhërrëfyesi për familjarët e të zhdukurve
në komunizëm u prezantua nga znj. Rovena
Voda, në komunikim publik me të interesuarit,
para finalizimit të tij dhe shpërndarjes për të
interesuarit. Znj. Voda bëri të qartë funksionet
e institucioneve në proces dhe hapat që duhet
të ndjekin familjarët.
Z. Niko Brahimaj, drejtues i Policisë Rajonale
Shkodër, i njohur që më herët me procesin
dhe aktiv në takim, mori përsipër përgjegjësitë
e Policisë së Shtetit në protokolle, sipas ligjit
dhe udhëzuesit dhe iu përgjigj pyetjeve të të
pranishmëve.
Në vijim, kryetarja e Bashkisë Shkodër, znj.
Voltana Ademi parashtroi qëndrimin e vet ndaj
kauzës, duke u angazhuar për mbështetje të
zhvarrimit dhe procedurave të identifikimit
të viktimave të raportuara dhe paraqitur gatishmëri për fillim sa më të shpejtë të procesit.
Ambasadori i OSBE-së në Shqipëri, z. Vincenzo
Del Monaco, për herë të parë në Shkodër,
iu përgjigj kërkesave të të pranishmëve për
njohje dhe mbështetje ndërkombëtare të procesit, përfshirje të aktorëve në të dhe marrje
përgjegjësish.
Takimi vijoi me moderimin e Ardita Repishtit të
Autoritetit, me diskutime të familjarëve shkodranë
dhe malësorë, që bënë prezent shqetësimin
shumëvjeçar për gjetjen e të afërmve të tyre

dhe pasivitetin e institucioneve. Z. Luigj Ndou,
përfaqësues i ICMP për Shqipërinë, theksoi
rëndësinë e një procesi të rregullt dhe brenda
standardeve ndërkombëtare. Gjatë bisedës u
shpërndanë draftudhëzues për të pranishmit
dhe u plotësuan formularë nga familjarët e të
zhdukurve dhe u regjistruan dëshmi.
Hapi i radhës në Shkodër do të jetë në terren,
në vendvarrimet e raportuara, për veprim
konkret e të koordinuar të institucioneve.
Prezantohen botimet mbi mendimin politik
të së majtës së përndjekur
Në proces puna për të djathtën
Më 24 qershor, Autoriteti dhe Fondacioni
Friedrich Ebert në Tiranë prezantuan botimet
mbi mendimin politik të së majtës shqiptare,
në mjediset e jashtme të Muzeut Kombëtar të
Përgjimeve “Shtëpia me Gjethe”.
Studimet e plota, versioni i shkurtuar dhe ai në
gjuhën angleze u shpërndanë për studiuesit,
familjarët, përfaqësuesit e institucioneve publike, organizatave të të drejtave të njeriut, trupit
diplomatik dhe të rinjtë e interesuar.
Prej më shumë se një viti, Autoriteti dhe FES u
bënë bashkë në një projekt serioz dhe sfidues,
për të ndriçuar këtë aspekt të historisë sonë të
afërt. Dhjetë intelektualë të mirënjohur, filozofë,
gazetarë, mendimtarë e përkthyes, shkrimtarë
e njohës shumë të mirë të dinamikave në vend
e jashtë tij, u trajtuan me profesionalizëm dhe
në dritën e dokumenteve historike.
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4475 faqe dokumente u deklasifikuan nga
Autoriteti dhe u vunë në dispozicion të gjashtë
studiuesve që iu qasën në mënyrë shumëdisiplinare profileve të përzgjedhura, duke riskicuar në të njëjtën kohë tablonë e mendimit
politik të së majtës në Shqipëri, në kuadër të
mendimit politik botëror të së majtës përgjatë
shekullit XX.
Sejfulla Malëshova, Konstandin Çekrezi, Tajar
Zavalani, Musine Kokalari, Isuf Luzaj, Skënder
Luarasi, Petro Marko, Xhavit Qesja, Isuf Keçi,
Zef Mala e të tjerë janë personalitete që u
frymëzuan nga aspiratat për drejtësi shoqërore
dhe punuan për ta ngritur e formësuar të
majtën në vend, si e majtë europiane.

Me radhë, studiuesit Ana Lalaj, Dorian Koçi,
Edon Qesari dhe Ilir Kalemaj folën për personalitetet e trajtuara dhe sfidat në zbërthimin e
ngjyrimeve të së majtës.
Versioni i plotë i studimeve, ai i shkurtuar,
me tekste të Fatmira Nikollit dhe versioni në
anglisht, për lexuesin e huaj dhe jashtë vendit,
të prezantuar me grafikën e Henrik Lezit, mund
të shfletohen edhe online në faqen ISSUU të
Autoritetit dhe atë zyrtare.

Autoriteti po punon për studime të ngjashme
të së djathtës shqiptare të përndjekur, në
bashkëpunim me historianë, familjarë e studiues, mbi bazën e dokumenteve arkivore.

Projekti dhe rezultatet e tij u prezantuan nga
kryetarja e Autoritetit, znj. Gentiana Sula dhe
përfaqësuesja e FES Shqipëri, znj. Jonida Smaja.
Prof. Sonila Boçi, drejtuese e ekipit të studiuesve
bëri një paraqitje të figurave të përzgjedhura
dhe metodologjisë së përdorur.
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Dhjetëra dosje janë deklasifikuar dhe një
pjesë e mirë janë vënë në dispozicion, mes të
cilëve, ato të Ballit Kombëtar, Legalitetit, Grupi
të deputetëve opozitarë, Partisë Bashkimi
Demokrat, Komitetit Shqipëria e lirë, Bllokut
Indipendent dhe Ali Këlcyrës, Kadri Cakranit,
Selman Rizës e shumë të tjerëve, që pritet
të ridimensionohen në dritën e studimeve
shumëdisiplinare.

Botimet mbi të majtën dhe të djathtën janë
ftesë për reflektim dhe mundësi që shoqëria e
të rinjtë të njihen me individë me identitet politik
të qartë, të përcaktuar dhe të dallueshëm,
pjesë e trashëgimisë historike të Shqipërisë.
Aktivitete përgatitore, në kuadër të projektit ICMP-AUTORITETI në Sarandë, Shën Vasil,
Borsh, Himarë, Porto Palermo e rrethina
Në datat 28-30 qershor u zhvilluan udhëtime
paraprake në Sarandë, Shën Vasil, Borsh,
Himarë, Porto Palermo e rrethina, për përgatitjen e aktiviteteve përkujtimore dhe prezantuese të udhëzuesit për familjarët e të zhdukurve, dëshmive dhe ekspozitës.

Në dy ditë u realizuan takime me përfaqësues të
pushtetit lokal dhe shoqatave të të përndjekurve
në Himarë, Sarandë, Shën Vasil, Borsh, Porto
Palermo, me drejtuesin në detyrë të Policisë së
Vlorës, për mbarëvajtjen e procesit, rrethimin e
vendit dhe krijimin e kushteve të përshtatshme
për sigurinë e vendvarrimeve; në Himarë, me
kryetarin Goro, për aktivitetin e datës 8 korrik
në Sarandë. Bashkia Himarë lehtësoi kushtet
për vizitën e ekipit dhe më pas të stafit të
zgjeruar të Autoritetit dhe mediave në Kalanë e
Porto Palermos. Gjatë regjimit komunist, kalaja
shërbeu si vend internimi në vitet ‘49-‘50, edhe
pse e shpallur si monument kulture.
Pas vizitës në kala dhe përgatitjes së vizitës së
ardhshme të Autoritetit në zonë takimi vijoi
në Sarandë, me kryetarin e bashkisë, z. Adrian
Gurma, i cili vuri në dispozicion burimet e
bashkisë për takimin e datës 8; prokurorin e
Sarandës, z. Ilir Hoxha, për rolin e Prokurorisë
në zhvillimin dhe kontrollin e hetimeve paraprake, veprimtarinë e policisë gjyqësore për
të kryer çdo veprim hetimor që ai vlerëson si
të domosdoshëm, që përfshin urdhërimin e
zhvarrosjes së mbetjeve njerëzore, në mënyrë
që të mundësohet ekzaminimi i mbetjeve njerëzore nga mjeku ligjor, etj; mediat që shoqërojnë aktivitetet e datave 7, 8 korrik. U takua
ish-kryeplaku i Shën Vasilit në vend, ku u bë i
njohur vendi ku varroseshin të dënuarit dhe
ish-burgu i Shën Vasilit, sot shtëpi banimi, një
pikë tjetër e vizitueshme gjatë takimeve të
datave 7, 8 korrik.
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Aktivitete përkujtimore dhe prezantuese të
udhëzuesit për familjarët e të zhdukurve në
Himarë e Sarandë.

Takime u zhvilluan me përfaqësues të shoqatës së ish-të përndjekurve politikë të Sarandës, me familjarë të personave të zhdukur,
me të cilët u fol për projektin, prezantimin e
udhëzuesit për familjaret e të zhdukurve dhe
kontributet e mundshme.
Përgjatë dy ditëve, 28 dhe 29 qershor, u përshkrua një itinerar i zgjeruar Vlorë, Himarë,
Porto Palermo, Borsh, Shën Vasil, Sarandë,
Konispol e rrethina, për të përcaktuar vendet
për t’u vizituar dhe bërë të njohura gjatë aktiviteteve për të zhdukurit, si dhe vendet, kampe
internimi, burgje, etj.
U përcaktuan pikat konkrete në Porto Palermo
e Shën Vasil, njëri vend internimi dhe tjetri burg,
ku ende sot raportohen të zhdukur. Informacioni
u shërben vizitave të ardhshme edukative.
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Të pagjeturit e zonës së bregut dhe asaj
kufitare në jug të vendit
Më 7 dhe 8 korrik, ekipi i Autoritetit zhvilloi një
udhëtim njohës e përkujtimor, si dhe takime
prezantuese në zonën e bregut dhe të Sarandës,
në kuadër të projektit të ICMP-AIDSSH për
të zhdukurit gjatë periudhës komuniste, i
mbështetur nga Bashkimi Europian.
Fillimisht, ekipi i Autoritetit vizitoi kalanë e
Porto–Palermos, vend ndëshkimi gjatë regjimit
komunist për të dënuar të ndërgjegjes.
E vendosur në gadishullin që sot mban emrin
Porto-Palermo, kalaja që i atribuohet Ali Pashë
Tepelenës mendohet të jetë shumë më e vjetër
se fundi i shekullit XVIII, kur u përshtat për sfida
luftarake të kohës.
E përdorur si vend internimi nga italianët, në
1948, me vendosjen e regjimit komunist në
vend, kalaja mori statusin e monumentit të
kulturës. Edhe si e tillë, për një periudhë të

shkurtër, 1949-1950, kalaja u përdor si vend
internimi i burrave, grave e fëmijëve, familjarë
të kundërshtarëve politikë, të cilët mbaheshin
të izoluar, në kushte të vështira në mjediset
e saj të errëta e pa dritë. Shumë të dënuar të
kampit të Tepelenës ndaluan për disa kohë
në Porto Palermo, mes tyre edhe Lek Pervizi,
që me vizatimet e tij akribike dëshmoi vendet
e internimit në jug të vendit. Dëshmi të të
mbijetuarve të Porto-Palermos janë publikuar
sot në libra të kujtesës.

u varrosën pranë varrezave të fshatit, nuk kanë
marrë mbetjet njerëzore të të afërmve të tyre.
Aplikimet dhe kërkesat pranë institucioneve
synojnë finalizimin e këtij procesi, sipas protokolleve ndërkombëtare.

Sot monument kulture, e vizitueshme nga
shqiptarë e të huaj, kalaja dëshmon shumë
histori, mes të cilave ato të diktaturës, duke
mbartur edhe gjurmën e tyre në të sotmen.

Më 8 korrik, në mjediset e bashkisë së Sarandës u prezantua për qytetarët sarandiotë ekspozita “E shkuara e pakryer”, me profile të të
pagjeturve të komunizmit, dëshmi të mbledhura
nga familjarë të të pagjeturve dhe udhëzuesi
për familjarët e të zhdukurve në komunizëm,
në prani të familjarëve të të pagjeturve të
komunizmit në zonën e bregut, asaj kufitare dhe
në Sarandë, shoqatave të të përndjekurve dhe
kujtesës, përfaqësuesve të grupeve të interesit,
aktorëve të shoqërisë civile dhe gazetarëve.

Njohja në terren e vendeve të kujtesës, ku u
shkrua historia e shtypjes dhe mbijetesës, e
mbështetur në “luftën e klasave”, përcakton
itinerare të vizitueshme nga të rinjtë e shkollarët, për njohjen me vendet e vuajtjes së
dënimit dhe ndëshkimit.

Vizitat në terren i paraprinë aktivitetit të radhës për të zhdukurit në komunizëm që
AIDSSH organizoi në bashkëpunim me ICMP
dhe pushtetin lokal në Sarandë, më 8 korrik,
në bashkinë e qytetit.

Pas kalasë së Porto Palermos, ekipi ndaloi në
fshatin Shën Vasil, dikur i quajtur Përparim, ku
pas mesit të viteve ’80 u sollën edhe të dënuar
të ndërgjegjes, mes të cilëve Atë Zef Pllumi.
Në dalje të fshatit, pranë varrezave të banorëve,
pas murit rrethues, prehen ende ish-të burgosur
të cilët kërkohen nga familjarët, që kanë aplikuar
pranë institucioneve shqiptare për zhvarrimin
dhe identifikimin e të afërmve të tyre.
Edhe pas 30 vitesh, familjarët e të burgosurve
që ndërruan jetë në ish-burgun Përparimi dhe

Udhërrëfyesi për familjarët e të zhdukurve
në komunizëm u prezantua nga z. Skënder
Vrioni, në komunikim publik me të interesuarit,
para finalizimit të tij dhe shpërndarjes, me
funksionet e institucioneve në proces dhe
hapat që duhet të ndjekin familjarët.
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Sipas znj. Gentiana Sula, kryetare e Autoritetit,
“është e rëndësishme që të gjithë aktorët të
bëhen bashkë, që familjet dhe institucionet
të dëgjojnë njëri-tjetrin dhe të kenë mundësi
të bashkëpunojnë për t’i dhënë zgjidhje kësaj
çështjeje, që është përgjegjësi e shoqërisë së
sotme shqiptare”.
Nënkryetarët e bashkive të Sarandës dhe
Himarës, znj. Lindita Qendro dhe z. Pervin
Gjikuria përgëzuan për nismën dhe premtuan
mbështetje të bashkive përkatëse përsa u
takon proceseve që lidhen me të zhdukurit dhe
mostjetërsimin e vendeve të raportuara.
Përfaqësuesi i bashkisë Konispol, z. Vangjel
Taho, në vijim të bashkëpunimeve të kësaj
bashkie me Autoritetin, foli mbi gatishmërinë
e bashkisë Konispol për të mbështetur nismat
mbi të zhdukurit dhe punën me ta.
Të pranishëm në takim, prokurori i Sarandës,
z. Ilir Hoxha dhe shefi i komisariatit Sarandë z.
Syrja Bellaj u shprehën në emër të institucioneve
përkatëse që do të bashkëveprojnë në marrëveshje me Autoritetin, për një proces të
koordinuar e të kujdesshëm, në përgjigje të
aplikimeve dhe kërkesave të familjarëve që po
ndërmarrin hapa konkretë.
Takimi u moderua nga Ardita Repishti e AIDSSH
dhe vijoi me qëndrimet e shoqatës së ish-të
përndjekurve politikë të Sarandës, z. Llambro
Nesturi e të tjerë, të gazetarëve të zonës, që
në vite u kanë dhënë zë këtyre historive, mes
të cilëve z. Thoma Nika, dhe të interesuarve
të drejtpërdrejtë. Gjatë bisedës u shpërndanë
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draftudhëzues për të pranishmit dhe u plotësuan
formularë nga familjarët e të zhdukurve.
Në mbyllje të takimit, u regjistruan dëshmi për
të pagjeturit e Sarandës, nga familjarët e tyre.
Hapi i radhës në Sarandë do të jetë në terren,
në vendvarrimet e raportuara, për veprim
konkret e të koordinuar të institucioneve.
Aktiviteti u pasqyrua gjerësisht nga mediat
lokale dhe kombëtare.
Dita Europiane e Viktimave të Totalitarizmit
Të pagjeturit e zonës së Tepelenës dhe
Gjirokastrës
Më 23 dhe 24 gusht, Ditën Europiane në
përkujtim të viktimave të totalitarizmit, ekipi
i Autoriteti zhvilloi udhëtim njohës e përkujtimor, si dhe takime prezantuese në zonën e
Tepelenës dhe të Gjirokastrës, në kuadër të
projektit të ICMP-AIDSSH.
Në Tepelenë dhe Gjirokastër, në bashkëpunim
me pushtetin lokal, policinë dhe prokurorinë,
e me mbështetjen e grupeve të interesit,
Autoriteti do të punojë për qartësimin e fatit
të të zhdukurve në diktaturë, po ashtu për
muzealizimin e kampit të internimit të Tepelenës dhe burgut të Gjirokastrës.

Të pranishëm, kryeprokurori i Gjirokastrës,
z. Julian Çafka dhe shefi i komisariatit Tepelenë, z. Roland Zhapa, u shprehën në emër
të institucioneve përkatëse që do të bashkëveprojnë në marrëveshje me Autoritetin, për
një proces të koordinuar e të kujdesshëm,
në përgjigje të aplikimeve dhe kërkesave të
familjarëve.

Njohja në terren e vendeve të kujtesës, ku u
shkruan historitë e shtypjes dhe të mbijetesës,
të mbështetura në “luftën e klasave”, përcakton itinerare të vizitueshme nga të rinjtë e
shkollarët, për njohjen me vendet e vuajtjes së
dënimit dhe ndëshkimit.
Autoriteti prezantoi për qytetarët e Tepelenës
ekspozitën “E shkuara e pakryer”, me profile të të
pagjeturve të komunizmit, dëshmi të mbledhura
nga familjarë të të pagjeturve në kuadër të
projektit dhe materiale të përzgjedhura nga
hulumtimi në historikët e Sigurimit.
Udhërrëfyesi për familjarët e të zhdukurve në
komunizëm u prezantua në Tepelenë nga znj.
Mirela Lame.
Kryetari i bashkisë Tepelenë, z. Tërmet Peçi dhe
nënkryetarja e bashkisë Gjirokastër, znj. Jorida
Muho, premtuan mbështetje të bashkive përkatëse përsa u takon proceseve që lidhen me të
zhdukurit, ku pushteti lokal luan rolin e vet, dhe
mostjetërsimin e vendeve të raportuara.

Po ashtu, përfaqësues të komuniteteve fetare,
Sheh Hysen Hormova dhe z. Orfea Beci, i
Mitropolisë Gjirokastër, ngritën zërin për të
pagjeturit e zonës, të dënuar apo ekzekutuar
gjatë diktaturës, duke kërkuar veprim të institucioneve të pranishme.
Në takime u shpërndanë udhëzues dhe u
plotësuan formularë nga familjarët e të zhdukurve. Në mbyllje u regjistruan dëshmi nga të
mbijetuarit e Tepelenës.
Hapat i radhës në Tepelenë e Gjirokastër do të
jenë në terren, në vendvarrimet e raportuara,
për veprim konkret e të koordinuar të institucioneve.
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Ekspozita “Zhdukur/ “Sigurimi në fjalët e
veta”
30 gushti në kryeministri, për të zhdukurit
në komunizëm
Më 30 gusht 2021, Autoriteti prezantoi ekspozitën për të zhdukurit në komunizëm “Sigurimi
në fjalët e veta”, me të dhëna të historikëve të
19 degëve të Sigurimit në të gjithë vendin.

