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Trajtimi i të kaluarës në raport krahasues: Shqipëria dhe Evropa Lindore 

Abstrakt 

Trajtohen tiparet kryesore të qëndrimit ndaj së kaluarës në Shqipëri, duke u përqendruar në kategoritë e 

punës së detyruar dhe të dhunës shtetërore, krahasuar me praktikat e vendeve të tjera ish komuniste si Rumania, 

Polonia, Çekia dhe Estonia, vende që paraqesin identitete të mjaftueshme përfaqësuese të kornizës së plotë të 

ndarjes me të kaluarën. Punimi përmbledh analizën politike të procesit të qendrimit ndaj së kaluarës në këto vende, 

ecurinë juridike dhe sjelljen shtetërore, si dhe bilancin e deritanishëm të proceseve në rrafsh krahasues. 

Hyrje 

Tri dekada pas rënies së Murit të Berlinit dhe fundit të Luftës së Ftohtë vendet ish-

komuniste ende ndeshen me pasojat e të kaluarës dhe sfidën e përballjes me to. Në Rumani, 

Bullgari, Poloni, Sllovaki dhe në Çeki debatet mbi të shkuarën komuniste, dosjet sekrete dhe 

“dekomunizimin” vijojnë të jenë pjesë e agjendës dhe retorikës politike. Në Ukrainë nismat për 

dekomunizimin e vendit kulmuan me ligjin e vitit 2015, debatet dhe efektet e të cilit vijojnë të 

jenë prezent edhe sot. Gjermania vijon të ketë rol aktiv në dialogun mbi të kaluarën dhe 

memorien ndaj saj. Në Estoni, më 2015 u iniciua nisma për krijimin e një grupi hetimor 

ndërkombëtar mbi krimet e komunizmit dhe përgjegjësit e tyre, duke marrë si model praktikat 

e hetimit dhe të gjykimit në tribunalin e Nurembergut. Nismës estoneze iu bashkuan tetë shtete 

ish komuniste të Evropës Lindore dhe një numër i madh vendesh e institucionesh perëndimore. 

Shqipëria nuk i është bashkuar ende kësaj nisme, megjithatë edhe ajo vijon periodikisht të jetë 

e përfshirë në debat. 

Shqipëria ishte e fundit në listën e shteteve që bënë ndryshimin e sistemit dhe miratimin 

e shumicës së akteve politike, përfshirë edhe ato mbi politikat dhe nismat që lidhen me të 

kaluarën. Në realitetin tonë, ashtu si në praktikat e ndryshimeve të mëdha, pritshmëritë qytetare 

ishin shumë më të mëdha sesa kapacitetet: shumica absolute besonin se ndarja me të kaluarën 

do të bëhej e shpejtë dhe e plotë. I pari sondazh perëndimor (USAID 1991) i zhvilluar në 

Shqipëri në pranverë dhe vjeshtë 1991 tregonte se mbi 85% e qytetarëve besonin se Shqipëria 

do të bëhej një demokraci e qëndrueshme dhe funksionale, mbi 95% mbështesin integrimin, 

rreth një e katërta besonte se do të kishte një periudhë të gjatë tronditjeje, 52% kërkonin 

ndryshime radikale në ekonomi dhe në shtet, 71% vlerësonin se do të kishte qenë më mirë nëse 



komunistët nuk do të kishin ardhur kurrë në pushtet1 dhe 7 në 10 veta besonin se në 5 vitet e 

ardhshme jeta e tyre do të jetë shumë më e mirë. Pesë vjet pas këtij sondazhi vendi hyri në krizë 

të thellë politike dhe më pas edhe krizë sociale e ekonomike, duke rrezikuar ekzistencën e rolit 

të shtetit dhe duke ftuar trupa paqësore ndërkombëtare të përmbushnin funksionet bazë të tij. 