Ekspozita u vendos në lulishten “Fadil Kokomani, Vangjel Lezho” pranë Kryeministrisë,
që mban emrin e dy gazetarëve që ende sot
nuk u dihen eshtrat.
Aktiviteti më i madh i vitit i Autoritetit, ekspozita
mbi të dhënat e Sigurimit për aktet e veta të
dhunës u zhvillua Ditën Ndërkombëtare të të
Zhdukurve, me praninë e Kryeministrit, z. Edi
Rama, grupeve të interesit, familjarëve të të
pagjeturve, institucioneve publike qendrore
dhe vendore, komuniteteve fetare, përfaqësuesve të trupit diplomatik, organizatave ndërkombëtare, shoqërisë civile, shoqatave të të
drejtave të njeriut, studiuesve, gazetarëve e
studentëve.
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I moderuar nga Ardita Repishti e Autoritetit,
Aktiviteti u hap nga kryetarja, znj. Gentiana
Sula, e cila bëri një paraqitje të ekspozitës dhe
rëndësisë së dokumenteve të Sigurimit që
hapen për të gjithë. Në vijim, z. Mattheë Holliday, Shef i Programit për Ballkanin Perëndimor,
Komisioni Ndërkombëtar për Personat e Zhdukur, z. Alexis Hupin, I ngarkuar me punë BE
në Shqipëri dhe z. Ylber Merdani, i shoqatës
së të përndjekurve politikë, Korçë, trajtuan
në këndvështrime të ndryshme përballjen e
shoqërisë shqiptare me këtë çështje, 30 vjet
pas rënies së sistemit.
Z. Edi Rama, Kryeministër i Shqipërisë, me
shprehjen “kujtesë do të thotë të marrësh
përgjegjësi”, iu qas së shkuarës komuniste dhe
çështjeve të të drejtave të njeriut, që duhen
trajtuar sipas standardeve europiane.
Prezantimi i materialeve të Sigurimit të deklasifikuara, është i pari i këtij niveli dhe i jep akses
publikut e të interesuarve në dokumentacion
e të dhëna deri më sot të panjohura, duke
përmbushur misionin e Autoritetit për infor-

mim dhe transparencë, në zbatim të ligjit
45/2015 i ndryshuar.
Për realizimin e ekspozitës është hulumtuar
prej disa muajsh nga një ekip i zgjeruar në
19 historikë të degëve të Sigurimit në vend, të
cilët janë deklasifikuar nga Autoriteti dhe janë
objekt i studimeve të të interesuarve dhe i
hulumtimeve për veprimtarinë e Sigurimit, të
treguar nga vetë ai.

Informacionet u organizuan në 19 struktura në
trajtë instalacioni, që përfaqësojnë 19 degët
në rrethe, ku të dhënat paraqiten si tekst, foto
të dokumenteve, harta, foto të personave të
dënuar politikë ende të zhdukur, lista, skica,
dëshmi, etj. Të gjitha anët e një historie, simbolikisht u vendosën në faqe të ndryshme
të kubave, të cilët në thelb, janë historia që
ngrihet me kontributet e gjithsecilit.
Ekspozita për të zhdukurit, me materiale të
ish-Sigurimit të Shtetit u zhvillua në kuadër
të projektit “Rritja e ndërgjegjësimit të
publikut për drejtësinë tranzicionale dhe
të pajtimit: të zhdukurit të komunizëm” të
ICMP-AIDSSH, të mbështetur nga BE dhe
Ambasada Zvicerane dhe qëndroi e hapur
deri më 3 shtator 2021.

Materialet iu prezantuan publikut për herë
të parë, me tekste të punuara nga gazetarja
Fatmira Nikolli.
Në këtë paraqitje të materialit të trajtuar nga
historikët dhe puna për të pagjeturit e komunizmit, numërohen 3299 jetë njerëzore, të
ekzekutuar me dhe pa gjyq, mes të cilave 106
janë gra të ekzekutuara apo të vdekura në
burg. Ende sot, ata janë të pagjetur.
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Prezantohet botimi i Autoritetit “E vërteta e
inxhinierëve të të kënetë së Maliqit”
Të pagjeturit e zonës së Maliqit
Më 16 shtator 2021, Autoriteti prezantoi në
Bashkinë Maliq botimin “E vërteta e inxhinierëve
të kënetës së Maliqit”, ku zbardhen materialet e
Sigurimit mbi grupin e dënuar dhe stigmatizuar
si “sabotator”, në vitin 1946.
Bashkia Maliq hapi dyert e saj për të hedhur
dritë në të vërtetën e inxhinierëve të Maliqit dhe
grupimit të dënuar me ta, shqiptarë e të huaj,
duke bërë një hap përpara në ridimensionimin
e figurës së tyre.
Ekspozita “E shkuara e pakryer”, u prezantua
edhe për qytetarët e Maliqit, në mjediset e
jashtme të Bashkisë. Po ashtu, dëshmitë e
mbledhura nga Autoriteti të familjarëve të të
pagjeturve.

Botimi “E vërteta e inxhinierëve të kënetës
së Maliqit”, i punuar nga historianë dhe
me dokumente të ish-Sigurimit të Shtetit,
bëhet i njohur për shoqërinë dhe të rinjtë,
me materialet arkivore të shfrytëzuara mbi
historinë e shtrembëruar në vite nga politika
dhe propaganda.
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Kryetari i Bashkisë Maliq, z. Gëzim Topçiu
dhe Kryetarja e Autoritetit, znj. Gentiana Sula
hapën takimin, që është i pari i Dialogut të
Maliqit. Në muajt e ardhshëm, një pllakatë
që përkujton jetët në tharjen e kënetës së
Maliqit, do të vendoset nga bashkia në zonë,
në bashkëpunim me institucionet dhe familjet.
Prof. Asoc. Dr. Sonila Boçi e Institutit të Historisë
në Qendrën e Studimeve Albanologjike mbajti
fjalën e saj mbi studimin “Dënimi i inxhinierëve
të kënetës së Maliqit, pjesë e justifikimeve për
dështimet e regjimit komunist” mbi dosjet e
Sigurimit mbi inxhinierët e Maliqit.
Në vijim, znj. Liliana Çoçoli punonjëse e këtij
Autoriteti – njëherësh mbesa e inxhinierit të
mirënjohur, Kujtim Beqiri, ende pa varr - bëri
një paraqitje të materialeve arkivore të ishSigurimit të Shtetit mbi inxhinierët e dënuar.
Z. Simon Mirakaj, anëtar i Autoritetit, foli mbi
dëshmi të të dënuarve në Maliq, të cilët i kanë
publikuar kujtimet e “kampit të vdekjes”, siç u
mbiquajt kampi i Orman Pojanit në Vloçisht.

Të rinj të Maliqit interpretuan pjesë të poemës
“Kanali” të Arshi Pipës, i dënuar në kampin
burg të Vloçishtit, me intelektualë të tjerë,
mes të cilëve, Mitrush Kuteli, Jusuf Vrioni, Sami
Repishti, Halit Selfo, Vexhi Buharaja, Pashko
Gjeçi, Sulejman Vuçitërna, Hafiz Ali Kraja, Atë
Josif Papamihali, sot martir, etj.
Aktiviteti u zhvillua me pjesëmarrjen e familjarëve të të pagjeturve të komunizmit në
zonën e Korçës dhe Maliqit; përfaqësues të
komuniteteve fetare të zonës, shoqatave të
të përndjekurve dhe kujtesës, përfaqësues të
grupeve të interesit, Prokurorisë së Korçës, z.
Ardian Çipa, Drejtor i Policisë Rajonale Korçë,
Luigj Ndou, Përfaqësues i ICMP për Shqipërinë,
përfaqësuesve të BE, aktorëve të shoqërisë
civile, gazetarëve dhe të rinjve.
Diskutime të të pranishmëve mbi librin, udhërrëfyesin për familjarët e të zhdukurve dhe
hapat e pritshëm konkretë u zhvilluan në
mbyllje të takimit, ku u shpërndanë botime të
AIDSSH “E vërteta e inxhinierëve të kënetës së
Maliqit”, kopje të udhërrëfyesit, u plotësuan
formularë ku raportohen të pagjeturit e regjimit komunist. Dëshmi mbi të zhdukurit dhe
përndjekjen u regjistruan në fund të takimit.
Aktiviteti u zhvillua në kuadër të projektit
të ICMP-AIDSSH “Rritja e ndërgjegjësimit të
publikut për drejtësinë tranzitore dhe pajtuese: adresimi i çështjes së personave të
zhdukur gjatë periudhës komuniste”, i mbështetur nga Bashkimi Europian dhe Ambasada
Zvicerane.

Presidenti i Republikës vlerëson me tituj
nderi “Martir i Demokracisë” propozimet
e Autoritetit për Ylber Merdanin, Shpresa
Balolli Merdanin, Nevrus Golkën dhe Petrit
Bazellin
Më 17 shtator, Autoriteti ishte në Korçë për
të marrë pjesë në ceremoninë e vlerësimit të
katër figurave të mbijetesës e solidaritetit, nga
Presidenti i Republikës. Propozimet e Autoritetit
iu drejtuan institucionit të Presidentit një vit
më parë, në kuadër të përgatitjeve të Dialogut
të Korçës e Maliqit.

Vlerësimi me titujt “Martir i Demokracisë”
i Ylber Merdanit, Shpresa Balolli Merdanit,
Nevrus Golkës dhe Petrit Bazellit, - të dënuar
në të njëjtën ndërtesë dhe sallë ku u nderuan,
dikur gjykatë, sot Këshilli i Qarkut Korçë, - u
bë në praninë e familjarëve, komunitetit dhe
përfaqësuesve të lartë publikë, ceremoni ku
u nderua dinjiteti i njerëzve të thjeshtë, që
mbetën të papërkulur.
Emrat e propozuar nga Autoriteti vijojnë ende
sot veprimtarinë aktive për dokumentimin e
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krimeve dhe të pasojave të komunizmit, po
ashtu, për integrimin në shoqëri të shtresës së
ish-të përndjekurve politikë.
Vlerësimet në Korçë përmbyllën organizimet e
Korçës e të Maliqit, ku u prezantua botimi “E
vërteta e inxhinierëve të kënetës së Maliqit”, me
materiale të Sigurimit mbi grupin e dënuar dhe
stigmatizuar si “sabotator”, në vitin 1946, dhe
udhërrëfyesi për të zhdukurit në komunizëm.

studiuesit, për dokumentacion mbi vendet e
internimit në Lushnjë, ish-Ndërmarrjen “28
Nëntori”, personalitetet e dënuara në këtë
zonë e më gjerë. Autoriteti ka marrëveshje
bashkëpunimi me Universitetin e Tiranës, që
inkurajon kërkimin shkencor gjatë viteve 19441991 në dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit.
Bashkëpunimi do të vijojë me projekte të ndërsjella mbi përkujtimin, informimin dhe vendet
e kujtesës.

Takime për projektin shkencor “Face from
the past: The fight for freedom and democracy during the regime of Enver Hoxha”

Shfaqet filmi “ Urtësia e traumës” e profesor
Gabor Mate, në Fakultetin e Shkencave
Sociale në Tiranë

Projekti mbi historitë e Lushnjës, i mbështetur
nga Bashkimi Europian, është bashkëpunim i
Fakultetit të Shkencave Sociale në Universitetin
e Tiranës dhe organizatës joqeveritare lokale
“Zëri qytetar”, me partnerë ndërkombëtarë
Universitetin “La Sapienza” të Romës, Centro
Nazionale di Ricerca, Fondazione di Storia di
Vincenza.

Më 8 tetor, Fakulteti i Shkencave Sociale dhe
Autoriteti u bënë bashkë për të trajtuar traumën dhe pasojat e saj, nga këndvështrimi
i ekspertëve të fushës. Në hyrje të takimit
të moderuar nga znj. Fiona Todhri u fol për
rëndësinë e trajtimit të temave të tilla. Kryetarja e Autoritetit, Gentiana Sula theksoi nevojën e madhe që ka shoqëria për vlerësimin dhe
shërimin e traumës, sidomos shoqëria posttotalitare shqiptare.

Më 7 tetor 2021, ekipi i studiuesve shqiptarë
dhe të huaj zhvilloi një takim në mjediset e
Autoritetit, krahas kërkesës së paraqitur nga
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Znj. Arjana Muçaj, drejtuese e Departamentit të
Psikologjisë në Fakultetin e Shkencave Sociale,
vlerësoi qasjen institucionale ndaj problemeve
shoqërore, reflektimin ndaj tyre dhe premtoi
vijimin e bashkëpunimit, me përfshirjen e të
rinjve. Dr. Ervin Muço ekspert, bëri një paraqitje
të filmit të Mate, rëndësisë së tij për shoqëritë e zhvilluara dhe ato në zhvillim, dhe lidhjes apo varësisë së individëve nga trauma edhe
e mbishtresuar. Filmi u ndoq nga studentë,
profesorë, përfaqësues të universiteteve me të
cilët UT bashkëpunon, përfaqësues të institucioneve publike, organizatave ndërkombëtare,
etj.

Vizitë ndërinstitucionale pune pranë homologut polak, Instituti i Kujtesës Kombëtare,
IPN
Nga data 11-15 tetor 2021, një delegacion i
zgjeruar ndërinstitucional, me përfaqësues të
Autoritetit, Kuvendit të Shqipërisë, Policisë së
Shtetit, Prokurorisë së Përgjithshme, Institutit të
Mjekësisë Ligjore, dhe gazetarë të mirënjohur,
zhvilloi një vizitë pune në institucionin homolog
polak, Instituti i Kujtesës Kombëtare, IPN.
Ekipi i Autoritetit ka mbajtur kontakte të vazhdueshme me IPN, sa i takon përvojës me
arkivat, punës me kujtesën dhe kontributit

për të zhdukurit. Përgjatë këtij viti pandemie,
disa workshope të përbashkëta u organizuan
online, duke mbështetur këtë bashkëpunim.

Në korrik 2020, ligjvënësi bëri disa ndryshime
në ligjin funksional të Autoritetit, 45/2015, sa i
takon edhe punës për të zhdukurit. Konkretisht,
neni 22/1, Bashkëpunimi për identifikimin dhe
rikuperimin e trupave të të zhdukurve dhe të
të ekzekutuarve, si dhe masat për ruajtjen e
vendvarrimeve, ku Autoriteti bashkëpunon me
institucionet shtetërore qendrore dhe vendore
për procesin e identifikimit dhe rikuperimit të
trupave të atyre që u zhdukën ose u ekzekutuan
gjatë komunizmit, si dhe për marrjen e masave
për të mbrojtur dhe ruajtur në mënyrën më të
përshtatshme vendet që janë aktualisht apo
do të identifikohen si vendvarrime. Sipas ligjit,
rregullat e bashkëpunimit ndërmjet Autoritetit
dhe institucioneve qendrore dhe vendore për
identifikimin dhe rikuperimin e trupave të
zhdukur gjatë komunizmit parashikohen në
marrëveshje dy apo shumëpalëshe të lidhura
për këtë qëllim. Autoritetet përgjegjëse dhe
mënyra e mbrojtjes dhe ruajtjes së vendvarrimeve të identifikuara ose të dyshuara përcaktohen me vendim të Këshillit të Ministrave.
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Para propozimit dhe miratimit të VKM përkatëse, delegacioni ndërinstitucional e vizitoi IPN
me fokus punën për të pagjeturit e komunizmit,
për t’u njohur me protokollet për identifikimin
dhe gjetjen e të zhdukurve, vendet e kujtesës,
muzetë, vendvarrimet dhe të gjitha proceset
e punës të lidhura me ta, të konsoliduara prej
dy dekadash nga homologu polak, procese për
të cilat Autoriteti mund të bashkëpunojë në të
ardhmen, me institucionet e tjera qendrore
dhe vendore.
Një program i ngjeshur u përgatit nga AIDSSH
dhe homologët polakë, me ëorkshope, takime
me prokurorë, arkivistë, antropologë, ekspertë
të komunikimit, vizita në site të hapura, dhe
takime të nivelit të lartë me drejtues të IPN.

Autoriteti u përfaqësua me z. Marenglen Kasmi,
Anëtar i Autoritetit; z. Skënder Vrioni, Sekretar i
Përgjithshëm; znj. Ardita Repishti, Drejtoreshë
e Mbështetjes Shkencore dhe Edukimit Qytetar, z. Selami Zalli, Drejtor i Informacionit dhe
znj. Ardiana Topi, Drejtoreshë e Arkivit të
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AIDSSH. Kuvendi i Shqipërisë u përfaqësua
nga znj. Orjola Pampuri dhe z. Klevis Xhoxhi.
Policia e Shtetit, nga zv/drejtori, z. Albert Dervishaj, Prokuroria e Përgjithshme nga znj.
Anila Leka, Instituti i Mjekësisë Ligjore nga z.
Admir Sinamati. Gazetaret e mirënjohura, znj.
Klodiana Lala dhe znj. Fatmira Nikolli u mbështetën nga Prezenca e OSBE-së në Tiranë dhe
Fondacioni Konrad Adenauer.
Udhëtimi i të gjithë ekipit, në kohë kufizimesh
lëvizjeje për shkak të pandemisë, u koordinua
nga Autoriteti, me mbështetjen e Ambasadës
Polake në Tiranë, Ambasadës Shqiptare në Varshavë, dhe Ministrisë për Europën dhe Punët e
Jashtme.
Programi i punës, i rakorduar më herët me
homologët polakë të Institute of National Remembrance - Instytut Pamieci Narodoëej, IPN,
u zhvillua në datat 12, 13, 14 tetor 2021, pranë
zyrave të Institutit, të vendosura në pika të ndryshme të Varshavës, në sit zhvarrimi, në burgjet
e komunizmit, vendet e izolimit dhe hetuesisë,
sot muze e memoriale që zbardhin të shkuarën
e afërt dhe nderojnë dinjitetin njerëzor.
Homologët polakë prezantoi punën duke folur
për organizimin e Institutit polak, një institucion
me 2400 punonjës me 11 zyra lokale nëpër
qytete të tjera të Polonisë përveçse në Varshavë,
e ndarë në disa sektorë kryesorë, mes të cilëve:
arkivi, prokuroria, kërkimi shkencor, lustracioni,
edukimi, përkujtimi e nderimi i heronjve. Pas
njohjes me arkivin e institucionit, proceset e
punës, përfshirë digjitalizimin, restaurimin,

ekspozitat dokumentare dhe komunikimin e
gjetjeve publikut u vizitua Muzeun e Ushtarëve
të Ndëshkuar dhe të Burgosurve Politikë, ishburg i njohur në Varshavë që në fillim të shekullit
XX, me të dënuar të Gestapos e komunizmit,
sot muze, në të cilin ishin përfshirë edhe gjetjet
e zhvarrimeve të të burgosurve, një pjesë e
tyre, sot të identifikuar nga sektori përkatës.
Ditët e tjera iu dedikua tërësisht punës me të
zhdukurit, me prokurorë, paraqitje të punës,
sfidave dhe arritjeve në një punë shumë të
vështirë, me mungesa të theksuara dokumentacioni, por vullnet dhe qëndrueshmëri në kërkim.
Bashkëbisedimi dhe diskutimet për të gjitha
fazat e punës, arkivore, arkeologjike, teknike,
mjeko-ligjore, antropologjike e deri në komunikimin e gjetjeve publikut, ndërveprimin
me të gjitha kategoritë shoqërore u mbyllën
me vizitën e ekipit në Lëndinë, „Łączka”, në
Powązkowski Cemetery, siti ku u zhvarrosën
më shumë se 325 polakë që u ishte humbur
dhe tjetërsuar varri.

Në vijim, i gjithë ekipi u prit në Ambasadën
Shqiptare në Varshavë, nga znj. Shpresa Kureta,
ambasadore e Shqipërisë. Znj. Kureta dhe stafi
i saj bënë një paraqitje të punës së ambasadës
në Poloni për forcimin e marrëdhënieve mes
shtetit polak dhe atij shqiptar, të cilave, veç
turizmit dhe kulturës, u shtohet reflektimi i
dyanshëm për të shkuarën komuniste dhe
qëndrimi ndaj saj.
Pjesëmarrje e Autoritetit në Simpoziumin
Europian të Kujtesës, organizuar nga ENRS
Qëllimi i Simpoziumit Europian të Kujtesës
është shkëmbimi i përvojave dhe vendosja e
formave të bashkëpunimit mes institucioneve
të vendeve të ndryshme.
Përfaqësuesit e institucioneve historike europiane ftohen të diskutojnë sfidat me të cilat
përballet ideja e Evropës për kulturën e kujtesës. Takimet janë të hapura për të gjithë profesionistët që punojnë me historinë euro-piane
të shekullit XX.

Delegacioni shqiptar vizitoi edhe Shtëpinë
Muze të IPN-së, në rrugën Strzelecka 8, një ndër
dhjetëra shtëpitë e përdorura si burg, hetuesi
dhe vend torturash në Varshavë, një pjesë e
mirë e të cilave tregoheshin në këtë muze.
AUTORITETI dhe IPN komunikojnë në kuadër
të kujtesës nëpërmjet Rrjetit Europian të
Arkivave të ish-Policive Sekrete, ku Shqipëria u
anëtarësua së fundmi dhe Rrjetit Europian të
Kujtesës dhe Solidaritetit.
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Simpoziumi i parë i ENRS-së u organizua në
Gdansk, në vitin 2012. Edicionet e mëpasme,
në Berlin, Pragë, Vjenë, Budapest, Bruksel,
Bukuresht dhe Paris. Këtë vit, ENRS i mblodhi
aktorët e kujtesës në Talin, Estoni, për
simpoziumin e nëntë:
Kujtesa dhe identiteti në Europë: e tashmja
dhe e ardhmja
Synimi i Simpoziumit të nëntë Europian të
Kujtesës ishte roli i historisë dhe kujtesës në
krijimin e identitetit bashkëkohor europian.
Gjatë aktiviteteve, vëmendje e veçantë iu kushtua misionit, programit dhe praktikave më të
mira të institucioneve që studiojnë dhe punojnë
me historinë europiane të shekullit XX.
Simpoziumi i vitit 2021 në Estoni u zhvillua 30
vjet pas shpërbërjes së BRSS dhe ngjarjeve në
rajon, që shënuan fundin e Luftës së Ftohtë. I
pushtuar nga rusët dhe gjermanët, Gjermania
Naziste dhe Rusia Sovjetike në shekullin e
kaluar, Talini është shembull i historisë komplekse të shekullit XX, të asaj Europe që formësoi kujtesën dhe identitetin e njerëzve që
jetojnë në të.

për edukimin historik, diskutuan sfidat e përditshme, përfshirë projektet e suksesshme dhe
të dështuara.
Partnerët kryesorë të ENRS të edicionit të vitit
2021 ishin Instituti Estonez i Kujtesës Historike
dhe Instituti Federal për Kulturën dhe Historinë
e Gjermanëve në Europën Lindore.
Përgjatë tri ditëve të simpoziumit u trajtua
identiteti europian sot: rrënjët historike dhe
debatet aktuale; roli i BE në krijimin e një
identiteti të përbashkët në Europë, kujtesa në
veprim, sfidat e përditshme dhe rekomandimet
për të ardhmen; kujtesa dhe politika, e ardhmja
e debateve historike europiane.
Në vijim, koordinatorët e projekteve edukative
dhe sociale në fushën e historisë ndanë përvojat më të mira të praktikave, në tre formate
të organizuara sipas tematikave:
1) Ballafaqimi me një të kaluar të vështirë, me
diskutimet e znj. Dorottya Baczoni, Muzeu
i Shtëpisë së Terrorit dhe Dr. Keiu Telve,
Muzeu Vabamu i Shtypjes dhe Lirisë.

Çështjet e lidhura me historinë dhe përkujtimi
i ngjarjeve dhe figurave të caktuara historike
janë gjithnjë e më të spikatura në diskursin
akademik, politik dhe publik.

2) Përfshirja e komuniteteve lokale, me diskutimet e Dr. Gentiana Sula mbi dëshmitë
gojore dhe rolin e tyre, krahas dosjeve të
ish-Sigurimit të Shtetit, dhe Dr. Annemarie
Franke dhe Anna Ëachoëiak, për projektin
ndërkombëtar “In Betëeen”?

Në dritën e zhvillimeve të fundit në diskutimet
për historinë dhe identitetin në Evropë, institucione, organizata dhe individë që punojnë

3) Përdorimi i mediave/teknologjive të reja, me
diskutimet e Paëeł Saëicki, Muzeu i Aushvicit
dhe Dr. Kristina Ranki, i Muzeut Mannerheim.
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Gjatë ditës u zhvilluan vizita njohëse në Memorialin për Viktimat e Komunizmit të Estonisë dhe
Muzeun Historik Estonez, në burgun Patarei, dhe
vizitë në qelitë e KGB-së, të lidhura me Muzeun
Vabamu të Shtypjes dhe Lirisë.
Rafal Rogulsi, drejtues i ENRS e mbylli takimin,
me ftesën për simpoziumin e radhës në Dublin.
Atë Josif Papamihali shpallet “Qytetar
Nderi” i Elbasanit

Pas përfundimit të ceremonisë të pranishmit,
të shoqëruar edhe nga Famullitari Don Giusepe
Testa, zhvilluan një vizitë në Kishën Shën Pjetri,
Kishë Katolike e Ritit Bizantin.
TIRANA NË SYTË E SIGURIMIT
Ekspozitë dokumentare me materiale që
hapen për herë të parë, dhe ceremoni prezantuese e projektit kërkimor dhe edukues
për Tiranën

Në 5 vjtorin e lumturimit të 38 martirëve të
Kishës Katolike nga Papa Françesku në Elbasan,
më 5 nëntor, në teatrin “Skampa”, u përkujtua
dhe u nderua me vlerësimin “Qytetar Nderi” i
Elbasanit, pas vdekjes, Atë Josif Papamihali,
martir i Kishës Katolike.
Aktiviteti u organizua nga Qendra e Bashkëpunimit Ndërfetar, Bashkia Elbasan, Këshilli
Bashkiak Elbasan dhe Autoriteti.

Në Hollin e teatrit “Skampa” u prezantua edhe
ekspozita “Shekulli i Martirëve”, përgatitur nga
“Platforma Europiane e Kujtesës dhe Ndërgjegjes”, në bashkëpunim me Qendrën Memo”.

Ekspozita arkivore me materiale që hapen për
herë të parë, ngriti siparin e aktiviteteve të
Dialogut për Tiranën, - projekt i Autoritetit me
bashkëpunimin e Shoqatës “Tirana”, Institutit
të Historisë, ASA dhe Universitetit Europian të
Tiranës, me mbështetjen e Bashkisë Tiranë, mbi gjysmëshekullin kur kryeqyteti u survejua,
u përndoq dhe u shtyp nga regjimi komunist.
Ekspozita dokumentare u zhvillua me praninë
e zgjeruar të bashkësisë, studiuesve, historianëve, institucioneve publike, qendrore e
vendore dhe organizatave joqeveritare, përfaqësuesve të komuniteteve fetare, grupeve të
interesit, trupit diplomatik dhe të rinjve dhe
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Kryetares së Kuvendit të Shqipërisë, znj. Lindita
Nikolla.
Ekspozita dokumentare me materiale të ishSigurimit të Shtetit për Tiranën u vizitua gjatë
ditës, nga qytetarët, të rinjtë e shkollave dhe
të interesuarit për njohjen më në detaj me
materialet arkivore të propozuara.
Dialogu i Tiranës dhe fazat nëpër të cilat do të
kalojë projekti përkatës, u prezantuan nga Kryetarja e Autoritetit, Dr. Gentiana Sula, Kryetari i
Shoqatës “Tirana”, z. Arben Tafaj, nënkryetari
i Bashkisë Tiranë, z. Andi Seferi dhe Drejtori i
Institutit të Historisë, z. Afrim Krasniqi.
Kryetarja e Komisionit të Ligjeve në Kuvendin
e Shqipërisë, znj. Klotilda Bushka, Sekretari i
Përgjithshëm i Këshillit Ndërfetar të Shqipërisë,
z. Genti Kruja, dhe pjesëtarë të nderuar të familjeve tiranase që pësuan përndjekjen, me të rinj
të ekselencës erdhën me zërin e komuniteteve
dhe propozimet përkatëse të bashkëpunimit
për zbardhjen e gati 50 viteve në diktaturë të
Tiranës kryeqytet.

Paneli i studiuesve dhe historianëve, - mes
të cilëve, Prof. Dr. Nevila Nika, Prof. As. Dr
Sonila Boçi, drejtuese e ekipit, Dr. Gjon Boriçi
e Dr. Hasan Bello, Instituti i Historisë, dhe Irida
Vorpsi, - prezantoi projektin mbi Tiranën, i
natyrës kërkimore dhe të edukimit qytetar për
demokraci, që do të zhvillohet në disa etapa,
duke nisur me kujtesën historike deri në hapa
konkretë përkujtues.
Shkëmbim përvoje me homologun hungarez
ABTL
Më 14-16 dhjetor, një ekip i zgjeruar i Autoritetit
zhvilloi një vizitë pune në institucionin homolog, Arkivi Historik i Shërbimeve Sekrete Hungareze, në Budapest,

Qëllimi i vizitës ishte shkëmbimi i përvojës
institucionale dhe njohja nga afër me praktikat e punës në arkiv, sa i takon ruajtjes dhe
përpunimit të dokumenteve arkivore, proceseve
të digjitalizimit, po ashtu njohja nga afër e
sistemit të arkivit digjital, aspekteve të sigurisë,
si dhe informimi i qytetarëve me dokumentet
arkivore të shërbimeve sekrete hungareze.
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ABTL hungareze këtë vit kryeson Rrjetin Europian të Arkivave të Policive Sekrete, ku
Shqipëria me AIDSSH është pranuar si anëtar
me të drejta të plota.

organizatave shqiptare të lidhura me çështjen
e të pagjeturve të diktaturës.
Kryetarja e Autoritetit, Dr. Gentiana Sula, ditën
e parë të punimeve, trajtoi: “Rolin e Autoritetit
për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit në çështjen e të zhdukurve
gjatë komunizmit”, duke paraqitur kontributin
e institucionit dhe orientuar drejt hapave të
mëpasmë që do ta avancojnë identifikimin,
gjetjen dhe përkujtimin e të zhdukurve.

Konferenca ndërkombëtare: “Zhdukjet me
forcë dhe në mënyrë të pavullnetshme në kohën
e diktaturës dhe të kaluarës autoritare, si dhe
konteksti bashkëkohor: një vlerësim social,
ligjor dhe historik i politikave dhe mekanizmave
të tranzicionit dhe tran-sformimit”

Prezenca e OSBE-se në Tiranë, Universiteti i
Tiranës dhe Qendra e Drejtësisë Tranzitore
organizuan më 13, 14 dhe 15 dhjetor, konferencën ndërkombëtare me temë:
“Zhdukjet me forcë dhe në mënyrë të pavullnetshme
në kohën e diktaturës dhe të kaluarës autoritare,
si dhe konteksti bashkëkohor: një vlerësim social,
ligjor dhe historik i politikave dhe mekanizmave
të tranzicionit dhe transformimit”, me prani të
gjerë ndërkombëtare dhe të institucioneve e

Nga ana tjetër, znj. Ardita Repishti u fokusua
në komunikimin publik dhe të dhënat e klasifikuara mbi të zhdukurit në komunizëm, në
kontekstin e kujtesës kolektive dhe eduki-mit
për demokraci, bazuar në përvojën e deritanishme të punës së institucionit.
Dr. Valbona Pllaha paraqiti punimin “Gjuha e
urrejtjes, mjet dhune i shoqërive nën regjim:
gjuha e përdorur në dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit 1945-1990”, mbështetur në
dokumentet e makinerisë së shtypjes.
Autoriteti është pjesë e bordit këshillimor të
Qendrës së Drejtësisë Tranzitore dhe mbështet
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studimet mbi dokumentet që ruhen në arkivat
e tij, studime që hedhin dritë në të shkuarën
dhe ndihmojnë zbardhjen e saj.

Po ashtu, nga viti 2020, Autoriteti është ngarkuar me ligj të trajtojë çështjen e të zhdukurve
në diktaturë dhe të punojë për qartësimin e
fatit të tyre, në bashkëpunim me institucione
të tjera qendrore dhe vendore.
MARRËVESHJE BASHKËPUNIMI

Nënshkruhet marrëveshja e bashkëpunimit
mes Autoritetit dhe Ministrisë së Arsimit,
Sportit dhe Rinisë
Më 18 mars, në mjediset e MASR, u nënshkrua
marrëveshja e bashkëpunimit midis Autoritetit
për Informimin mbi Dokumentet e ish Sigurimit
të Shtetit dhe Ministrisë së Arsimit, Sportit dhe
Rinisë, mes znj. Gentiana Sula, Kryetare e Autoritetit dhe znj. Evis Kushi, Ministre e Arsimit.
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“Në këtë marrëveshje me MASR, AIDSSH merr
përsipër të krijojë kushtet e nevojshme për
t’u bërë qendër e vizitueshme studimore për
nxënësit dhe studentët, në mjediset që mund
të jenë në interesin e tyre dhe të vërë në dispozicion të tyre: arkivin e Autoritetit; sallën e
leximit, bibliotekën, botimet e institucionit; ekspozitat tematike për të shkuarën komuniste;
zhvillimin e projekteve studimore të së shkuarës,
me mjediset dhe me burimet e AIDSSH-së dhe
partnerëve; të vërë në dispozicion harta të
vendeve të vuajtjes së dënimit dhe ekzekutimit,
për t’u përdorur nga të interesuarit,” u shpreh
Kryetarja e Autoritetit, znj. Sula.

Sipas znj. Evis Kushi, Ministre e Arsimit, “marrëveshja nxit dhe mbështet realizimin e
projekteve të përbashkëta kërkimore dhe të
edukimit qytetar për demokraci, ku bashkërisht
do të kontribuohet në fushën e zhvillimit të
programeve të përbashkëta për: mësuesit
e historisë; tekstshkruesit e historisë dhe të
programeve shkollore; programshkruesit e
lëndëve shkollore: histori, letërsi, gjuhësi, biologji, kimi, qytetari, gjeografi, etj. si dhe për
organizimin e aktiviteteve të përbashkëta që
kanë në fokus të tyre krimet e komunizmit
në Shqipëri dhe periudhën që ka funksionuar
ish-Sigurimit i Shtetit, me qëllim njohjen dhe
edukimin e nxënësve dhe studentëve me
historinë e tij, si dhe zbatimin e vendimit të
ministrave të Edukimit (Krakovi 2000) për
caktimin në shkolla të një dite përkujtimore,
si ditën përkujtimore për viktimat e regjimeve
totalitare naziste dhe komuniste 23 Gushtin.”

AIDSSH dhe MASR do të punojnë për të
bërë të disponueshëm kundrejt kërkesave,
dokumente dhe materiale arkivore që i përkasin periudhës së komunizmit me fokus

veprimtarinë e Sigurimit të Shtetit dhe që i
nevojiten secilës palë në funksion të veprimtarisë së punës përkatëse në përputhje me
legjislacionin në fuqi për arkivat.
Nënshkruhet marrëveshja e bashkëpunimit
mes Autoritetit dhe Akademisë së Studimeve Albanologjike
Më 23 prill, në mjediset e ASA, u nënshkrua
marrëveshja e bashkëpunimit midis Autoritetit për Informimin mbi Dokumentet e ishSigurimit të Shtetit dhe Akademisë së Studimeve Albanologjike, mes znj. Gentiana Sula,
Kryetare e Autoritetit dhe akademikut prof. dr.
Marenglen Verli, Rektor i ASA.

“Marrëveshja me ASA konsolidon bashkëpunimin me institutet e saj, duke shfrytëzuar ekspertizën përkatëse, sa i takon studimeve historike,
sho-qërore, kulturore, etj., të periudhës 19441991, edhe në trajtim enciklopedik, të lidhur me
përndjekjen në komunizëm, format e opozitarizmit dhe kundërshtisë me regjimin, figurave
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të mirënjohura intelektuale, përvojave dhe proceseve të ekspertizës të antropologjisë dhe
arkeologjisë, edhe sa u takon të zhdukurve në
komunizëm,” u shpreh Kryetarja e Autoritetit,
znj. Sula.
Sipas prof. dr. Marenglen Verli, Rektor i ASA,
“marrëveshja nxit dhe mbështet realizimin e
projekteve të përbashkëta kërkimore dhe të
edukimit qytetar për demokraci. Po ashtu, të
veprimtarive të tjera shkencore (konferenca,
seminare, tryeza, studime, botime, intervista
e dokumentarë në fusha me interes të dyanshëm), duke ndihmuar zbardhjen e së shkuarës
komuniste”.
AIDSSH dhe ASA do të punojnë për hartimin e
planeve të përbashkëta vjetore për aktivitete të
kalendarit të kujtesës, në kuadrin e veprimtarive
kërkimore shkencore, botimeve, nismave për
edukimin qytetar, seminareve, tryezave të
punës, etj. Bashkëpunimi dhe hulumtimi në
arkiva synon të konsolidojë punën për njohjen
e së shkuarës, në funksion të transparencës
dhe komunikimit ndërveprues me qytetarët.

PROJEKTE TË AUTORITETIT ME PARTNERË

Projekti ICMP-AIDSSH “Rritja e ndërgjegjësimit të publikut për drejtësinë tranzicionale dhe të pajtimit: të zhdukurit në
komunizëm”.
Gjatë vitit 2021, Autoriteti dhe ICMP bashkëpunuan në kuadër të projektin ICMP-AIDSSH
“Rritja e ndërgjegjësimit të publikut për drejtësinë tranzicionale dhe të pajtimit: të zhdukurit
të komunizëm”, të mbështetur nga BE dhe
Ambasada Zvicerane.
Të gjitha produktet e rëndësishme të projektit
u realizuan në gjuhën shqipe dhe angleze
dhe u finalizuan gjatë 2021, një pjesë e tyre u
prezantua në fillim të 2022. Ata e ndikuan ndjeshëm debatin shoqëror mbi të zhdukurit në
komunizëm.
AIDSSH dhe ICMP punuan nëpërmjet koordinatorëve dhe mbështetjes në institucion nga
DMSHEQ, me plane të përcaktuara sa i takon
aktiviteteve përkatëse për dokumentimin,
ndërtimin e profileve të të zhdukurve dhe
udhëzuesit për familjarët e të zhdukurve, sipas
marrëveshjes dypalëshe, për:
1. Zhvillimin e një ekspozite duke përdorur fotografi dhe ekstrakte nga
dosjet e Sigurimit të shtetit komunist.
Ekspozita shfaqet në takimet me
komunitetin në të gjithë Shqipërinë;
2. Mbledhjen e historive të treguara me
gojë nga ish të përndjekurit politikë
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dhe familjet e të zhdukurve dhe botimi i tyre në formë dorëshkrimi dhe
elektronike, në gjuhët shqip dhe anglisht;

zhdukur në komunizëm, familjarët dëshmojnë”,
përmbledhje e dëshmive të regjistruara me
projektin, edhe këto në dy gjuhë.

3. Hartimin dhe botimin e një Udhëzuesi për të drejtat e familjeve të të
zhdukurve. Udhëzuesi siguron informacion për të drejtat dhe detyrimet,
si në legjislacionin e brendshëm ashtu
edhe në ligjin ndërkombëtar të zbatueshëm të të drejtave të njeriut,
në lidhje me personat e zhdukur që
pasuan dhunën politike dhe periudhën
e abuzimeve me të drejtat e njeriut;

Verën e vitit 2020 u nënshkrua kontrata e
bashkëpunimit me ICMP, për projektin “Rritja
e ndërgjegjësimit të publikut për drejtësinë
tranzicionale dhe të pajtimit: të zhdukurit të
komunizëm”, me qëllim ndikimin e perceptimit
publik dhe debati shoqëror mbi të zhdukurit
në komunizëm. Projekti ndihmoi në vënien në
zbatim të ndryshimeve ligjore të miratuara në
Kuvendin e Shqipërisë, që i dhanë Autoritetit
rol me të zgjeruar, sa u takon të pagjeturve.

4. Organizimin e takimeve me komunitetin për të paraqitur Udhëzuesin për
OShC-të, familjet e të zhdukurve dhe
institucionet vendore.
Të gjitha produktet e qëndrueshme të projektit janë paraqitur në kapitullin për aktivitetet e institucionit gjatë vitit.
Në mbyllje të 2021, Autoriteti, me koordinatorë,
mori përsipër të realizonte edhe:
5. Ekspozitë virtuale “Sigurimi në fjalët
e veta”, e lidhura me faqen zyrtare të
institucionit, në shqip dhe anglisht.
6. Memorialë, pllakate informuese në
ish-kampin e internimit në Tepelenë
dhe ish-kampin e Maliqit, në shqip
dhe anglisht.
I gjithë projekti i dha jetë 5 librave, udhërrëfyesi
për familjarët e të zhdukurve në dy gjuhë,
broshura “Sigurimi në fjalët e veta” dhe “Të

Një vit e gjysmë pas nënshkrimit të marrëveshjes,
të zhdukurit në diktaturë u kthyen në çështje të
ditës. Në të gjitha qytetet e vendit, në qendër
dhe periferi, nga institucionet përgjegjëse dhe
qeverisja vendore, në komunikim publik, në
kronika televizive, në reportazhe gazetash apo
shkrime në portale, të zhdukurit janë pjesë
e diskutimeve dhe kanë hyrë në agjendën e
pozitës dhe të opozitës, të partnerëve ndërkombëtarë dhe shoqatave të kujtesës.
30 vjet pas rënies së komunizmit, - në takimet
dhe vizitat në terren në Shkodër, Malësi të
Madhe, Porto-Palermo, Himarë, Shën-Vasil,
Sarandë, Tepelenë, Gjirokastër, Korçë e Maliq,
- ku Autoriteti ka punuar për prezantimin e
udhëzuesit, kanë marrë pjesë aktive drejtuesit
e pushtetit lokal, Prokuroria dhe Policia rajonale, drejtues të universiteteve dhe studentë,
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përfaqësues të komuniteteve fetare, shoqata
të kujtesës e të drejtave të njeriut dhe familjarë.
Takimet janë konceptuar si mundësi për t’i bërë
të gjithë bashkë, familjet dhe institucionet.
Aktiviteti më i madh i projektit ishte ekspozita
“Sigurimi në fjalët e veta”, me 19 historikë të
Sigurimit, ku policia sekrete e regjimit merr
autorësi për krime e veprime të dhunshme, e
prezantuar më 30 gusht Ditën Ndërkombëtare
të të Zhdukurve, në Kryeministri, me materiale
të deklasifikuara për qëllime studimore.
Pjesëmarrja e Kryeministrit Rama dhe përfaqësuesve të lartë të shtetit shqiptar dhe vendosja e saj në qendër të Tiranës, në krah të
Kryeministrisë, i dha vizibilitet të lartë çështjes së
të zhdukurve, siç e dëshmuan vizitat disaditore
të ekspozitës. Broshura voluminoze “Zhdukur”,
me të gjitha materialet e ekspozitës në dy gjuhë,
është një ndër botimet më të shpërndara të
Autoritetit. Tanimë, ekspozita mund të vizitohet
virtualisht, nga çdo cep i botës, në shqip dhe
anglisht, nga faqja zyrtare e Autoritetit.
Veç kësaj, ka pasur punë sistematike me dëshmitë gojore, të regjistruara në Tiranë dhe
në të gjithë vendin nga koordinatori ICMPAIDSSH dhe praktikantët e Autoritetit, që i
transkriptuan materialet. 20 dëshmi ruhen sot
në Autoritet dhe mund të vihen në shërbim
të të interesuarve, për të zbardhur fatin e
familjarëve të viktimave të komunizmit.