Në këtë mënyrë shqiptarët e nisën tranzicionin politik përmes pritshmërive të mëdha, të cilat 

pasonin zhgënjimet e mëdha gjatë periudhës komuniste. Brenda këtyre përgjigjeve mund të 

kuptohet edhe më mirë fakti se konceptet e demokracisë, shtetit të së drejtës dhe reformave 

ekonomike ishin dukshëm në kontrast me kapacitetet, aftësinë, vizionin dhe formimin kulturor 

të elitës së re politike dhe të vetë sistemit të ri.  

Në dhjetor 1990 u lejua pluralizmi politik dhe u legalizuan partitë e para politike. Në 

programin fillestar me 23 pika, opozita e parë jo komuniste nuk kishte asnjë citim apo trajtim 

të çështjes së ndarjes nga e kaluara apo referimit tek shtresa e ish të përndjekurve politikë, 

përfshirë dhe ata që ende ndodheshin në burgje apo kampe internimi. Opozita e përfaqësuar nga 

Partia Demokratike, angazhohej për shtet të së drejtës, pluralizëm konkurrues, liri mendimi e 

veprimi, diversitet në pronësi, integrim dhe tema të tjera deklarative2. Opozita iu kthye kësaj 

kategorie dhe tematike vetëm në mesin e janarit 1991, një muaj pas pluralizmit dhe në ditët kur 

udhëheqësi i fundit komunist, Ramiz Alia, nxori dekretin në mbrojtje të figurës së diktatorit 

Hoxha.  

Në javën e fundit të muajit dhjetor 1990 edhe partia në fuqi, Partia e Punës (PPSH) 

publikoi programin e saj elektoral politik, - në asnjë pikë të së cilit nuk flitej për falje, reflektim, 

lirim të të burgosurve politikë dhe as rehabilitim apo drejtësi. Përkundrazi, në program citohej 

diktatori Hoxha me vlerësime të larta3 dhe ruheshin të njëjtat linja ideologjike si në paraditen e 

12 dhjetorit, kur ende nuk ishte lejuar e jetësuar ndryshimi i sistemit politik. PPSH-së iu deshën 

gjashtë muaj të tjerë kohë për të pranuar nevojën e rishikimit të programit në drejtim të së 

kaluarës dhe të vendosë ndryshimin e emrit, ekipit drejtues dhe elementëve të tjerë funksionalë 

në një parti politike. Të njëjtat tipare gjejmë edhe tek partitë e tjera politike që u krijuan në 

fillim të vitit 1991 dhe konkurruan si subjekte reale apo fiktive në zgjedhjet parlamentare të 

marsit 1991. 

Analiza e debatit politik 1991 na ndihmon për të kuptuar më qartë vizionin dhe nivelin 

demokratik të elitës së re politike, e cila dominoi për më shumë se dy dekada procesin e 

1 Ylli Bufi, Në fillimet e tranzicionit. Tiranë: UET Press,  2016, f. 330-334. 
2 Afrim Krasniqi, Partitë politike në Shqipëri 1920-2006, Tiranë: ISP, 2006,  f. 360. 
3 Arkivi Qendror i Shtetit (më tej: AQSH) Fondi (më tej: F.) 14/Arkivi i Partisë (më tej: AP) Viti (më tej: V) 1990, 

Dosja (me tej: D.) 22, Fleta (më tej: fl. 2/3). Programi për fushatën elektorale dhe për legjislaturën e ardhshme. 



tranzicionit. Liderët kryesorë të vitit 1991 ishin edhe liderët kryesorë në secilën prej 

vendimmarrjeve të mëdha politike të tranzicionit. Më 1 gusht 1991, Kuvendi i Shqipërisë u 

mblodh në seancë për të nisur debatin mbi projektligjin “Për pafajësinë, amnistinë dhe 

rehabilitimin e ish-të dënuarve dhe të përndjekurve politikë”. Më shumë sesa një debat ligjor 

dhe teknik, ai përfaqësonte vizionin e elitës politike ndaj periudhës komuniste, si dhe testonte 

gatishmërinë e sistemit të ri për të rivendosur drejtësi dhe për të krijuar ndarjen ligjore me të 

kaluarën. Debati mbi ligjin zgjati 4 ditë, pa arritur të gjendet zgjidhje konsensuale.  