86

RAPORTI VJETOR 2021

Botimi i librit të dëshmive, në variantin shqip
dhe anglisht, si përmbledhje mbresëlënëse të
së gjithës, në vijim të modelit të parë të kolanës
së dëshmive, “Të mbijetuarit e Tepelenës”, me
histori, foto dhe dokumente të familjarëve të
viktimave të diktaturës, mbylli këtë projekt.
Memorialet e përuruara në fillim të vitit 2022
në Tepelenë dhe Maliq, të parët pas 30 vitesh
rënie të komunizmit, janë hapi tjetër i madh, i
qëndrueshëm, në vijim të dialogut me pushtetin
lokal dhe grupet e interesit, për kthimin në
vende kujtese të kampeve të sipërpërmendura
dhe bërjen e tyre të vizitueshme. Po ashtu,
të dhënat e grumbulluara nga hulumtimi në
arkivin e Ministrisë së Brendshme.
Arritje e bashkëpunimit dhe ndërveprimit në
këtë projekt është edhe Koalicioni i Shoqatave
të Kujtesës dhe të Përndjekurve, që bashkërisht,
më 25 janar, firmosën memorandum bashkëpunimi për ta çuar përpara agjendën mbi të
zhdukurit e regjimit komunist.
Gjatë projektit, u bashkëpunua me institucionet
përgjegjëse për koordinimin e protokolleve për
qartësimin e fatit të të zhdukurit, në mbështetje
të ligjit 45/2015, në disa tryeza të rrumbullakëta,
të koordinuara nga Prezenca e OSBE-së në
Shqipëri dhe u nënshkrua marrëveshja mbi
të zhdukurit në diktaturë, mes Autoritetit dhe
Policisë së Shtetit.

PROJEKTI SHOQATA “TIRANA” – AUTORITETI
PËR DIALOGUN PËR TIRANËN

kuadër të ekspozitës, veç dosjeve të tjera, të
vëna më herët në dispozicion të familjarëve,
studiuesve dhe medias.

Tirana në sytë e Sigurimit të Shtetit, ekspozitë dokumentare dhe prezantim i projektit të dëshmive e studimeve

Materialet janë pjesë e Fondit ish-Drejtoria e
Punëve të Brendshme Tiranë, Dega IV, Fondit
operativ, Fondit ish-Drejtoria II-të, Të Arratisurit, etj.

Më 18 nëntor 2021, gati një vit pas nënshkrimit të
marrëveshjes së bashkëpunimit mes Autoritetit
dhe Shoqatës “Tirana”, në Pallatin e Kongreseve
u zhvillua aktiviteti i parë të Dialogut të Tiranës
në diktaturë, si bashkëpunim i Autoritetit,
Shoqatës “Tirana”, Institutit të Historisë, ASA, dhe
Universiteti Europian i Tiranës, me mbështetjen
e Bashkisë Tiranë.
Ceremonia prezantuese e projektit kërkimor
dhe edukues për Tiranën dhe ekspozita dokumentare u zhvilluan me praninë e zgjeruar të
bashkësisë, studiuesve, historianëve, institucioneve publike, qendrore e vendore dhe organizatave joqeveritare, përfaqësuesve të komuniteteve fetare, grupeve të interesit, trupit diplomatik dhe të rinjve dhe kryetares së Kuvendit
të Shqipërisë, znj. Lindita Nikolla.
Ekspozita arkivore me materiale që u hapën
për herë të parë, ngriti siparin e aktiviteteve të
Dialogut për Tiranën, mbi gjysmëshekullin kur
kryeqyteti u survejua, u përndoq dhe u shtyp
nga regjimi komunist.
8200 fletë të dhjetëra dosjeve ORV të Sigurimit,
- që zbërthejnë psikologjinë e regjimit dhe të
shtypjes në diktaturë, - u deklasifikuan në

Mes tyre, dosje formulare, O.R.V., si Hotel Tirana,
Rinasi, Kombinati, Kinostudio “Shqipëria e Re”,
Teatri i Operas, Hotel “Dajti”, Uzina “Dinamo”,
Pallati i Kulturës Masive, Instituti i Studimeve dhe
Projekteve, Kombinati i Drurit “Misto Mame”, N.
Sh “Buka”, e shumë të tjerë po ashtu, fashikuj,
dosje drejtimi e regjistra përpunimi, të dhëna e
statistika të ish-Sigurimit të Shtetit.
Dialogu i Tiranës dhe fazat nëpër të cilat do të
kalojë ky projekt i madh disavjeçar u prezantuan nga Kryetarja e Autoritetit, Dr. Gentiana
Sula, Kryetari i Shoqatës “Tirana”, z. Arben
Tafaj, nënkryetari i Bashkisë Tiranë, z. Andi
Seferi dhe Drejtori i Institutit të Historisë, z.
Afrim Krasniqi.
Sipas kryetares Dr. Gentiana Sula, “Kujtesa i bën
të gjithë bashkë, historianët, studiuesit, familjet,
institucionet, arkivat. Duke mbështetur bashkëbunime të tilla, secili aktor luan rolin e vet të
rëndësishëm proceset përkujtuese”. Dr. Sula bëri
një paraqitje të detajuar të survejimit të Tiranës
nga Sigurimi, shoqëruar me statistika, grafikë
dhe të dhëna mbi dokumentacion zyrtar të
administruar nga Autoriteti.
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Sipas z. Tafaj, kryetar i Shoqatës “Tirana”,“Ky
qytet ka shumë histori për të treguar dhe ne duhet
të krijojmë kushtet që e vërteta të dalë në shesh.
Ajo të bëhet e njohur për të gjithë, shoqërinë, të
rinjtë, ata që kanë zgjedhur të jetojnë e rrisin
fëmijët e vet në Tiranë ”.

Z. Genti Kruja, Sekretari i Përgjithshëm i Këshillit
Ndërfetar të Shqipërisë bëri një paraqitje të
klerit të dënuar, përndjekur dhe ekzekutuar
nga regjimi, që ditët e para të instalimit të
tij, duke mbështetur studimin e thelluar të
figurave të tilla, në Tiranën kryeqytet.

Z. Andi Seferi, nënkryetar i Bashkisë Tiranë,
mbështetëse e projektit për studimin e gjysmëshekulli në shtypje të kryeqytetit të vendit, e vuri
theksin te rëndësia e nismave të tilla, që i bëjnë
të gjithë bashkë. Z. Seferi pranoi përgjegjësinë
e Bashkisë dhe tregoi gatishmëri në vlerësimin
e figurave e personaliteteve, në vendosjen e
pllakatave dhe emrave të rrugëve, shkollave e
shesheve, duke u mbështetur në propozimet e
komunitetit dhe të shoqatave.

Në emër të komunitetit, pjesëtarë të nderuar të
familjeve tiranase që pësuan përndjekjen, znj.
Afërdita Dalliu dhe z. Xhimi Begeja, shprehën
qasjen e tyre ndaj projektit dhe përvojën personale të përndjekjes. Paola Pesjaka, studente
e ekselencës, foli në emër të të rinjve dhe mundësisë së tyre për t’u përfshirë e angazhuar.

“Është e rëndësishme që arkivat të hapen, të studiohen dhe botimet e rëndësishme që i kryqëzojnë
studimet mbi arkivat, të jenë produktet serioze të
bashkëpunimeve të tilla ”, u shpreh z. Afrim Krasniqi,
drejtues i Institutit të Historisë, ASA.
Kryetarja e Komisionit të Ligjeve në Kuvendin
e Shqipërisë, znj. Klotilda Bushka, si deputete
dhe si qytetare e Tiranës nënvizoi rëndësinë e
ligjit “Për trashëgimitë kulturore dhe mu-zetë”,
sipas të cilit, “i nënshtrohen mbrojtjes së veçantë,
si pasuri kulturore, pas deklarimit, edhe... vendet
e pushkatimit dhe vendvarrimet e fshehta të
periudhës së diktaturës komuniste”. Ruajtja e
vendeve të tilla është një hap në punën me të
pagjeturit e komunizmit.
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Znj. Marsida Najdeni, përfaqësuese e familjeve
tiranase, e cila kontribuon gjerësisht në njohjen me figurat dhe personalitetet vendase,
e përshëndeti takimin nga SHBA, ku jeton
aktualisht, me mesazhin e ruajtjes së vlerave
të së shkuarës, bashkimit dhe investimit së
brendshmi për një Tiranë të të gjithëve.
Paneli i dytë i studiuesve dhe historianëve, mes të cilëve, Prof. Dr. Nevila Nika, Prof. As. Dr
Sonila Boçi, drejtuese e ekipit, Dr. Gjon Boriçi e
Dr. Hasan Bello, Instituti i Historisë, dhe Irida
Vorpsi, - prezantoi projektin mbi Tiranën, i
natyrës kërkimore dhe të edukimit qytetar për
demokraci, që do të zhvillohet në disa etapa,
duke nisur me kujtesën historike deri në hapa
konkretë përkujtues.
Partneriteti me historianët dhe bashkësinë,
po ashtu me institucionet dhe organizatat

vendore, garanton hulumtimin e materialit
voluminoz arkivor dhe botime të dedikuara
të profileve të personaliteteve dhe ngjarjeve
historike, mbledhje të dëshmive gojore, ekspozita, ruajtje të vendeve të kujtesës, emërtim
të shkollave, rrugëve, shesheve, dhe vendosje
të tabelave përkujtimore në të gjithë qytetin,
vlerësim me tituj nderi, si bashkëveprim i të
gjithë aktorëve me komunitetin, nga krijimi i
burimeve serioze studimore mbi të shkuarën,
te vëmendja ndaj atyre që u përballën me
dinjitet njerëzor me shtypjen.
Gjatë aktivitetit u plotësuan kërkesa për informim nga të pranishmit e interesuar dhe u
shpërndanë gjerësisht botime të Autoritetit
dhe partnerëve.
Dialogu për Tiranën është ftesë për reflektim,
një mundësi që shoqëria, studiuesit dhe institucionet, duke përfshirë të rinjtë, të bashkëpunojnë për të shtuar burimet në ndërtimin e
një narrative të re, mbështetur në gjenealogji,
historitë lokale, respektin ndaj viktimave
dhe lehtësimin e dhimbjeve të tyre, po ashtu
nderimin e figurave historike dhe personaliteteve të kryeqytetit, të survejuar, përndjekur
e të përbaltur nga diktatura.

PASQYRIMI I VEPRIMTARIVE

Në kuadër të projektit “Rritja e ndërgjegjësimit
të publikut për drejtësinë tranzicionale dhe
të pajtimit: të zhdukurit në komunizëm”, të
mbështetur nga Bashkimi Europian, është
punuar intensivisht për xhirimin e 15 intervistave me familjarë të personave të zhdukur,
dhe paralelisht, është punuar me procesin e
montimit për përshtatjes audio-video të këtyre
materialeve.
- Konkretisht, janë regjistruar 22 video, me
kohëzgjatje totale 14 orë dhe janë zbardhur
këto dëshmi, në total mbi 170 faqe A4.
-

Videot ruhen në arkivin digjital të Autoritetit,
po ashtu, ato shërbejnë për komunikimin
publik të institucionit për çështjen e të
zhdukurve.

-

Po ashtu, është punuar në mënyrë periodike
për prezantimin i shoqatave fituese të
projekteve për fatin e të zhdukurve në diktaturë, të mbështetura nga BE, nga faqja e
Autoritetit dhe mediat e tij sociale. Është
bërë punë koordinuese me shoqatat dhe
përgatitur informacion specifik për t’ia përcjellë publikut, me të dhëna të detajuara.

-

Paralelisht, duke menaxhuar marrëdhëniet
me të tretët, janë organizuar intervistat
për media kombëtare dhe të huaja të kryetares së institucionit dhe anëtarëve, për
veprimtarinë e Autoritetit, mes të cilave
intervistë për “Le Figaro” franceze e televizione kombëtare shqiptare, për tema si të
zhdukurit, dekorimet, vetingu, arkivi, etj.
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PËRDITËSIMI, PËRMIRËSIMI DHE
MIRËMBAJTJA E FAQEVE TË AUTORITETIT

Edhe përgjatë vitit 2021 ka mbajtur marrëdhëniet dhe komunikimin institucional me publikun
dhe të tretët.
Për çdo muaj përgatitet një kalendar paraprak
publikimesh, që ndahet mes anëtarëve dhe të
gjitha drejtorive të institucionit, për pasurimin
me informacion të plotë e të gjithanshëm të
faqes së institucionit. Në kushtet e pandemisë,
Autoriteti e ka rritur praninë dhe ndërveprimin
online, sa i takon komunikimit me publikun,
grupet e interesit, për fusha të kërkimit shkencor dhe edukimit qytetar, pasqyrimit të marrëdhënieve me institucionet, projekteve të Autoritetit, hapave të punës për veprimtaritë e ndryshme të institucionit, e paraqitur ditë pas dite
në hulumtimet, albumet, përmbledhjet e videove, të vendimeve, buletinëve, si dhe njoftimet përkatëse për shtyp, të punuara nga kjo
drejtori.
Paralelisht, drejtoritë përkatëse në Autoritet,
kanë përditësuar faqen zyrtare www autoritetidosjeve.gov.al, me përmbajtje dhe fotot
përkatëse, po ashtu, janë publikuar online të
gjitha botimet e Autoritetit, si burime serioze
mbi të shkuarën, për të rinjtë e të interesuarit
e tjerë.
Në një vit pandemie me kufizimet e veta, është
prioritizuar komunikimi online me individët,
studiuesit, institucionet, të interesuarit. Gra90
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dualisht, është rritur puna e përditshme online
me informacion mbi dosje, ngjarje dhe figura
historike, po ashtu, me njohje të hulumtimeve
mbi to, në faqet zyrtare në rrjet të Autoritetit,
sipas kalendarit të kujtesës.
Për këtë është punuar, si për përmbajtjen, ashtu
edhe anën vizive, duke pasqyruar projektet
në mediat sociale të Autoritetit, në mënyrë
sistematike duke i pasuruar dhe përmirësuar,
për ndërveprim sa më të mirë me ndjekësit,
me postime të përditshme, hulumtime dhe
shpërndarje të informacionit në të gjitha mediat online. Në këtë mënyrë është mbajtur
kontakt edhe me gazetarët e interesuar.
Faqja www.dosjet.gov.al, e lidhur me të tri
faqet e Autoritetit, është shpërndarë gjerësisht
me studimet, kohështrirjet dhe informacionin
e trajtuar.
Janë krijuar video informuese mbi veprimtarinë
e Autoritetit, janë përgatitur pjesë të veçanta
nga intervistat e dhëna Autoritetit, janë përmbledhur aktivitete dhe shpërndarë gjerësisht kronika. Të gjitha janë publikuar në faqet
zyrtare (info më sipër).
o Youtube: Autoriteti i Dosjeve 
o Issuu: https://issuu.com/aidssh
o Facebook:
https://www.facebook.com/AutoritetiDosjeve/
o Instagram: Autoriteti Dosjeve (AIDSSH)
o Twitter: https://www.twitter.com/aidssh

BOTIME

Botime:
 Raport vjetor 2019, anglisht

Gjatë vitit 2021 ka vijuar puna për përgatitjen
për botim dhe ndjekjen e të gjitha proceseve të
librave me tematikë të dedikuar, që përmbajnë
materiale të dosjeve të Sigurimit dhe trajtojnë
në mënyrë komplekse figurat, personalitetet
apo ngjarjet historike. Po ashtu, edhe për
versionet online të cilat publikohen në faqen
ISSUU të Autoritetit.
Me miratimin e marrëveshjes kuadër njëvjeçare
me botuesin, në fillim të vitit 2021, është punuar
intensivisht për përgatitjen e materialeve për
botim: libra, buletinë, broshura, fletëpalosje,
kalendarë, rregullore, ligje, udhëzues etj, sipas
kontratës së lidhur me shtëpinë botuese.
Përgjatë vitit 2021 janë finalizuar 56 tituj, botime dhe ribotime të Autoritetit.
Për çdo botim është mbajtur komunikim i vazhdueshëm me studiuesit, gjatë fazës së redaktimit shkencor e letrar të punimeve.
Më poshtë tabela e plotë e botimeve dhe ribotimeve të Autoritetit, të punuara dhe finalizuara
gjatë vitit 2021:

 Raport vjetor 2019, shqip
 Raport vjetor 2020, shqip
 Buletin dymujor 2019, nr. 1, janar-shkurt
 Buletin dymujor 2019, nr. 2, mars-prill
 Buletin dymujor 2019, nr. 3, maj-qershor
 Buletin dymujor 2019, nr. 4, korrik-gusht
 Buletini dymujor 2019, nr. 5, shtator-tetor
 Buletini dymujor 2019, nr. 6, nëntor-dhjetor
 Buletin dymujor 2020, nr. 1, janar-shkurt
 Buletin dymujor 2020, nr. 2, mars-prill
 Buletin dymujor 2020, nr. 3, maj-qershor
 Buletin dymujor 2020, nr. 4, korrik-gusht
 Buletini dymujor 2020, nr. 5, shtator-tetor
 Buletini dymujor 2020, nr. 6, nëntor-dhjetor
 Broshurë e ekspozitës “Të zhdukurit në
diktaturë”
 Sigurimi dhe shkencëtarët (studimet e plota)
 Përmbledhja e konferencës “Fytyra e armikut të popullit”
 Përmbledhja e konferencës “Emigracioni
politik”
 Broshura ”E shkuara e pakryer”
 Foto album i veprimtarive të AIDSSH 2017
 Foto album i veprimtarive të AIDSSH 2018
 Foto album i veprimtarive të AIDSSH 2019
 Posterë për aktivitetet vjetore të institucionit
 Kartolina 2022
 Raport vjetor 2017 anglisht
 Raport vjetor 2018, anglisht
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RIBOTIME:


















Ligji 45/2015, i ndryshuar, shqip
Ligji 45/2015 i ndryshuar, anglisht
Rregullore e brendshme AIDSSH e përditësuar
Udhëzues për studiues/media
Agjenda: Sabiha Kasimati 2021, 2022
Kur Sigurimi merrej me Shkencë, version i
shkurtuar dygjuhësh
Studim kornizë mbi sistemin e burgjeve, në
versionin shqip dhe atë anglisht
Dëshmitë e Tepelenës
8 fletëpalosje/broshura mbi Autoritetin në
shqip dhe anglisht;
Fletëpalosje “Sabiha Kasimati”
Përmbledhja e konferencës “Të mohuar nga
regjimi: mbi sistemin e burgjeve, kampeve
e punës së detyruar”
E vërteta e inxhinierëve të Kënetës së Maliqit
Gjyqi i deputetëve, vëllimi I
Gjyqi i deputetëve, vëllimi II
Dosje indeksi me logo
Dosje AIDSSH

Veç titujve të mësipërm, është bashkëpunuar
me FES dhe ICMP, për botimet e projekteve
përkatëse:
- 3 libra për “Mendimin politik të së majtës/
profile biografike”, në shqip dhe anglisht,
(versioni i plotë i studimeve, ai divulgativ
dhe versioni në anglisht) në bashkëpunim
me Fondacionin Friedrich Ebert në Tiranë.
Botimet u promovuan në qershor 2021.
-
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5 libra mbi të zhdukurit në komunizëm, në
kuadër të projektit të përbashkët ICMPAIDSSH “Rritja e ndërgjegjësimit për të
zhdukurit në komunizëm; drejtësia tranzicionale dhe e pajtimit”:
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-

Udhërrëfyesi për familjarët e të zhdukurve
në komunizëm në shqip dhe anglisht.

-

Broshura “Zhdukur” me materiale të ekspozitës “Sigurimi në fjalët e veta”, në shqip
dhe anglisht.

-

Librat “Të zhdukur në diktaturë, dëshmojnë
familjarët”, në shqip dhe “Disappeared
undër dictatorship, testimonies of family
members”, anglisht.

24 tituj janë ribotuar, duke bërë rregullime e
përmirësime në çdo material.
32 tituj janë botuar nga e para, vëllime të rëndësishme të punës së Autoritetit.
Mbeten për t’u punuar vitin e ardhshëm Studimet e Dialogut për Tiranën dhe kalendarët e
kujtesës.
56 tituj të publikuar nga Autoriteti në 2021, të
shpërndarë në të gjithë vendin dhe të sugjeruar
gjerësisht online, në faqen e tij zyrtare, Botime
AIDSSH – Autoriteti i Dosjeve (autoritetidosjeve.
gov.al) dhe në platformën ISSUU, https://issuu.
com/aidssh, e kanë rritur performancën e
institucionit në peizazhin akademik në vend
dhe jashtë tij, nëpërmjet burimeve serioze mbi
të shkuarën.
Në 5 vjet, në bashkëpunim me partnerë, mbështetur në hulumtim shkencor, Autoriteti ka
publikuar 59 tituj, duke rritur burimet për të
shkuarën dhe përmbushur misionin e vet në
edukimin qytetar për demokraci.

RAPORTI VJETOR 2021

93

94

RAPORTI VJETOR 2021

RAPORTI VJETOR 2021

95

96

RAPORTI VJETOR 2021

RAPORTI VJETOR 2021

97

PËR VITIN
2019

PËR VITIN
2019

Nr. 1
(janar-shkurt 2019)

Nr. 5

BULETINI

I VEPRIMTARISË SË AUTORITETIT
PËR INFORMIMIN MBI DOKUMENTET
E ISH-SIGURIMIT TË SHTETIT
TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË

PËR VITIN
2020

BULETINI

I VEPRIMTARISË SË AUTORITETIT
PËR INFORMIMIN MBI DOKUMENTET
E ISH-SIGURIMIT TË SHTETIT
TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË

BULETINI
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PËR VITIN
2019

I VEPRIMTARISË SË AUTORITETIT
PËR INFORMIMIN MBI DOKUMENTET
E ISH-SIGURIMIT TË SHTETIT
TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË

PËR VITIN
2020

(nëntor-dhjetor 2019)

(korrik - gusht 2020)

BULETINI

PËR VITIN
2020

Nr. 1
(janar-shkurt 2020)

BULETINI

I VEPRIMTARISË SË AUTORITETIT
PËR INFORMIMIN MBI DOKUMENTET
E ISH-SIGURIMIT TË SHTETIT
TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË

Nr. 5

Nr.2
(mars-prill 2020)

BULETINI

BULETINI

I VEPRIMTARISË SË AUTORITETIT
PËR INFORMIMIN MBI DOKUMENTET
E ISH-SIGURIMIT TË SHTETIT
TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË

I VEPRIMTARISË SË AUTORITETIT
PËR INFORMIMIN MBI DOKUMENTET
E ISH-SIGURIMIT TË SHTETIT
TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË

PËR VITIN
2020

Nr. 4
(korrik - gusht 2019)

I VEPRIMTARISË SË AUTORITETIT
PËR INFORMIMIN MBI DOKUMENTET
E ISH-SIGURIMIT TË SHTETIT
TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË

PËR VITIN
2020

Nr. 4

(maj-qershor 2020)

I VEPRIMTARISË SË AUTORITETIT
PËR INFORMIMIN MBI DOKUMENTET
E ISH-SIGURIMIT TË SHTETIT
TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË
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Nr. 6

PËR VITIN
2020

Nr.3

Nr. 3
(maj-qershor 2019)

BULETINI

I VEPRIMTARISË SË AUTORITETIT
PËR INFORMIMIN MBI DOKUMENTET
E ISH-SIGURIMIT TË SHTETIT
TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË

PËR VITIN
2019

(shtator -tetor 2019)

PËR VITIN
2019

(mars-prill 2019)

BULETINI

BULETINI

I VEPRIMTARISË SË AUTORITETIT
PËR INFORMIMIN MBI DOKUMENTET
E ISH-SIGURIMIT TË SHTETIT
TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË

PËR VITIN
2019

Nr. 2

Nr. 6

(nëntor-dhjetor 2020)

(shtator -tetor 2020)

BULETINI

I VEPRIMTARISË SË AUTORITETIT
PËR INFORMIMIN MBI DOKUMENTET
E ISH-SIGURIMIT TË SHTETIT
TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË

BULETINI

I VEPRIMTARISË SË AUTORITETIT
PËR INFORMIMIN MBI DOKUMENTET
E ISH-SIGURIMIT TË SHTETIT
TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË

PROBLEMATIKA TË HASURA GJATË
AKTIVITETEVE NË 2021

- Për shkak të gjendjes së pandemisë në vend,
aktivitetet në kuadër të projektit “Rritja e ndërgjegjësimit të publikut për drejtësinë tranzitore
dhe pajtuese: adresimi i çështjes së personave
të zhdukur gjatë periudhës komuniste”, sipas
marrëveshjes midis AIDSSH dhe ICMP, të
miratuar në Autoritet, janë shtyrë të gjitha në
kohë, fakt për të cilin u firmos edhe ndryshimi
në marrëveshjen e miratuar në Autoritet.
Zhvillimi i tyre u parashikua për një periudhë
të ngjeshur, të verës, maj-shtator 2021, duke
respektuar edhe masat anti-Covid dhe organizimin në mjedise të hapura dhe numrin e
personave të pranishëm.

- Burimet njerëzore janë problematika kryesore
për plotësim në kohë dhe me cilësi të detyrave
funksionale. Kjo ka sjellë mbingarkesë në sektorin e kërkesave për qëllime studimore/mediatike, për shkak të volumit të dokumenteve
objekt anonimizimi. Ndihma në këtë fushë përshpejton procesin dhe vënien e dokumenteve
në dispozicion.
- Vonesa dhe vështirësi sjell paraqitja nga ana
e studiuesve e miratimit nga personat sipas
përcaktimeve ligjore, pamundësia në disa raste
e studiuesit dhe specialisteve të kërkesave
studimore për të siguruar kontaktet/miratimin
e personave të prekur/familjare, që shkakton
pakënaqësi dhe zvarritje për mbylljen e praktikave.
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TREGUESIT 2021:
INFORMIMI

EDUKIMI QYTETAR

111 kërkesa në total:

56 botime në letër

95 kërkesa studimore

59 botime online

16 kërkesa mediatike

300 publikime në media sociale dhe tekste për faqen zyrtare

5 praktika të mbyllura nga 2018

22 video për 19 dëshmi të familjarëve tëtë zhdukurve

5 praktika të mbyllura nga 2019

14 orë intervista

43 kërkesa të mbyllura nga viti 2020

170 faqe të transkriptuara

41 praktika të mbyllura nga vitit 2021

33 aktivitete në vit, 8 online, 23 në terren,

Gjithsej: 94 praktika të mbyllura në 2021

3 jashtë vendit

461 dosje të vëna në dispozicion

35 njoftime për shtyp

1.175 faqe të vëna në dispozicion
16.337 faqe të anonimizuara

180 faqe kalendar për komunikimin në mediat sociale, me informacione mbi dosje, data përkujtimore, veprimtari të Autoritetit dhe
bashkëpunime me partnerët

300 faqe përmbledhje të dosjeve të lexuara

50 video të përgatitura për aktivitete dhe komunikim publik online,
Kartolina 2022 dhe shpërndarja e zgjeruar
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TREGUES INFORMIMI 2017-2021
Në pesë vjet të punës së vet, Autoriteti e ka zgjeruar
veprimtarinë e tij, e cila kalon në këto tregues:

INFORMIMI NË 5 VJET:
2017

2018

2019

22 kërkesa në total

105 kërkesa në total

107 kërkesa në total

21 kërkesa studimore

90 kërkesa studimore

85 kërkesa janë paraqitur nga institucione të kërkimit
shkencor dhe studiues.

15 kërkesa mediatike

20 kërkesa nga studiues/
95 kërkesa nga studiues/
institucione dhe media
institucione dhe media vendas
vendas
10 kërkesa nga studiues/
2 kërkesa nga studiues/
institucione dhe media të
institucione dhe media
huaja
të huaja
50 vendime për vënien në
dispozicion te dokumenteve
327 dosje të vëna në
dispozicion

*Nuk ka të dhëna për
sasinë e dokumenteve të
anonimizuara dhe të vëna
në dispozicion

29.556 faqe të vëna në
dispozicion
11.952 faqe të anonimizuara
42 kërkesa të mbyllura gjatë
vitit 2018

20 kërkesa janë nga institucione mediatike dhe gazetarë
të pavarur dhe
96 kërkesa janë bërë nga studiues dhe media vendase
9 kërkesa nga studiues dhe media të huaja
110 vendime për vënien në dispozicion të dokumenteve
1500 dosje të vëna në dispozicion.
90.073 faqe të vëna në dispozicion
23.559 faqe të anonimizuara
60 kërkesa të mbyllura për vitin 2019,
45 praktika të mbyllura nga 2018, në total 105 kërkesa
në 2019.

2020

2021

114 kërkesa në total

111 kërkesa në total

89 kërkesa studimore

95 kërkesa studimore

25 kërkesa mediatike

16 kërkesa mediatike

98 kërkesa nga studiues/institucione dhe media vendas

106 kërkesa nga studiues/institucione dhe media vendas;

16 kërkesa nga studiues/institucione dhe media të huaja. 5 kërkesa nga studiues/institucione dhe media të huaja.
75 vendime për vënien në dispozicion te dokumenteve

108 vendime për vënien në dispozicion te dokumenteve

451 dosje të vëna në dispozicion

5 kërkesa të mbartura nga viti 2018;

68,396 faqe të vëna në dispozicion

5 kërkesa shumëfishe nga viti 2019;

17.557 faqe të anonimizuara

43 kërkesa të vitit 2020, 41 të mbyllura në 2021;

35 praktika të mbyllura nga 2018,

Gjithsej: 94 praktika të mbyllura në 2021

37 praktika të mbyllura nga 2019,

461 dosje të vëna në dispozicion

48 kërkesa të mbyllura nga 2020

74.175 faqe të vëna në dispozicion

100 faqe përmbledhje të dosjeve të lexuara dhe

16.337 faqe të anonimizuara

8 profile të punuara

294 faqe përmbledhje të dosjeve të lexuara
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2017

2018

2019

2020

2021

Aktivitete

(10 aktivitete, 6
marrëveshje )

(25 aktivitete, 8
nëpër Shqipëri, 5
jashtë vendit)

(17 aktivitete, 2
jashtë vendit)

27 aktivitete, 2
online, 3 marrëveshje)

(33 aktivitete në
vit, 8 online, 23 në
terren, 3 jashtë
vendit)

Njoftime për
shtyp

5

30

22

30

35

Edukimi qytetar

5

5 online

14

13

56

Botime në letër

(nga viti 2018)

Publikime në
media sociale dhe
tekste për faqen
zyrtare

16

33

52

400, 550 faqe
materiale për
publikim

300, 180 faqe
kalendar, 50 video
të përgatitura
për aktivitete dhe
komunikim publik
online

Dëshmi gojore,
të mbledhura
nga projektet me
partnerë

2017-2018
26, pjesërisht të
transkriptuara
(EMKV)

2017-2018
26, pjesërisht të
transkriptuara
(EMKV)

10, 110 faqe të
transkriptuara
(VOA-Autoriteti)

1, 8 faqe të
transkriptuara
(Autoriteti)

22 video, 19
dëshmi për të
zhdukurit, 14 orë
intervista, 170 faqe
të transkriptuara
(ICMP)
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5.4. SIGURIA DHE ZHVILLIMI TEKNOLOGJIK

1. Siguria:
1.1. Siguria Fizike
Gjatë këtij mandati 5 vjeçar, janë hasur sfida
të shumta në aspekte të sigurisë. Ruajtja e
parametrave të sigurisë në mjediset pranë Gardës se Republikës lidhej ngushtë me mungesën
e buxhetit dhe financimeve, si dhe me faktin së
Autoritetit i ishte miratuar me VKM zhvendosja
në mjediset e reja pranë garnizonit “Skënderbej”.
Për aspekte të sigurisë fizike, gjatë të gjithë
vitit 2021, Drejtoria e Sigurisë dhe Zhvillimit
Teknologjik dhe konkretisht Sektori i Sigurisë
dhe Qarkullimit të Informacionit të Klasifikuar,
ka ndjekur rregullisht punimet në godinën e
re, në funksion të vendosjes së parametrave
dhe mjeteve të kërkuara, sipas percaktimit të
zonave përkatëse të sigurisë. Në përfundim të
punimeve dhe testimit të sistemeve të sigurisë,
në zbatim të Urdhrit të Kryetares së Autoritetit
për zhvendosjen e zyrave në ambientet e
Godinën e Re, janë ndjekur nga strukturat e
sigurisë dhe asistuar procesin e zhvendosjes së
mjeteve dhe materialeve të punës. Në kuadër
të zhvendosjes në ambientet e Godinës se Re
si dhe në zbatim të legjislacionit në fuqi për
informacionin e klasifikuar dhe sigurinë fizike,
janë hartuar aktet e nevojshme për vendosjen
në parametrat e kërkuar të sigurisë fizike,
miratuar me urdhër të Kryetares së Autoritetit,
konkretisht: “Urdhër për ngritjen e strukturës
së sigurisë”, “Urdhër për zonat e sigurisë dhe

Plani i masave”, “Urdhër për administrimin e
çelësave”, “Urdhër për regjimin e hyrje daljeve”.
Sfidë për aspekte të sigurisë në këtë 5-vjeçar
ka qenë dhe siguria fizike e materialeve arkivore të ndara në ambiente të ndryshme si
SHISH, Ministria e Brendshme apo Instituti i
Përgatitjes së Qenve të Policisë IPQP, për të
cilat në raste të incidenteve të ndodhura gjatë
vitit 2021 të raportuar dhe në Komisionin për
Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të
Drejtat e Njeriut.
Sa më sipër, titullari i institucionit me urdhrat
përkatës, së pari ngriti Komisionin e Hetimit
Administrativ dhe bazuar në konkluzionet, gjetjet dhe rekomandimet e këtij Komisioni u ngrit
dhe Komisioni Disiplinor mbi marrjen e masave
disiplinore, lidhur me hetimin administrativ të
dëmtimit të fletëve të regjistrit të agjenturës së
Degës së ish Punëve të Brendshme Fier.
Ky komision pasi hetoi rrethanat e ndodhjes
së incidentit dhe gjithë elementët e tjerë, në
përfundim të procedimit disiplinor, bazuar në
nenet 57, 58, 59, 60 të ligjit nr.152/2013,“Për
nëpunësin civil”, i ndryshuar; pikat 17,18 të Kreut
të II_të Vendimit të Këshillit të Ministrave, nr.115,
datë 5.3,2014,“Për përcaktimin e procedurës
disiplinore dhe të rregullave për krijimin, përbërjen
e vendimmarrjen në komisionin disiplinor në
shërbimin civil”; Udhëzimin nr.1, datë 2.4.2014,
të Departamentit të Administrates Publike,“Për
elementet kryesore proceduriale dhe material të
ecurisë dhe të shyqrtimit të shkeljeve disiplinore”,
duke analizuar shkaqet, rrethanat e kryerjes
së shkeljes; rëndësinë dhe pasojat e ardhura
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prej saj; pozicionin e punës, kohëzgjatjen në
pozicionin e punës; natyrën dhe rëndësinë e
shkeljes, formën e fajit (dashje apo pakujdesi)
dhe shkallën e fajësisë, përsëritjet e shkeljeve,
lidhjen shkakësore, parimin e ligjshmërisë,
parimin e barazisë dhe proporcionalietit, në
përfundim të procedimit disiplinor mori masën
përkatëse disiplnore për njërin nga tre nëpunësit e përfshirë në procesin disiplinor.
1.2. Siguria Kibernetike
Me qëllim mbrojtjen e sistemeve kompjuterike
dhe rrjetave nga vjedhja apo dëmtimi i pajisjeve
dhe programeve kompjuterike, Drejtoria e
Sigurisë dhe Zhvillimit Teknologjik ka marrë të
gjitha masat e nevojshme që ky fenomen të
minimizohet dhe të mos ndodhë. Qëllimi final i
një sulmi kibernetik është vjedhja dhe ekspozimi
i të dhënave sensitive dhe me qëllim mbrojtjen
ndaj këtij sulmi, janë marrë masat konkrete:
1.2.1. Nëpërmjet financimit nga Qeveria Suedeze SIDA, janë hartuar specifikimet teknike
dhe ka ndjekur procedurat e prokurimit
për blerjen e pajisjeve të nevojshme për
garantimin e sigurisë së informacionit në
sisteme të komunikimit dhe informacionit
në përputhje me karakteristikat teknike
të përcaktuara me aktet përkatëse ligjore,
për të siguruar që informacioni do të
mbetet i sigurt dhe në të njëjtën kohë t’u
shërbehet vendimmarrësve në mënyrë që
të përmbushin detyrimin e tyre ligjor.
1.2.2. Gjatë vitit 2021 e në vijim, Autoriteti ka
ndjekur procesin e trajnimit të stafit, me qëllim
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që të gjithë punonjësit të jenë të vetëdijshëm
për mënyrat se si kriminelët kibernetik mund
të infiltrohen në sistemet kompjuterike dhe
pasojat që vijnë nga ky sulm.
1.2.3. Mbajtja e software-it të përditësuar
ka qenë një detyrë tjetër e realizuar gjatë
vitit 2021, për shkak se kompjuterët të
cilët nuk marrin përditësimet e sistemit
janë më të ekspozuar ndaj dështimeve,
pikave të dobëta të sigurisë dhe sulmeve
kibernetike krahasuar me një kompjuter i cili i merr përditësimet rregullisht.
Konkretisht janë instaluar software-ët
“Antivirus” që janë më të zakonshmit dhe
mbrojnë nga shumica e llojeve të malwareve. Ka përfunduar instalimi i Sistemit të
Qendërzuar të Antivirusit Kaspersky në të
gjithë kompjuterët e AIDSSH si dhe kryhet
mirëmbajtje periodike e tij në mënyrë që të
ofrohet një mjedis sa më i mirë pune dhe
më i sigurt për secilin punonjës. Gjithashtu,
të dhënat të cilat mund të komprometohen
apo të humbin gjatë një thyerje të sigurisë,
të mund të rikthehen nëpërmjet backup.
2. Menaxhimi i rrisqeve
Është proces mjaft i rëndësishëm, në të cilin
marrin pjesë në mënyrë të vazhdueshme e
gjithë Drejtoria e Sigurisë dhe Zhvillimit Teknologjik, i cili përfshin identifikimin, vlerësimin,
kontrollin dhe monitorimin e ngjarjeve të
mundshme apo situatave që mund të kenë
një efekt negativ në arritjen e objektivave të
institucionit. Menaxhimi i riskut mundëson vendimmarrjen cilësore, parashikimin më të mirë

dhe optimizimin e burimeve në dispozicion, që
kanë të bëjnë me prioritetet dhe shmangien e
problemeve të ardhshme që mund të shfaqen
gjatë punës për arritjen e objektivave të
vendosur. Nisur nga sa më sipër, situatat të
cilat duhen patur parasysh për minimizimin e
rriskut lidhem me:
2.1. Difekte hardware të pajisjeve.
Mjeti: Kontroll periodik i pajisjeve, kontrolli i
log-eve. Backup periodik.
2.2. Defekte të rrjetit elektrik.
Mjeti: UPS për serverin dhe NAS; UPS për
kompjuterët. Në godinën e re është parashikuar
UPS online për rrjetin kompjuterik. Backup
periodik i të dhënave.
2.3. Dëmtim / humbje të dhënash për shkak
virusesh.
Mjeti: Kontroll periodik, instalim antivirusi,
backup periodik i të dhënave.
2.4. Ndërprerje e punës për mungesë pjesësh
këmbimi për arsye dështimi tenderi.
Mjeti: Kompjuterë rezervë në magazinë,
backup periodik i të dhënave.
2.5. Ndërprerje e shërbimit të internetit.
Mjeti: Kontroll i vazhdueshëm i linjës.
2.6. Rrjedhje materialesh të klasifikuara.
Mjeti: Krijimi i një rrjeti të mbyllur, me
kompjutera me USB / CD-ROM të bllokuar.
2.7. Për shkak të vijimit të pandemisë se Sars2 Covid-19, ekziston risku i pamundësisë se
lidhjes, për arsye të mungesës se lidhjes, dhe
defekteve teknike të pajisjes.
Mjeti: kontroll periodik i pajisjeve dhe i linjës së
internetit.