Siç shkruan në kujtimet e tij ish-kryeministri Ylli Bufi, trajtimi i të kaluarës dhe ish të  

përndjekurve politikë ishte “një nga çështjet e nxehta të asaj periudhe ... Fillimisht, projektligji 

u paraqit nga Qeveria e Stabilitetit në Kuvend më 1 gusht ... Kuvendi nuk e pranoi projektligjin 

dhe ia ktheu qeverisë për ta rishikuar. Çështja themelore e këtij debati lidhej me dhënien e 

pafajësisë të të gjithë ish-të dënuarve politikë dhe të përndjekurve politikë. Ministria e 

Drejtësisë, që kishte përgatitur projektligjin, e shikonte çështjen thjesht nga pikëpamja juridike, 

duke argumentuar se pafajësinë mund ta japin vetëm gjykatat”4. Vetë qeveria, në votëbesimin 

e saj në qershor 1991, kishte premtuar5 se “brenda një kohe të shkurtër do të paraqesë për 

miratim në Kuvendin Popullor një akt normativ me anë të të cilit të realizohet rikthimi i të 

drejtave politike, juridike, të strehimit, punësimit etj., të njohjes së kohës së vuajtjes së dënimit 

si kohë e vlefshme për efekte pensioni si dhe probleme të tjera që lidhen me sigurimet shoqërore, 

të profesionit të të dënuarve politikë të ndërgjegjes si dhe për ata të dënuar që deklarohen të 

pafajshëm”. 

Midis palëve politike në parlament kishte diferenca të dukshme. Në emër të së majtës, 

kryetari i sapozgjedhur i Partisë Socialiste, Fatos Nano deklaroi se “ne e thamë hapur dhe qartë 

se gjithë të dënuarit apo të arratisurit politikë, përveç kolaboracionistëve të fashizmit dhe atyre 

që shfrytëzuan deri në palcë punëtorin dhe fshatarin, duhet të shpallen të pafajshëm”6. Siç del 

nga kjo deklaratë dhe nga diskutimet e shumta të atyre seancave plenare, megjithëse parlamenti 

ishte mbledhur për të rivendosur drejtësinë lidhur me ish të përndjekurit politikë, ende 

dominuese mbeteshin etiketimet kolektive për “bashkëpunëtorë të fashizmit” dhe “ata që 

shfrytëzuan deri në palcë punëtorin dhe fshatarin”, pra shtresat e pasura në qytet e fshat, të 

shpronësuara me forcë në vitet 1944-1948. 

Përballë mazhorancës, opozita u shfaq më e avancuar në qëndrimet e saj dhe më 

përfshirëse në kategoritë dhe problematikat që ligji do të trajtonte. Sipas kreut të opozitës Sali 

4 Y. Bufi, Në fillimet e tranzicionit ..., f. 184. 
5 Programi i Qeverisë së Stabilitetit, Kuvendi i Shqipërisë, 12.06.1991. 
6 “Fatos Nano” në: Punime të Kuvendit, Legjislatura e 12-të, Viti 1991, nr. 4, 30.09.1991, f. 1714. 



Berisha, “ligji është një ligj vendimtar në kuptimin e ndarjes së shoqërisë shqiptare nga e 

kaluara”7. Ai pranoi më tej vlerën simbolike të nismës, kur deklaroi se “e vërteta është që në 

qoftë se kjo Qeveri, në morinë e halleve të mëdha, një burim financiar të caktuar nuk gjen dhe 

nuk cakton për to, fjalët dhe ligjet tona do të kenë vlerë morale, por këta përsëri do të vazhdojnë 

të jetojnë në zinë dhe mjerimin, në të cilën i zhytëm”, por ndryshe nga PS kërkoi që krahas 

ndjesës publike, “të bëjmë dhe një dënim solemn të krimit dhe diktaturës, e cila pa dyshim është 

përgjegjëse për këtë vepër”. 