Personat përgjegjës për menaxhimin e riskut
vazhdimisht duhet të trajnohen pranë Shkollës Shqiptare të Administratës Publike dhe
Drejtorisë së Sigurimit të Informacionit të Klasifikuar, trajnim ky i nevojshëm për identifikimin
e riskut dhe për vlerësimin e tij.
3. Audienca
Me qëllim ndërgjegjësimin e qytetarëve rreth
punës së Autoritetit, janë kryer një sërë aktivitete të cilat janë pasqyruar në kohë reale në
faqen zyrtare. Në mënyrë të vazhdueshme kryhen publikime, përditësime, përmirësime të
rubrikave të ndryshme dhe përmbajtjeve sipas
kërkesave të ardhura nga titullari apo drejtoritë
e tjera në AIDSSH. Në zbatim të Rregullores
“Mbi publikimet e veprimtarisë së Autoritetit në
ushtrim të detyrave funksionale të ngarkuara
me ligj” miratuar me Vendim të Autoritetit nr.
88, datë 22.02.2019, vijon puna për publikimin
online në faqen zyrtare të AIDSSH të të gjitha
vendimeve dhe aktiviteteve të institucionit, të
përgatitura nga Drejtoria përkatëse. Përveç
kësaj, janë publikuar gjithashtu online në faqen
zyrtare si dhe të gjitha aktivitetet e AIDSSH.
Është kryer mirëmbajtja periodike e faqes
zyrtare të institucionit ëëë.autoritetidosjeve.
gov.al, duke kryer përditësime dhe përmirësime
teknike me qëllim ofrimin e aksesit më të
shpejtë dhe më të sigurtë në faqe. Sipas kërkesës në faqe janë pasqyruar informacione mbi
aktivitetet e institucionit tonë si:
a) njoftime për shtyp
b) konferenca shkencore
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c)
d)
e)
f)

publikime për vende të lira pune
formularë për aplikime
materiale të përgatitura nga stafi.
vendimet e KDZH-së për deklasifikimin
e dokumenteve etj

Platforma e publikimeve online ISSUU ka
gjetur tashmë një përdorim më të gjerë përsa
i përket paraqitjes online të të gjitha botimeve
të AIDSSH. Është pasuruar profili i institucionit
tonë në këtë platformë dhe vazhdon publikimi
për çdo artikull të ri që botohet, secili me një
përshkrim të shkurtër rreth përmbajtjes, kjo
me qëllim njohjen sa më të thellë të materialit
të publikur.
Me qëllim matjen e ecurisë së gjithë aktivitetit
të AIDSSH-së si dhe marrjen e informacionit
rreth interesit të qytetarëve për informimin
mbi dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit në
faqen tonë zyrtare, kemi përdorur statistikat e
hollësishme të gjeneruara nga Google Analytics.
Në këtë kuadër, janë hartuar raporte mujore
dhe analiza bazuar në këto statistika, kryesisht
statistika janë përshkruese të përgjithshme të
situatës, por edhe të kategorizuara në shtete/
qytete, grup mosha, gjini, gjuhë, rubrika të
ndryshme të faqes, etj. Qëllimi specifik në këtë
rast është arritja te një numër sa më i madh
qytetarësh-përdorues të faqeve tona online
për marrjen e një informacioni sa më të plotë,
si dhe për sensibilizimin e tyre për t’u bërë
pjesë e këtij procesi.
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4. Sistemi
Autoriteti është në proces prokurimi të Sistemit të Arkivit Digjital, për të qenë me hapin
e eksperiencave më të mira vendase dhe të
huaja të cilat do të lehtësojnë kërkimin, gjurmimin dhe studimin e informacionit arkivor.
Për arritjen e këtij objektivi të realizimit të
shërbimeve TIK dhe një arkive moderne digjitale, me anë të sistemit të prokurimit është
përftuar një material/konsulencë me termat e
referencës që do të përdoren në procedurën e
prokurimit të përfitimit të shërbimeve TIK dhe
arkivit digjital, i cili është konsultuar dhe me
Drejtorinë e Përgjithshme të Arkivave, për të
patur produktin më të mirë të mundshëm.
Për këtë qëllim, gjatë vitit 2021 Drejtoria e
Sigurisë dhe Zhvillimit Teknologjik, së bashku
me Drejtorinë e Arkivit morën pjesë në një
vizitë pune në institucionin homolog të Hungarisë ABLT, për shkëmbim eksperiencash për
sistemet e arkivave digjitale të përdorura.
Përsa më sipër blerja e sistemit të arkivit
digjital financohet nga Qeveria Suedeze, SIDA.
Procedura e nisur pritet të përfundojë brenda
qershorit të vitit 2022, sipas projektit përkatës

5.5. OBJEKTIVAT E INSTITUCIONIT PËR VITIN
2022
Objektivat kryesorë të Autoritetit për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit
për vitin 2022:
1. Përmirësimi i infrastrukturës, përfundimi i
të gjitha fazave të rikonstruksionit të godinës sipas projektit të hartuar nga Instituti i
Ndërtimit;
2. Rritja e kapaciteteve administrative, plotësimi i strukturë/organikës së Autoritetit;
3. Sistemimi i të gjithë dokumenteve të ishSigurimit të Shtetit të mbledhura nga institucionet arkivore në vend, në arkivin e
vetëm të Autoritetit;
4. Deklasifikimi në total të dosjeve, duke përjashtuar ato që cenojnë sigurinë kombëtare;
5. Fillimi i punës për krijimin e sistemit të
arkivit digjital, për lehtësim të procesit të
kërkimit dhe konsultimit me dokumentet
arkivore;
6. Zhvillimi i procedurave për trajtimin dhe
përmbylljen e rreth 1000 kërkesave në vit
në total, nga të gjitha drejtoritë;
7. Shkurtimi i afateve kohore të shërbimit të
dokumentacionit, në funksion të përgjigjes
së kërkesave të paraqitura nga subjektet e
interesuara;

9. Realizimi i konferencave shkencore, dialogëve lokalë, ekspozitave dokumentare dhe
të profileve njerëzore, brenda dhe jashtë
vendit;
10. Zbatimi i strategjisë së komunikimit në
vend dhe jashtë tij, me grupet e synuara,
partnerët dhe homologët për zbardhjen e
së shkuarës;
11. Finalizimi i suksesshëm i projekteve të
nisura gjatë vitit 2021.
12. Bashkëpunimi me institucionet, organizatat
kombëtare e ndërkombëtare dhe aktorë të
tjerë në proceset e drejtësisë tranzicionale.
13. Trajtimi i çështjes së të zhdukurve në fushën e veprimit të institucionit, përmes
akteve ligjore përkatëse;
14. Ridimensionimi i figurave dhe personaliteteve, bazuar në kërkimin shkencor dhe
bashkëpunimin me partnerë.
15. Publikimi dhe shpërndarja e vendimeve,
buletinëve, studimeve dhe hulumtimeve
shkencore.
16. Krijimi dhe pasurimi i platformave funksionale e ndërvepruese që qarkullojnë
informacionin mbi veprimtaritë e AIDSSH,
të përshtatura për të gjitha grupet e synuara, në shqip dhe anglisht.

8. Organizimi i veprimtarive hulumtuese dhe
ndërvepruese, sipas planit të miratuar dhe
kalendarit të kujtesës;
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5.6. SYNIMET PËR TË ARDHMEN

Vizioni i Autoritetit është përshtatja me modelet
e institucioneve homologe të vendeve ishkomuniste, si institucion kujtese, ku Autoriteti:
1. Është një platformë e besueshme, me një
sistem të sigurt teknologjik të shërbimit të
të dhënave, nga ku aksesohet trashëgimia
dokumentare e ish-Sigurimit të Shtetit,
nga brenda e jashtë vendit, në mundësinë
për të kërkuar të dhëna, informacion dhe
kontekst nga arkivat e Sigurimit mbi përvojën e shtypjes komuniste;
2. Rrit ndërgjegjësimin e publikut për regjimin
komunist, duke dhënë informacion mbi
veprimtarinë e Sigurimit dhe kontekstin
përkatës, duke ndihmuar në parandalimin
e intolerancës, ekstremizmit, lëvizjeve antidemokratike dhe përsëritjen e totalitarizmit;
3. Inkurajon programe edukuese, shkollore,
akademike, në disa nivele, pranë dhe për
Autoritetin, dhe dokumentacionin e administruar në AIDSSH.
4. Mbështet dhe nxit angazhimin publik, duke
mbështetur vlerat demokratike të drejtësisë,
të vërtetës dhe pajtimit, duke krijuar mjedise të posaçme për leximin, studimin dhe
ekspozimin e materialeve arkivore dhe studimeve për periudhën 1944-1991.
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5. Ndërmerr hapa institucionalë për qartësimin
e fatit të të zhdukurve në komunizëm, në
komunikimin me familjet, grupet e interesit,
pushtetin lokal, organizatat ndërkombëtare,
me institucionet shqiptare të ngarkuara për
këtë qëllim.
6. Mbështet trajtimin profesional të pasojave
të traumës në viktimat e dhunës gjatë komunizmit, me programe të posaçme mbi
trajtimin e viktimave, familjarëve, pasardhësve për gjurmët e së shkuarës në realitetin me të cilin përballen.
7. Mbështet diskutimet e hapura dhe dialogët
lokalë për të kaluarën komuniste dhe pasojat e saj, bazuar në transparencë, integritet,
bashkëpunim me individë dhe institucione
qendrore e të pushtetit lokal.
8. Ndërton bashkëpunime ndërinstitucionale
për vënien në vend të dinjitetit të viktimave,
personave të thjeshtë apo personaliteteve
të përndjekur në diktaturë, të cilët vijojnë të
mbajnë stigmën e propagandës komuniste
për shtrembërimin e profilit personal e shoqëror në letërsi, art, kinematografi, histori,
etj.
9. Mbështet punën për dokumentimin e krimeve të komunizmit, përfshirë kontributin
në bërjen e drejtësisë.

06

D E TY R IM E T LIGJOR E N GA
A UTOR ITETI DH E P Ë R GJE GJË SI T Ë
N Ë RA S TE T K U R LIGJI Ë S H TË
S H K E LU R A P O N U K Ë S H TË
KONS ID E R U A R
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6.1. Në komunikim aktiv me publikun dhe
të interesuarit për realizimin e detyrave
funksionale, Autoriteti është udhëhequr
nga parimi i ligjshmërisë, mbrojtjes së të
dhënave personale, dhënies së informacionit publikut, institucioneve dhe medias në
kohë dhe me cilësi.

të administratës publike/ personave të tretë të
lidhur me ta, apo me institucionin ku punojnë.

Në përmbushje të detyrimeve ligjore, nuk ka
pasur raste të tejkalimit apo keqpërdorimit të
kompetencave në ushtrimin e funksioneve për
të cilat ligji nr. 45/2015, i ndryshuar dhe Rregullorja e Brendshme për Organizimin dhe
Funksionimin e Autoritetit e ngarkojnë.

•

Hartimi i raportit vjetor 2020 dhe dërgimi
brenda afateve ligjore të raportit në ILDKPKI.

•

Njoftimi dhe ndjekja e afateve ligjore për
plotësimin dhe dorëzimin e deklaratave të
interesave private periodike vjetore, para
fillimit në detyrë dhe pas largimit nga funksioni të subjekteve deklaruese të institucionit.

•

Rakordimi i listës së subjekteve midis institucionit të Autoritetit dhe ILDKPKI- së.

•

Përgatitja dhe administrimi i gjithë dokumentacionit të nevojshëm në zbatim të
udhëzimit për autoritetet përgjegjëse, me
qëllim vënien në dispozicion institucionit
kontrollues dhe monitorues të ILDKPKI.

•

Përditësuar baza ligjore me Udhëzimin
e ri nr. 927, datë 1.11.2021 të Inspektorit
të Përgjithshëm të ILDKPKI “Për mënyrën
dhe procedurën e plotësimit të deklaratave
të pasurisë dhe interesave privatë në formë
elektronike në sistemin elektronik për deklarimin e pasurive dhe konfliktit të interesit
(EACIDS)”. Gjithashtu Autoriteti Përgjegjës për

6.2.Niveli i zbatimit të Kodit të Sjelljes së
Mirë Administrative dhe Kodit të Etikës
nga Sekretariati Teknik dhe dhe anëtarët e
emëruar nga Kuvendi.
Ky kod është krijuar për të promovuar si brenda ashtu dhe jashtë institucionit një kulturë
administrative, të harmonizuar dhe të fokusuar
te qytetarët si dhe ofron udhëzime në lidhje me
hapat praktikë që duhen ndjekur për të siguruar
më shumë efektshmëri, transparencë dhe përgjegjësi. Kodi i sjelljes së mirë administrative
ka për qëllim të përcaktojë rregullat e sjelljes
dhe etikës, profesionale, si dhe të garantojë
respektimin e tyre edhe nga punonjësit e Autoritetit. Konkretisht, Sekretariati Teknik ka zbatuar me përpikëri Kodin e Etikës dhe të sjelljes
së mirë administrative duke kuptuar rolin dhe
përgjegjësitë, si në lidhje me vetveten, kolegët,
partnerët, punonjësit e institucioneve të tjera
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6.3 Veprimtaria në kuadër të ndjekjes dhe
zbatimit të ligjit për kontrollin e interesit,
pjesë e Autoritetit Përgjegjës të këtij Autoriteti.

Parandalimin e Konfliktit të Interesave është
përgjgigjur në mënyrë korrekte për plotësimin
e kërkesës së ILDKPI me nr. prot. 2147/144,
datë 17.03.2021, me lëndë “Kërkesë për
Plotësim të dhënash të Autoritetit Përgjegjës”, si dhe çdo kërkesë tjetër të mundshme.
•

Dorëzimi brenda afateve ligjore të deklaratave të interesave private periodike vjetore, të të gjitha subjekteve deklaruese të
AIDSSH.

•

Autoriteti përgjegjës për parandalimin e
Konfliktit të Interesave ka marrë pjesë në
trajnimin e zhvilluar nga Inspektorati i Lartë
i Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe
Konfliktit të Interesave, në bashkëpunim
me Projektin “Instrumenti Horizontal për
Ballkanin Perëndimor dhe Turqinë”, i bashkëfinancuar nga Bashkimi Evropian dhe Këshilli i Evropës, zbatuar nga Këshilli i Evropës, si
dhe me Projektin e USAID-it “Transparenca
në sistemin shëndetësor”, për procesin e
vënies në punë të sistemit të ri elektronik
për Deklarimin e Interesave Private.
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Autoriteti në ushtrim të detyrave funksionale
të ngarkuara me ligj, për të bërë më të qartë e
transparente vendimmarrjen dhe veprimtarinë
e tij, ka hartuar një sërë rregullash dhe normash që i vijnë në ndihmë mirëfunksionimit
të institucionit, të cilat kryesisht janë si më
poshtë:
• Vendimi i Autoritetit për miratimin e Udhëzuesit të planit të masave organizative dhe
administrative nga Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të
Shtetit të Republikës së Shqipërisë (AIDSSH)
në kushtet e epidemisë së shkaktuar nga
COVID-19;
•

Vendimi i Autoritetit për miratimin e Planit
vjetor të veprimtarisë për vitin 2021 të
Autoritetit për Informimin mbi Dokumentet
e ish-Sigurimit të Shtetit.

Njëherazi gjatë vitit 2021 janë përgatitur dhe
nënshkruar 2 marrëveshje bashkëpunimi të
sipërcituara, me Ministrinë e Arsimit, Sporteve
dhe Rinisë dhe Akademinë e Studimeve Albanologjike.
Autoriteti ka nënshkruar dhe dy Aneks-Marrëveshje, të cilat janë të lidhura me Marrëveshjet
e Granteve që institucioni ka bërë më herët me
Ambasadën Suedeze dhe me ICMP. Këto AneksMarrëveshje kanë qenë të diktuara nga forcat
madhore, si tërmeti dhe pandemia, pasi për
arsye objektive janë shtyrë afatet e mbarimit të
projektit apo afatet e raportimeve periodike, të
përcaktuara në marrëveshjet mëmë. Anekset
renditen si më poshtë:

1- Aneks-Marrëveshje (amendim) ndërmjet
Suedisë, e përfaqësuar nga SIDA (Agjencia për
Zhvillim dhe Bashkëpunim e Ambasadës Suedeze), me objekt: Financimin e procedurës së
prokurimit për rikonstruksionin e godinës së
AIDSSH dhe shërbimeve TIK, për krijimin e një
arkivi modern, me numër kontributi Grant SIDA
12660. Kjo Aneks-Marrëveshje u miratua me
vendimin e Autoritetit nr. 326, datë 14.07.2021.
Përgjatë vitit 2021, projekti në fjalë ka pasur
rezultate shumë të kënaqshme, ku objektivi
kryesor, rikonstruksioni i ndërtesës, zyrave të
reja të Autoritetit është përmbushur me sukses
të plotë, duke u vënë në funksion të punës dhe
punonjësve, të arkivit dhe qytetarëve, si dhe
të të gjitha grupeve të interesit, në zbatim të
mirë dhe korrekt të ligjit funksional 45/2015,
i ndryshuar. Projekti vazhdon edhe gjatë vitit
2022, për të realizuar objektivat e tjerë të
Marrëveshjes së Grantit dhe shfrytëzimin e
plotë të fondeve të akorduara nga Qeveria
Suedeze.
2- Aneks-Marrëveshje nr. 2, ndërmjet Autoritetit
dhe ICMP, me objekt: Për disa shtesa dhe
ndryshime në afatet kohore të raportimeve,
përsa i përket zbatimit të Projektit “Rritja e
ndërgjegjësimit të publikut për drejtësinë
tranzitore dhe pajtuese: adresimi i çështjes së
personave të zhdukur gjatë periudhës komuniste”. Kjo Aneks–Marrëveshje u miratua me
vendimin e Autoritetit nr. 193, datë 09.04.2021.
Ky projekt, bashkë me ndryshimet ligjore të
ligjit funksional të institucionit, ka çuar përpara punën për ngritjen e infrastrukturës së
nevojshme ligjore për zgjidhjen e çështjes
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së personave të zhdukur në diktaturë, si dhe
procedurat e rrugën që duhet të ndjekin të
afërmit për të gjetur vendvarrimin dhe mbetjet
mortore të të pagjeturve. Projekti përmbyllet
në shkurt 2022.
Gjatë vitit 2021 janë përgatitur dhe dakordësuar
disa draft-marrëveshje bashkëpunimi, të cilat
në bazë të nevojave dhe kërkesave të Autoritetit apo palës tjetër, janë në proces për t’u
miratuar dhe nënshkruar nga palët. Këto draft
marrëveshje janë:
1- Bashkëpunim me Radio Televizionin Shqiptar (RTSH), i cili ka mbetur në fazën e dakordësimit ndërmjet institucioneve, bashkëpunim i cili do të konsistojë në mbledhjen
e materialeve arkivore të ish-Sigurimit të
Shtetit, të periudhës 29 nëntor 1944-2
korrik 1991 të organeve të diktaturës komuniste dhe materialeve filmike, fizike dhe mbështetëse të prodhuara nga Radio Televizioni
Shqiptar;
2- Bashkëpunim me Arkivin Qendror të Filmit
Shqiptar (AQSHF), që konsiston në mbledhjen e materialeve arkivore të ish-Sigurimit
të Shtetit, të periudhës 29 nëntor 19442 korrik 1991, të organeve të diktaturës
komuniste dhe materialeve filmike, fizike
dhe mbështetëse të prodhuara nga ishKinostudio “Shqipëria e Re”;
3- Bashkëpunim i Autoritetit me Departamentin
e Studimeve Ndërkombëtare në “Western
Carolina University”, Cullowhee, ku palët
do të angazhohen të bashkëpunojnë në
kryerjen e studimeve shkencore dhe eduki114
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min qytetar për demokraci, si dhe në aktivitetet e organizuara të secilës palë, sipas
programeve të miratuara në bashkëpunim
bilateral ndërmjet dy institucioneve;
4- Bashkëpunim i Autoritetit me Institutin
Europian të Tiranës, (European Institute of
Tirana). Palët do të angazhohen në kryerjen e studimeve shkencore në kuadër të
edukimit qytetar, si dhe në aktivitetet e
organizuara sipas programeve të miratuara në bashkëpunimin ndërmjet dy institucioneve.
Që me krijimin e tij në 2017, deri në mbyllje
të vitit të pestë të punës, Autoriteti ka nënshkruar 24 marrëveshje të bashkëpunimit me
homologë e partnerë brenda dhe jashtë vendit,
si më poshtë:
-

Marrëveshja e Bashkëpunimit ndërmjet
Institutit të Historisë në Akademinë e Studimeve Albanologjike dhe Autoritetit për
Informimin mbi Dokumentet e ish- Sigurimit
të Shtetit. Marrëveshja është lidhur më
01.12.2017 me kohëzgjatje të pacaktuar.

-

Marrëveshja e Bashkëpunimit ndërmjet
Ambasadës së Republikës Federale të
Gjermanisë dhe Autoritetit për Informimin
mbi Dokumentet e ish- Sigurimit të Shtetit,
bazuar në Ligjin Gjerman. Marrëveshja
është lidhur në datë 01.12.2017

-

Marrëveshja e Bashkëpunimit ndërmjet
Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe
Autoritetit për Informimin mbi Dokumentet
e ish-Sigurimit të Shtetit, e nënshkruar më
datë 19.05.2017.

-

-

-

-

Marrëveshja e Bashkëpunimit ndërmjet
Drejtorisë së Përgjithshme të Arkivave
dhe Autoritetit për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit, e lidhur
më datë 05.05.2017.
Marrëveshja e Bashkëpunimit ndërmjet
Institutit të Studimeve për Krimet dhe
Pasojat e Komunizmit në Shqipëri (ISKPK)
dhe Autoritetit për Informimin mbi Dokumentet e ish- Sigurimit të Shtetit, lidhur
më 12.07.2017 me kohëzgjatje të pacaktuar.
Marrëveshja e Bashkëpunimit ndërmjet
Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë
dhe Autoritetit për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit, lidhur më
15.01.2018.
Marrëveshja e Bashkëpunimit ndërmjet
Universitetit të Tiranës dhe Autoritetit për
Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit, lidhur më 08.03.2018. Kjo
marrëveshje është lidhur me kohëzgjatje të
pacaktuar.

-

Marrëveshja e Bashkëpunimit ndërmjet
Muzeut Kombëtar “Gjethi” dhe Autoritetit
për Informimin mbi Dokumentet e ishSigurimit të Shtetit, e lidhur më 12.04.2018.

-

Marrëveshja e Bashkëpunimit ndërmjet
PERFORM- Shkenca Sociale Aktive dhe të
Përgjegjshme dhe Autoritetit për Informimin mbi Dokumentet e ish- Sigurimit të
Shtetit, lidhur më datë 23.05.2018.

-

Marrëveshja e Bashkëpunimit ndërmjet
“Voice of America” VOA dhe Autoritetit për

Informimin mbi Dokumentet e ish- Sigurimit
të Shtetit, e lidhur më datë 12.12.2018.
-

Marrëveshja e Bashkëpunimit ndërmjet
Qendrës së Bashkëpunimit Ndërfetar dhe
Autoritetit për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit, e lidhur
më 11.02.2019, me kohëzgjatje të pacaktuar.

-

Marrëveshja e Bashkëpunimit ndërmjet
Institutit të Trashëgimisë Shpirtërore e
Kulturore të Shqipëtarëve-Shkup dhe Autoritetit për Informimin mbi Dokumentet e ishSigurimit të Shtetit, e lidhur më 17.05.2019.

-

Marrëveshja e Bashkëpunimit ndërmjet
Autoritetit për Informimin mbi Dokumentet
e ish- Sigurimit të Shtetit dhe Fondacioni
Kujto.al-Arkiva Online e Viktimave të Komunizmit, lidhur më 13.11.2019, me kohëzgjatje
të pacaktuar.

-

Marrëveshja e Bashkëpunimit ndërmjet Autoritetit për Informimin mbi Dokumentet e
ish-Sigurimit të Shtetit dhe Muzeut Historik
Kombëtar-MHK lidhur më 06.12.2019.

-

Marrëveshja teknike e Bashkëpunimit
ndërmjet Komisionit Ndërkombëtar për
Personat e Zhdukur (ICMP) dhe Autoritetit
për Informimin mbi Dokumentet e ishSigurimit të Shtetit, miratuar me vendimin
nr. 391, datë 23/07/2020;

-

Marrëveshja e Bashkëpunimit me Qendrën
MEMO, miratuar në mbledhjen e Autoritetit
me nr. 212/1 datë 10/1/2020 me vendimin
nr. 777, datë 17/12/2019 të Autoritetit;
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Marrëveshja e Bashkëpunimit me Shoqërinë “European Education Initiative” shpk
– Universiteti Europian i Tiranës” - UET,
miratuar në mbledhjen e Autoritetit me
vendimin nr. 676, datë 25/10/2019 të Autoritetit lidhur më 16.01.2020
Marrëveshja e Bashkëpunimit me Institutin e
Integrimit të ish-të Përndjekurit Politikë, me
nr. prot. 492, datë 21.06.2018, e ndryshuar
dhe miratuar në mbledhjen e Autoritetit me
vendimin nr. 50/1, datë 15/1/2020;
Marrëveshja e Bashkëpunimit ndërmjet
Autoritetit për Informimin mbi Dokumentet
e ish-Sigurimit të Shtetit dhe Shoqatës
“Tirana”, miratuar në mbledhjen e Autoritetit më 23.10.2020;
Marrëveshja e Bashkëpunimit ndërmjet
Shërbimit Informativ Shtetëror-SHISH dhe
Autoritetit, me objekt bashkëpunimin e
Autoritetit me SHISH, për rregullimin e
marrëdhënieve institucionale në fusha të
interesit të përbashkët, nënshkruar më
datë 07.10.2020.
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1. Marrëveshja e Bashkëpunimit ndërmjet
Autoritetit për Informimin mbi Dokumentet
e ish-Sigurimit të Shtetit dhe Akademisë së
Studimeve Albanologjike- ASA.
2. Marrëveshja e Bashkëpunimit ndërmjet
Ministrisë së Arsimit, Sportit dhe Rinisë
(MASR) dhe Autoritetit për Informimin mbi
Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit, e
lidhur më 18.03.2021
3. Marrëveshja e Bashkëpunimit ndërmjet
Autoritetit për Informimin mbi Dokumentet
e ish-Sigurimit të Shtetit dhe Wikimedians
of Albanian Language User Group,
4. Marrëveshja e Bashkëpunimit ndërmjet Autoritetit për Informimin mbi Dokumentet e
ish-Sigurimit të Shtetit ( AIDSSH) dhe Institutit të Historisë “Ali Hadri” Prishtinë.

08

M BI PR O B L EMAT IK AT E N D E S H URA
NË V E P R I M TAR IN Ë E A U TOR IT E TIT
M E Q ËL L I M G JE T JE N E R R U GË VE
M Ë E F I K A SE P Ë R Z GJ ID H J E N E T YRE
N G A K U V E N D I D H E K Ë S H IL L I
I MIN IS T R AV E
RAPORTI VJETOR 2021

117

Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e
ish-Sigurimit të Shtetit, - në kuadër të takimit
që Kryetarja e Kuvendit, zonja Lindita Nikolla,
ka pasur me titullarët e organeve kolegjiale në
varësi të Kuvendit të Shqipërisë, takim në të
cilin ka marrë pjesë dhe Kryetarja e Autoritetit,
- ka paraqitur disa problematika që i ka hasur
në punën e tij 5-vjeçare, të cilat përkthehen
në propozime të mundshme për të bërë disa
ndryshime apo shtesa në ligjin nr. 8480, datë
27/05/1999, “Për Funksionimin e Organeve
Kolegjiale”, (në vijim O.K.), apo të ndonjë ligji
tjetër, të cilat do të ndikonin në cilësinë e
punës të organeve kolegjiale në Republikën e
Shqipërisë dhe të Autoritetit në veçanti.
Problematikat që kanë dalë gjatë veprimtarisë
funksionale të Autoritetit janë sa më poshtë:
1- Në momentin e periudhës tranzitore të mbarimit të mandateve të anëtarëve të organit
kolegjial deri në zgjedhjen e anëtarëve të
rinj, u krijua një ngërç institucional, i cili
vazhdon ende. Nëse do të ishte e përcaktuar
në ligjin për funksionimin e O.K., në mënyrë
të përgjithshme, çështja e vazhdimësisë
së mandateve deri në zgjedhjet e reja, do
të garantohej vazhdimësia e punës nëpër
institucione, si dhe besueshmëria e vendimeve.
2- Për një periudhë 4-vjeçare, Autoriteti ka
funksionuar pa njërin prej anëtarëve të
organit kolegjial, pasi njëri nga 5 anëtarët e tij
ka dhënë dorëheqjen, duke prerë mandatin
118
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në mes, që prej fillimit të periudhës mandatore. Kjo ka sjellë vështirësi në punën
në Autoritet, pasi zëvëndësimi i anëtarit të
Autoritetit, i dorëhequr, nuk u realizua deri
në fund të mandatit 5-vjeçar të anëtarëve
të Autoritetit. Rregullimi me ligj i kësaj
problematike, zëvëndësimi i anëtarëve për
çdo arsye qoftë, brenda afateve, duhet të
zgjidhet në mënyrë taksative (të vendosen
afate prekluzive).
3- Problematikë më vete është edhe bojkotimi
në ushtrimin e detyrave funksionale nga
anëtarë të mandatuar, i shprehur në
mbledhje apo mosvotim (e lidhur me kuorumin e thirrjes dhe zhvillimit të mbledhjeve të organeve kolegjiale, dhe që bien
në kundërshti me ligjin për zhvillimin e
mbledhjeve, duke prekur eficiencën e institucionit, si dhe punën zinxhir të institucioneve të tjera). Për këtë arsye, duhet të
ketë penalitete, pse jo dhe ndërmarrje të
procedurave për shkarkimin nga detyra të
anëtarit të mandatuar, për moskryerje të
funksionit.
4- Problem për Autoritetin ka qenë edhe moszbatimi i rregullave të etikës nga anëtarët
e organit kolegjial, si dhe përfaqësimi
individual që anëtarët e O.K. mund të
kenë pasur në publik, në media, në rrjetet
sociale, etj., megjithë rregullat e vendosura
në rregulloren e brendshme të institucionit. Përsa i përket etikës së sjelljes në
mbledhjet e O.K., si dhe përfaqësimit individual në publik, të parashikohet me

ligj marrja e masave për konsultimin, në
fillim me organin kolegjial, dhe të merret
miratimi i këtij të fundit për shfaqjen e
mendimit përkatës në publik, përsa kohë
që rregullorja nuk ka mjaftuar.
5- Zbardhja e vendimmarrjes në mbledhjet
e O.K. ka qenë problem për punën në
Autoritet, pasi në disa raste, firmosja e
vendimeve apo arsyetimi i votës kundër
nuk bëhet në kohë. Zbardhja e vendimeve
në kohë reale rrit cilësinë e punës në
drejtim të mbylljes së kërkesave në afate
kohore të përshtatshme për të gjithë dhe
për këtë duhet të përcaktohen afate ligjore
taksative.
6- Në rastin e projekteve ndërkombëtare, të
dakordësuara nga Qeveria Shqiptare (MEPJ,
MFE, etj.), konform ligjit dhe rezolutave të
Kuvendit, të cilat kanë qenë kyç në punën e
Autoritetit dhe ndihmesë për institucionin,
si nga ana infrastrukturore, ashtu dhe për
realizimin e objektivave dhe misionit të
tij, ka pasur kundërshti dhe votë kundër,
prandaj propozohet që në këto raste, të
jetë prevaluese vota dhe miratimi i titullarit
të institucionit.
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NDRYSHIMET
NË KUADRIN LIGJOR
QË RREGULLON VEPRIMTARINË
E AUTORITETIT DHE IMPAKTI I TYRE
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Me gjithë vështirësitë dhe sfidat e hasura gjatë
viteve 2017- 2021, Autoriteti ka kryer me sukses
dhe brenda afateve të kërkuara nga institucionet, procedurat për vlerësim të cilësive
etike morale dhe profesionale të kandidatëve
për t´u zgjedhur në organet e reja të vetingut
dhe atyre për t’u zgjedhur në KLP, KLGJ, KED,
anëtarë të Gjykatës Kushtetuese, anëtarë të
Gjykatës së Lartë, SPAK, BKH, Inspektoriati i
Lartë i Drejtësisë, Komisioni i Jashtëm i Vlerësimit dhe institucionet e tjera, falë kjo dhe shtesave dhe ndryshimeve që i’u bënë ligjit tonë
organik 45/2015, i ndryshuar.

Në këtë kontekst referuar implementimit të
dispozitës së sipërcituar, problematikës së
krijuar në vijimësi të këtij procesi, sa delikat,
aq dhe human, është parësor miratimi i këtij
akti nga Këshilli i Ministrave, në të cilin duhet
të pasqyrohen qartë detyrat e çdo institucioni
që përfshihet në këtë proces. Autoriteti do
të japë kontributin e vet në përgatitjen e një
draft/akti, kryesisht në përcaktimin e detyrave
të veta në këtë proces, por dhe më gjerë, në
kuadër të bashkëpunimit me institucionet e
tjera shtetërore qendore dhe vendore.

Së fundmi, në pikën 3 të nenit 22/1 “Bashkëpunimi për dentifikimin dhe rikuperimin e trupave të të zhdukurve dhe të të ekzekutuarve,
si dhe masat për ruajtjen e vendvarrimeve” të
ligjit 45/2015, datë 30.4.2015 “Për të Drejtën
e Informimit për Dokumentet e ish-Sigurimit
të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste
të Shqipërisë”, i ndryshuar, legjislatori ka parashikuar se: “Autoritetet përgjegjëse dhe mënyra
e mbrojtjes dhe ruajtjes së vebndvarrimeve të
identifikuara ose të dyshuara përcaktohen me
vendim të Këshillit të Ministrave”.
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10.1 STRUKTURA DHE ORGANIKA E
AUTORITETIT

Struktura dhe organika e Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të
Shtetit është miratuar me Vendimin e Kuvendit
të Shqipërisë, nr. 95/2016, “Për miratimin e
strukturës, organikës dhe klasifikimin e pagave
të Autoritetit për Informimin mbi Dokumentet e
ish-Sigurimit të Shtetit”, dhe konsiston në një
personel prej 60 punonjësish, ku 5 prej tyre janë
anëtarët e Autoritetit të zgjedhur nga Kuvendi.
Për vitin 2021, numri i punonjësve efektivë në
total është 52 ose 86.6% e strukturës së miratuar, nga të cilët:
1.
2.
3.
4.

Anëtarë të Autoritetit
Nëpunës Civilë
Punonjës me “Kod Pune”
Vende vakante

4
44
4
8

Punësimi i punonjësve sipas organigramës. Siç
është theksuar më sipër në pikën 4, në fund të
vitit 2021 rezultojnë 8 vende vakante me fond
page për rekrutim janë: - 1 Anëtar Autoriteti;
- 2 punonjës në nivelin e ulët dhe të mesëm
drejtues; - 5 punonjës në nivelin ekzekutiv. Nga
ana e Autoritetit janë publikuar vendet vakante
të sipërcituara, sipas planit vjetor të rekrutimit,
por këto vende kanë mbetur vakante për arsye
të dorëheqjes nga pozicioni sipas strukturës
të Autoritetit, lëvizjes paralele apo mungesës
së kandidatëve të interesuar për procedurat e
shpallura.

Gjatë vitit 2021, janë kryer në total 11 procedura rekrutimi, kanë shprehur interes në
këto procedura 48 kandidatë, nga të cilët janë
kualifikuar për të hyrë ne testim 34 kandidatë.
Pas kryerjes së procedurave të përzgjedhjes
sipas parashikimeve në legjislacionin në fuqi
për rekrutimet, janë shpallur fitues 10 kandidatë.
Punësimi i punonjësve me kontratë të përkohshme. Me Vendimin e Këshillit të Ministrave nr.
1151, datë 24.12.2020 “Për përcaktimin e numrit
të punonjësve me kontratë të përkohshme, për vitin
2021, në Njësitë e Qeverisjes Qendrore”, AIDSSHsë iu dha e drejta të punësonte 4 punonjës
me kontratë të përkohshme përkatësisht në
pozicionet: 1 teknik mirëmbajtje; 2 operator; 1
punonjës arkive.
Trajnimet e punonjësve. Si rezultat i pandemisë
COVID-19, për shkak të masave të distancimit
social ka qenë e vështirë realizimi i trajnimeve
të palnifikuara. Gjithsesi, gjatë vitit 2021 në
bashkëpunim me ASPA, DSIK, MF, ILDKPIK
dhe institucione të tjera, janë kryer online
65 trajnime, ku përfshihen dhe trajnimet e 8
punonjësve në kuadër të pranim në sherbimin
civil me temë “Prezantimi me Administratën
Publike”.
Temat në keto trajnime janë përzgjedhur nga
punonjësit për përmirësimin e aftësive menaxheriale dhe ngritjes profesionale, në funksion
të realizimit të detyrave sipas pozicioneve të
punës apo dhe të detyrave të reja të ngarkuara.
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Statusi i punonjësve sipas organigramës dhe
ndryshimet deri në muajin dhjetor 2021

Shpjegime:
* Fondi i pagave shtesë për 10 punonjës të rinj ka hyre në fuqi me Aktin Normativ të Këshillit të Ministrave
Nr.2, datë 3.10.2019 “Për disa ndryshime në ligjin nr.99/2018, “Për buxhetin e vitit 2019””
** Numri total i punonjësve të AIDSSH eshte bere 65 punonjës, me Vendimin e Kuvendit Nr.26/2022, datë
17.3.2022, “Per disa shtesa dhe ndryshime në Vendimin e Kuvendit Nr.95/2016 “Për miratimin e strukturës,
organikës dhe klasifikimin e pagave të Autoritetit për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit te Shtetit””
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10.2. TE DHËNA PËR TË ARDHURAT DHE
SHPENZIMET E AUTORITETIT

Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e
ish-Sigurimit të Shtetit, për vitin 2021 administroi dhe menaxhoi fonde nga disa burime
financimi, si më poshtë:
I.

Fondet nga Buxheti i Shtetit, të miratuara me
ligjin nr.137, datë 16.11.2021 “Për buxhetin
e vitit 2021”, në vlerën 107,176,000 lekë.

II. Të ardhurat dytësore, të cilat realizohen
në zbatim të VKM nr.93, datë 27.02.2019
“Për përcaktimin e tarifave dhe pagesave
për shërbimet ndaj institucioneve apo
personave, që ofrohen nga Autoriteti për
Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit
të Shtetit”
III. Granti i financuar nga Ambasada Suedeze
për projektin “Prokurimi i rikonstruksionit
të ndërtesës së AIDSSH-së dhe shërbimeve
TIK për krijimin e një arkivi modern”, i cili në
datën 1 janar 2021 rezulton me gjendje në
llogarinë bankare të projektit, në Credins
Bank, në vlerën 75,099,806.11 lekë.
IV. Granti i financuar nga Komisioni Ndërkombëtar për Personat e Zhdukur (ICMP),
për projektin “Rritja e ndërgjegjësimit të
publikut për drejtësinë kalimtare dhe
pajtuese, zgjidhja e çështjes së personave
të zhdukur gjatë periudhës komuniste”,
në vlerën 8,662,905 lekë.