Analiza të tilla dhe sidomos analiza e akteve politike dhe ligjërimit politik të elitave të 

reja që dominuan tranzicionin tregon se  ndryshimi deklarativ i sistemit rezultoi se ishte shumë 

më i lehtë sesa ndryshimi përmbajtjesor i tij. Kjo shfaqet kryesisht në mentalitetin dhe vizionin 

e elitave të viteve ’90-’92, të cilat shtruan shinat për tranzicionin dhe sistemin që edhe aktualisht 

po qeveris vendin. Në dallim nga sjellja e elitave të reja në mazhorancën dhe opozitën e parë 

politike prej vitit 1923, gjatë ditëve të Lëvizjes Studentore pati më shumë solidaritet, kurajë dhe 

sprova mbështetëse për shtresat “armike”, siç cilësoheshin figurat më të njohura të ekzekutuara, 

burgosura, censuruara apo denigruara gjatë regjimit komunist. Por pas jetësimit të pluralizmit 

studentët nuk ishin më forcë drejtuese dhe se agjendat politike ndoqën rrjedha të tjera më 

pragmatiste.  

Për rrjedhojë, të burgosurit e fundit politikë të periudhës komuniste u liruan nga burgjet 

vetëm në javën e dytë dhe të tretë të marsit 1991, pak ditë para zgjedhjeve të para politike; nga 

11 partitë politike më të rëndësishme të krijuara më 1991-1992 asnjë prej tyre nuk drejtohej nga 

ish të burgosur politikë. Në parlamentin e ri pluralist arritën të përfaqësoheshin 4% ish të 

përndjekur politikë ndaj 11% të ish anëtarëve apo kandidatëve të Komitetit Qendror të PPSH. 

Rreth 65 ditë pas zgjedhjeve të para partitë politike komuniste dhe antikomuniste ranë dakord 

të krijojnë një qeveri të përbashkët koalicioni, e cila drejtoi vendin deri në dhjetor 1991 për t‘i 

lënë vendin një qeverie tjetër konsensuale teknike deri në rotacionin politik të marsit 1992. 

Shqipëria dhe vendet e tjera: raporti mbi të kaluarën 

Kurba politike drejt rotacionit politik dhe qëndrimi i elitave të sistemit të ri ndaj të 

kaluarës komuniste e viktimave politike të saj, janë një matës i mirë dhe dallues midis përvojave 

ndër vendet ish komuniste të Bllokut Socialist. Në Shqipëri e Bullgari, Partitë Komuniste fituan 

në shumicë absolute zgjedhjet e para shumëpartiake, duke vonuar 1 deri në 2 vjet rotacionin 

politik. Në Çekosllovaki, Poloni dhe sidomos në Hungari, ndryshimi i sistemit erdhi përmes 

7 “Sali Berisha” në: Punime të Kuvendit, Legjislatura e 12-të, Viti 1991, nr. 4, 30.09.1991, f. 1715. 



bisedimeve dhe marrëveshjeve politike, duke mundësuar zëvendësimin e elitave drejtuese në 

mirëbesim ose përmes standardeve më të larta. Në Rumani ndryshimi erdhi në formë më të 

dhunshme, duke qenë vendi i vetëm që ekzekutoi diktatorin komunist, kurse në republikat 

baltike procesi i ndryshimeve kishte dallime thelbësore me proceset e njëjta në vende si 

Shqipëria. Midis shteteve në Jugosllavi, procesi i pavarësisë dhe ndryshimeve politike ndodhi 

në forma unike në raport me modelet e tjera referuese, të motivuar nga faktorë të tjerë dhe të 

drejtuar nga elita me agjenda të tjera politike.  

Kjo shumëllojshmëri formash dhe praktikash të zbatuara në realizimin e ndryshimit të 

sistemit politik në vendet e Evropës Lindore pati rol përcaktues edhe në krijimin e modeleve të 

sjelljes institucionale dhe publike ndaj të kaluarës. Praktika e ndryshimit në Gjermaninë 

Lindore dhe administrimi tërësor i shpejtë dhe produktiv i procesit të tranzicionit drejt 

ribashkimit gjerman, përbën rast përjashtimor dhe nuk ka ngjashmëri me asnjë prej praktikave 

të tjera në ish- vendet e Bllokut Socialist. Për rrjedhojë, referimi në praktikën gjermane, edhe 

për shoqëri si Shqipëria, shpeshherë është i sforcuar dhe nuk merr në konsideratë dallimet 

esenciale në traditë, mjete, mentalitet, kulturë dhe as potencialin e shtetit të ish Gjermanisë 

Perëndimore.  

Cili mund të jetë modeli më i mirë referues? Ka një numër studimesh që mbrojnë tezën 

se proceset politike dhe sjellja e institucioneve përcaktohet kryesisht nga specifikat e secilit 

vend. E njëjta tezë vlen edhe në analizën e trajtimit të së kaluarës. Pas viteve ’50 dhe në vijim 

Shqipëria nuk pati klasë dhe as grupe klasike të disidencës së organizuar politike, grupe liberale 

që promovuan ide dhe i mbrojtën ato, nuk pati grupe sindikaliste dhe as ndikim të diasporës në 

jetën e brendshme politike, ndërpreu komunikimin e plotë me Perëndimin dhe më pas edhe me 

Lindjen dhe ndaloi besimin në Zot duke eliminuar ndikimin në shoqëri të komuniteteve fetare. 

Për krahasim, kur Shqipëria ndaloi me Kushtetutë besimin në Zot një prift polak, Papa Gjon 

Pali II, u bë kreu i Kishës Katolike; në kulmin e vetizolimit të Shqipërisë diktatorë të tjerë 

komunistë si Çaushesku, bënë vizita zyrtare dhe morën dekorata të larta nga vende si: Britania 

e Madhe, Italia, Gjermania, Austria etj. Në të njëjtat vite edhe udhëheqësi bullgar Zhivkov mori 

dekoratë të lartë nga vende si Portugalia; gjeneral Jaruzelski në Poloni mori dekorime të larta 

nga vende si Italia, Franca, Belgjika, Portugalia etj. Një pjesë e madhe e tyre u anuluan vetëm 

pas 1989-ës, por kjo është një e dhënë me rëndësi për të kuptuar diferencën midis diktaturës 

izolatore dhe antiperëndimore në Shqipëri dhe modelit rumun, si një prej modeleve më të 

skajshme të Evropës Lindore. 

Dallim tjetër thelbësor është raporti i vendeve me “armikun”, “pushtuesin” dhe ndjenja 

e çlirimit në fazën e ndryshimit të sistemit. Vende si Estonia, Letonia, Polonia, Hungaria, 



Çekosllovakia etj., e përjetuan ndarjen me sistemin e kaluar edhe si ndarje me dominimin 

sovjetik, prania e dhunshme e të cilëve mori nota tragjike më 1956 në Hungari dhe 1968 në 

Çekosllovaki. Vende si Kroacia, Sllovenia etj., e përjetuan ndarjen nga sistemi i kaluar si ndarje 

nga projekti i imponuar i Jugosllavisë Federative dhe shpallje të pavarësisë, kurse në vende si 

Shqipëria ndjesitë ishin më specifike, u bë ndarje e një pjese të popullsisë me pjesën tjetër, e 

cila në shumicë ose pakicë, pati sunduar me dorë të hekurt për 46 vjet. Duke qenë ndarje brenda 

vetes, nuk mund të kishte revolucion dhe as ndryshime radikale dhe se nuk mund të kishte 

receta të gatshme të huazuara nga pjesa tjetër e kontinentit. Një rast më analog, Rumania e 

Bullgaria, mund të shërbenin si pika referimi në disa aspekte, por edhe atje, suksesi i Ion Ilieskut 

ishte suksesi i një zyrtari të lartë, por të pakënaqur brenda vetë regjimit. 