I. FONDET BUXHETORE
Me ligjin nr.137, datë 16.11.2021 “Për buxhetin
e vitit 2021”, Autoritetit iu miratua numri i
përgjithshëm prej 60 punonjësish, krahasuar
me 50 punonjës në vitin 2020, duke u plotësuar
kësisoj numri i punonjësve, sipas vendimit nr.
95/2016 “Për miratimin e strukturës, organikës
dhe kategorizimit të pozicioneve të punës të
Autoritetit për Informimin mbi Dokumentet e
ish-Sigurimit të Shtetit”.
Për vitin 2021, me ligjin e buxhetit, fondet e
akorduara për institucionin janë 107,176,000
lekë. Me Aktet Normative nr.26, datë
22.06.2021 dhe nr.34, datë 03.12.2021, Ministria e Financave dhe Ekonomisë i reduktoi
fondet e Autoritetit në masën 2 milionë lekë në
zërin e shpenzimeve për paga dhe 1.8 milionë
lekë nga fondet e TVSH-së së projektit, duke
i kaluar këto fonde në buxhetin e shtetit, për
emergjenca shëndetësore. Me ndryshimet e
mësipërme, buxheti i rishikuar ishte në vlerën
103,476,000 lekë.
Nga fondi i përgjithshëm buxhetor i planifikuar
për vitin 2021, me ndryshimet gjatë vitit, u
shpenzuan 89,580,195 lekë. Buxheti në tërësinë
e tij për vitin 2021 u realizua në masën 87 %.
Për vitin 2021, evidenca e realizimit të shpenzimeve të buxhetit për programin “Planifikim,
Menaxhim dhe Administrim”, krahasuar me
planin vjetor me ndryshime, paraqitet si më
poshtë:
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Nr

Emertimi

Realizimi faktik 2021
B u x h e t i Buxheti
Fillestar me ndryshimet
Në vlerë
Në %
Viti 2021 Viti 2021

1

Planifikim-Menaxhim-Administrim

107,176

103,476

89,580

87 %

							

Përbërja e shpenzimeve buxhetore, sipas
klasifikimit ekonomik të shpenzimeve, sipas
buxhetit dhe realizimit faktik për periudhën
janar-dhjetor 2021, jepet në tabelën e mëposhtme:
Në mijë lekë
Llog

Emërtimi

600

Fondi i pagave

64,600

62,600

54,306

87 %

601

Kontrib. Sig. Shoq & Shënd.

10,450

10,450

8,887

85 %

602

Mallra dhe shërbime të tjera

19,726

19,726

16,987

86 %

606

Transfertë tek individët

231

Kapitale të trupëzuara

231
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Buxheti me
ndryshimet
Viti 2021

Realizimi faktik Viti 2021

Buxheti
Fillestar
Viti 2021

Në vlerë

Në %

500

500

284

71 %

1,000

3,898

3,017

77 %

Tvsh

11,000

6,302

6,097

97 %

Totali

107,176
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103,476

89,580

87 %

Fondi i Pagave dhe Sigurimeve Shoqërore
(zëri 600-601), është realizuar, në zbatim të
strukturës organizative të miratuar, me Vendimin e Kuvendit nr. 95/2016 “Për miratimin e
strukturës, organikës dhe klasifikimin e pagave
të Autoritetit për Informimin mbi Dokumentet
e ish- Sigurimit të Shtetit”. Ky zë shpenzimesh
është realizuar për numrin faktik të punonjësve,
respektivisht në vlerën 54,306 mijë lekë për
paga, si dhe 8,887 mijë lekë për kontribute në
sigurimet shoqërore e shëndetësore, rreth 86
% e fondit të planifikuar vjetor. Mosrealizimi
erdhi si rezultat i mosplotësimit të vendeve
vakante.
Për vitin 2021, janë miratuar edhe 4 punonjës
me kontratë të përkohshme, të cilët janë paguar
për punën e kryer (6 orë), duke u trajtuar edhe
me sigurime shoqërore.

Fondi për shpenzime në zërin Mallra dhe
Shërbime
(zëri 602 -606), për vitin 2021 është në vlerën
20,226 mijë lekë, ku përfshihen fondi per
shpenzime operative, në vlerën 19,726 mijë
lekë, 400 mijë lekë janë transferta te individët
për pagesën e telefonisë celulare, si dhe 100
mijë lekë për fondin e veçantë.
Sipas transaksioneve të kryera në Degën e
Thesarit, ky zë shpenzimesh është realizuar në
vlerën 17,272 mijë lekë, ose 81 %, e planit total
vjetor të shpenzimeve operative.
Në mënyrë analitike shpenzimet operative janë
realizuar si më poshtë:
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Artikulli

Emertimi i shpenzimit

367,476
712,800
111,779

7,247,120
80,000
6,367,120
800,000

6,643,040
80,000
5,783,160
779,880

92%
100%
91%
97%

5,410,860
1,997,360
Uje
380,000
Telefoni fikse
150,000
Telefoni Celular
45,472
Sherbim interneti dhe siguri per rrjetin
650,000
Posta dhe sherbimi korrier
90,000
Sherbime te printimit dhe publikimit(arkivi)
500
Shpenzime per vendosje kontatori te energjise elektrike dhe ujit ne godinen
e re
100,000
Sherbime nga te tretet per konsulence
420,000
Dizenjim Website
823,000
Shpenzime transporti nga te tretet
400,000
Sherbime te perkthimit
400,000

4,429,014
1,979,007
376,437
102,069

321,600
218,815

82%
99%
99%
68%
100%
63%
93%
0%
50%
100%
51%
80%
55%

290,000
150,000
55,000
40,000
45,000

238,461
135,900
55,000
36,345
11,216

82%
91%
100%
91%
25%

1,820,660
130,660
1,140,000
550,000

1,416,419
130,660
999,129
286,630

78%
100%
88%
52%

838,000
118,000
600,000
120,000

823,740
117,840
586,800
119,100

98%
100%
98%
99%

374,360
374,360

374,360
374,360

100%
100%

1,105,000
120,000
800,000
170,000
15,000
19,626,000

1,015,000
97,000
780,000
123,000
15,000
16,987,673

92%
81%
98%
72%
100%
0.87

6020200

Materiale për pastrim, dezifektim,ngrohje dhe ndricim

6020300

Materiale per funksionimin e pajisjeve te zyres(tonera)

6020900

Furnizime dhe materiale te tjera zyre dhe te pergjithshme

6021

Materiale dhe Shërbime speciale

6021001

Uniforma dhe veshje te tjera speciale per arshiven

6021007

Libra dhe publikime profesionale

6021099

Shpenzime per shtimin e elementeve te sigurise per BMS

6022003
6061005
6022003
6022004
6022010
6022099
6022099
6022099
6022099
6022099

Sherbime nga te trete

Energjia

6023

Shpenzime transporti

6023100

Karburant dhe vaj

6023200

Pjese kembimi, goma dhe bateri

6023300

Shpenzimet e siguracionit te mjeteve te transportit

6023900

Shpenzime per taksa automjeti

6024

Shpenzime udhetimi

6024100

Udhetim i brendshem

6024200.1

Udhetim jashte shtetit(Dieta)

6024200.2

Udhëtim jashtë shtetit(Bileta)

6025

Shpenzime për mirembajtje te zakonshme

6025500

Shpenzime per mirembajtjen e programit Alpha

6025500

Shpenzime per mirembajtjen e pajisjeve kompjuterike

6025600

Shpenzime per mirembajtjen e mjeteve te transportit

6026

Shpenzime per qeramarrje

6026100

Shpenzime per qiramarrje ambjentesh

6029

Shpenzime te tjera operative

6029001

Shpenzime per artikuj dhe sherbime protokollare

6029004

Shpenzime per sigurimin e nderteses

6029005

Shpenzime per pagesen e anetareve te komisioneve

6029008

Shpenzime per tatime & taksa te paguara nga institucioni
Shuma

122
128

Ne %
81%
89%
73%
74%
93%

Kancelari

6022002

Ne vlere
2,047,639
855,584

Materiale zyre dhe të përgjithshme

6020100

6022001

Realizuar

2,540,000
960,000
500,000
960,000
120,000

6020

6022

Buxheti i
rishikuar

ANNUAL
2018
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45,472
412,714
83,350
0
50,000
419,550
420,000

Diferenca në realizimin e fondeve të parashikuara lidhet me fondet e kursyera si rezultat
i procedurave te prokurimit, apo fonde të
tjera të papërdorura gjatë vitit, që kryesisht
lidhen me reduktimin e aktivitetit si pasojë e
epidemisë Covid-19.
 Fondi për shpenzime kapitale të trupëzuara (zëri 231)
Buxheti i akorduar për këtë zë shpenzimesh
për vitin buxhetor 2021 ishte 1 000 mijë lekë.
Referuar ecurisë së implementimit të projektit
dhe shtyrjes së afatit në vitin 2022, kursimet në
vlerën 2,897,868 lekë nga fondet buxhetore të
TVSH, u alokuan me kërkesë drejtuar Ministrisë
së Financave dhe Ekonomisë, për blerjen e
pajisjeve kompjuterike dhe pajisjeve të zyrës,
të cilat u konsideruan të domosdoshme dhe
emergjente për aktivitetin e Autoritetit dhe
kushtet e punës.
Shpenzimet kapitale të detajuara, janë si më
poshtë:
1- Projekti M950002-llog 231, në vlerën e rialokuar 1,940 mijë lekë, me emërtimin “Blerje
pajisje zyre”, i cili është realizuar në vlerën
1,546 mijë lekë ose 80 % të fondit vjetor
të rishikuar, ku janë blerë pajisje sipas
nevojave të drejtorive.
2- Projekti 18BV402-llog 231, në vlerën e rialokuar 1,958 mijë lekë, me emërtimin “Blerje
pajisje informatike”, i cili është rea-lizuar
në vlerën 1,471 mijë lekë ose 75 % e fondit
vjetor të rishikuar, ku janë blerë pajisje
sipas nevojave të drejtorive.

3- Projekti 19AH601- llog 231, TVSH e projektit
suedez për rikonstruksionin dhe arkivin
modern, në vlerën 11 000 mijë lekë, i cili
është pakësuar në vlerën 6,302 mijë lekë
dhe është realizuar në vlerën 6,097 mijë
lekë ose 97 % të fondit vjetor të rishikuar.
Deri në datën 5 të muajit pasardhës, sektori i
financës harton evidencën mujore dhe progresive të shpenzimeve dhe rakordon me Degën
e Thesarit. Kjo evidencë raportohet për çdo
muaj.
II. TË ARDHURAT DYTËSORE
Këto të ardhura realizohen në zbatim të VKM
nr.93, datë 27.02.2019 “Për përcaktimin e
tarifave dhe pagesave për shërbimet ndaj institucioneve apo personave, që ofrohen nga
Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e
ish-Sigurimit të Shtetit”.
Për periudhën janar-dhjetor 2021 janë arkëtuar
në total 228,335 lekë, nga të cilat:
1. Nga kërkesat studimore janë arkëtuar në
vlerën 52,695 lekë
2. Nga kërkesat individuale janë arkëtuar në
vlerën 175,640 lekë.
Të ardhurat e krijuara si më sipër derdhen
totalisht në buxhetin e shtetit, në kërkesë të
vendimit të sipërcituar.
Deri në datën 5 të muajit pasardhës sektori i
financës harton evidencën mujore dhe progresive të të ardhurave dhe rakordon me Degën e
Thesarit. Edhe kjo evidencë raportohet për çdo
muaj.
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III. GRANTI I FINANCUAR NGA AMBASADA
SUEDEZE PËR RIKONSTRUKSIONIN E NDËRTESËS DHE NJË ARKIV MODERN
Sektori i financës ndjek po ashtu pagesat e
fondeve të financuara nga Ambasada Suedeze
për projektin “Prokurimi i rikonstruksionit të
ndërtesës së AIDSSH-së dhe shërbimeve TIK,
për krijimin e një arkivi modern”. Fondi i përgjithshëm i financuar nga Ambasada Suedeze
për vitin 2021 është 99,366,961.81 lekë, nga të
cilat 75,099,806.11 lekë ishin gjendje llogarie
në datën 1 janar 2021 dhe në muajin gusht
u disbursua kësti i dytë i grantit, në vlerën
24,267,155.70 lekë.
Treguesit e realizimit të zërave të shpenzimeve
të projektit, të cilat çdo datë 5 të muajit
dërgohen në Ministrinë e Financave dhe
Ekonomisë, janë sipas tabelës së mëposhtme:

Llogaria

blerjen e pajisjeve kompjuterike dhe pajisjeve të zyrës, të cilat janë konsideruar të domosdoshme dhe emergjente për aktivitetin e
Autoritetit dhe kushtet e tij të punës.
GRANTI I FINANCUAR NGA KOMISIONI
NDËRKOMBËTAR PËR PERSONAT E ZHDUKUR,
NËPËRMJET BASHKIMIT EUROPIAN
Granti i financuar nga Komisioni Ndërkombëtar
për Personat e Zhdukur (ICMP), mbështetur nga
BE dhe Ambasada e Zvicrës, për projektin “Rritja
e ndërgjegjësimit të publikut për drej-tësinë
kalimtare dhe pajtuese, zgjidhja e çështjes
së personave të zhdukur gjatë periudhës
komuniste” në vlerën 9,211,215 lekë.
a. Për periudhën raportuese janë shpenzuar
në total 3,089,806 lekë, nga të cilat:
b. Shpenzime për paga në vlerën 2,762,152
lekë
Në lekë

600

1,452,000.00

601

241,535.00

602

8,450.00

231

30,396,357.51

TOTALI

32,098,342.51

IV. Referuar ecurisë së implementimit të projektit si dhe shtyrjes së afatit të implementimit
në vitin 2022, me shkresën nr.1358, datë
13.09.2021, i jemi drejtuar Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë për rialokim të fondeve
buxhetore të shumës prej 2,897,868 lekë nga
fondet buxhetore të alokuara për TVSH, për
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Shpenzime operative në vlerën 3,473,918 lekë.
Realizimi i buxhetit për vitin 2021 është bërë
me përgjegjësi dhe është kërkuar angazhimi i
të gjitha strukturave të Autoritetit, me qëllim
realizimin me eficiencë dhe efektivitet të fondeve të planifikuara për vitin 2021. Problemet
e konstatuara gjatë kësaj periudhe do të jenë

objekt i vëmendjes dhe trajtimit për periudhat
pasardhëse.
10.3. PROKURIMET
Në funksion të veprimtarisë së institucionit
gjatë vitit 2021, bazuar në aktet ligjore dhe
nënligjore në fuqi, që në fillim të vitit është
hartuar regjistri i parashikimeve për vitin 2021,
në të cilin, në bazë të buxhetit të miratuar
nga Ministria e Finanacave dhe Ekonomisë për
Autoritetin, për vitin 2021 janë parashikuar
procedura prokurimi për shërbime e mallra
të domosdoshme dhe të nevojshme për
veprimtarinë e institucionit, që nga blerja e
pajisjeve kompjuterike dhe pajisjet e zyrave,
deri te materialet për pastrim dhe dezinfektim
të mjediseve të Autoritetit, diktuar nga kushtet
e përhapjes së pandemisë Covid 19.
Viti 2021 ka qenë vit shumë i rëndësishëm
përsa i përket përfundimit të procedurës së
prokurimit më të madh e më të rëndësishëm
që ka pasur Autoriteti, rikonstruksionit të
ndërtesës së zyrave të reja. Përmbyllja me
sukses dhe integritet të plotë e kësaj procedure
ka bërë që Autoriteti (punonjës, arkiv dhe pajisje
zyre), në nëntor të vitit 2021 të zhvendoset në
zyrat e reja, me hapësira të konsiderueshme
për arkivin historik të ish-Sigurimit të Shtetit,
dhe për punonjësit (zyra, salla mbledhjesh,
etj..).
Janë zhvilluar një pjesë e mirë e procedurave
të prokurimit, të parashikuara në Regjistrin e
parashikimeve të vitit 2021, të cilat kanë bërë

që fondet e buxhetit të shtetit, të akorduara
për Autoritetin për vitin 2021, të realizohen
në masën 84%. Procedura të rëndësishme të
kryera gjatë vitit 2021, nga fondet e Grantit
të akorduar nga SIDA (Qeveria Suedeze) kanë
qenë “Blerje dhe instalim pajisje rrjeti, data
storage, server dhe back up solution, e ndare
ne 2 lote”, “Blerje dhe instalim pajisje rrjeti”,
“Blerje dhe instalim data storage dhe back
up solution”, “Blerje pajisje kompjuterike të
tempestuara”, “Hartimi i termave të referencës
dhe projektit të sistemit të arkivit digjital”, etj.
Gjithashtu, në bazë të Marrëveshjes së Bashkëpunimit me ICMP, janë realizuar me sukses të
gjitha procedurat e prokurimeve, të cilat kanë
bazë fondet e grantit që Bashkimi Europian ka
akorduar për ICMP, një pjesë e të cilave janë
përdorur nga Autoriteti, si bashkaplikant, për
realizimin e produkteve konkrete për rritjen
e ndërgjegjësimit të publikut për drejtësinë
tranzitore dhe pajtuese: çështja e personave
të zhdukur gjatë periudhës komuniste. Në
këtë kuadër, janë realizuar me sukses takime
në qytete, tryeza teknike, ekspozita, pllakate
përkujtimore, botime dhe ribotime në shqip
dhe anglisht, duke bërë që parashikimet për
këto procedura të realizohen në masën 100%.
Vlen të përmendet që të gjitha procedurat e
prokuruara, të realizuara, apo jo, janë kryer
në mënyrë transparente dhe me integritet
të plotë nga njësitë e prokurimit, komisionet e
vlerësimit të ofertave, komisionet e shqyrtimit
të ankesave dhe të marrjes në dorëzim.
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Përkthyer në shifra, Regjistri i Parashikimeve i
Autoritetit për vitin 2021 ka qenë në një total
prej 12 895 883 lekësh, nga të cilat janë realizuar
procedura që përmbajne shifrën 9 153 421 lekë,
ose 84%.

Janë kryer procedurat për sigurim të objektit dhe
pajisjeve (godina e re), si dhe është kontraktuar
me kompanitë e sigurimit, me qëllim mbrojtjen
e investimit nga dëmtimet.

10.4. LOGJISTIKA

Sistemet elektrike, hidraulike dhe elektromekanike janë në gjendje pune. Janë ruajtjur dhe
mirëmbajtur aktivet në pronësi të Autoritetit.

Është siguruar mirëfunksionimi i sistemeve
dhe infrastrukturës elektroniko-mekanike,
hidraulike, ndërtimore të godinës, brenda dhe
jashtë saj, si dhe i pajisjeve të tjera që janë në
përdorim, në përputhje me parametrat e duhur.

Është siguruar mbarëvajtja e eventeve të
organizuara nga Autoriteti, ku përfshihet suporti
teknik, transporti i materialeve, menaxhimi
i hapësirave dhe burimeve njerëzore për
kryerjen e tyre.

Gjatë periudhës së raportimit, është mundësuar
mirëfunksionimi i punës në Autoritet, duke
garantuar gatishmërinë e sistemit elektrik,
hidraulik dhe elektro-mekanik në ambientin e
punës.
Janë marrë masat përkatëse mbi ecurinë e
punimeve në godinën e re, si dhe për zgjidhjen
në kohë të problemeve të shfaqura, në
bashkëpunim edhe me kompaninë që kreu
rikonstrukionin e objektit.
Në tetor kanë përfunduar punimet e rikonstruksionit të godinës së re dhe janë kryer
procedurat e marrjes në dorëzim të punimeve
të kryera.
Tranferimi u krye gjate 10-ditëshit të fundit të
muajit nëntor 2021.
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10.5. PROCESET GJYQËSORE KU INSTITUCIONI
KA QENË PALË NË PROCES

Nr.

Paditës

Faza e procesit

1

S. V.

Gjykata Administrative e
Shkallës së Parë, Tiranë

Mars 2021, Gjykata Administrative e Shkallës së Parë,
Tiranë vendosi rrëzimin e kërkesë-padisë dhe përfundimin e procesit në favor të Autoritetit. Paditësi ka
ankimuar në Gjykatën Administrative të Apelit.

2

L. K.

Në proces gjykimi në
Gjykatën Administrative
të Shkallës së Parë, Tiranë

Janë zhvilluar d i s a seanca dhe procesi vazhdon
në Gjykatën Civile të Rrethit Gjyqësor, Tiranë.

F. H.

Në proces gjykimi në
Gjykatën Administrative
të Shkallës së Parë, Tiranë

3

4

5

A.G.

Xh. Sh.

Përfunduar gjykimi në
Gjykatën Administrative të
Shkallës së Parë, Tiranë

Proces gjyqësor pranë
Gjykatës së Rrethit Gjyqësor, Tiranë.

Komente

Mars 2021, Gjykata vendosi rrëzimin e kërkesë-padisë
dhe përfundimin e procesit në favor të Autoritetit.
Paditësi ka ankimuar në Gjykatën Administrative të
Apelit.
Mars 2021, Gjykata vendosi rrëzimin e kërkesë-padisë
dhe përfundimin e procesit në favor të Autoritetit.
Paditësi ka ankimuar në Gjykatën Administrative të
Apelit.

Pas një procesi të gjatë gjyqësor të ndjekur nga
Autoriteti, në muajin shkurt 2021 Gjykata vendosi
rrëzimin e kërkesës së paditësit Xh.Sh. për vërtetimin e faktit.
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