Në nivel krahasues midis Shqipërisë dhe vendeve të tjera, rezulton se në vitin e parë të 

ndryshimit të sistemeve politike (1989-1991) pothuajse të gjitha vendet ndoqën praktika të 

njëjta politike dhe ligjore për trajtimin e të kaluarës dhe viktimave politike të tij. Secili vend 

miratoi forma të ndryshme amnistie kolektive ose për grupe të caktuara, duke i dhënë fund 

praktikave të diferencimit zyrtar. Në vende si ish Republikat Sovjetiko-Baltike, procesi i 

amnistisë është më i hershëm dhe ndodhi përpara se të ndryshonte regjimi politik, kurse në 

vende si Shqipëria procesi ndodhi gati një vit pas ndryshimit të sistemit politik.  

Vendimi për amnistitë kolektive lidhet me veçoritë e memories ndaj të kaluarës dhe 

rrethanat specifike politike në secilin vend. Në vendet baltike burimi kryesor i dënimeve 

politike ishte Moska dhe qëndrimet “pro” apo “kundër” politikave të saj, në vendet e Evropës 

Qendrore burim kryesor ishin grupet liberale dhe disidente, përfshirë edhe grupe civile e fetare, 

në ish Jugosllavi burim kryesor ishin grupet nacionaliste, liberale dhe fetare, kurse në vende si 

Shqipëria gjendeshin kategori të shumta, përfshirë edhe një pjesë e madhe e ish elitës komuniste 

përpara viteve ’60 -’80. 

Në procesin e amnistisë debati ishte kompleks: parlamentarët diskutuan mbi kategoritë 

përfituese duke pasur vija të dukshme ndarjeje për ngjarjet politike të Luftës së Dytë Botërore, 

mbi konceptin e amnistisë kolektive dhe të drejtës së parlamentit për ta jetësuar atë, mbi efektet 

juridike dhe sociale të amnistisë, mbi raportimin midis pritshmërive të vetë viktimave të 

regjimit komunist dhe kapaciteteve të shtetit për t’iu përgjigjur, mbi të drejtat sociale midis 

viktimave dhe pjesës tjetër të popullsisë, mbi kategoritë e atyre që shkaktuan viktima dhe që 

trajtoheshin me ligje të tjera të veçanta, si dhe mbi specifika të tjera që lidhen me kontekstin 

politik, juridik e social shqiptar. Ajo që bie dukshëm në sy në debatin parlamentar të vitit 1991 

asnjë palë ose asnjë folës politik nuk referon ndonjë praktikë të njëjtë me vendet e tjera ish 

komuniste, një tregues i mungesës së informacionit mbi praktikat e mira dhe problematikat e 



lindura në vendet e tjera ish komuniste. Në debatet e tjera parlamentare, si më 1993, 1997, 2004, 

2007, 2014 etj., deputetët i janë referuar gjithnjë e më shumë praktikave të ndjekura në vendet 

e tjera të ish Bllokut Lindor, cilësi që ka ndikuar në zhvillimin e debateve më cilësore sesa atij 

të vitit 1991. 

Pas amnistisë dhe procesit te rehabilitimit politik dhe social, të gjitha vendet ish 

komuniste kaluan edhe fazën e nismave ligjore të lustracionit. Procesi i lustracionit, natyra dhe 

bilanci i tij ndryshon nga vendi në vend, në varësi nga specifikat, periudhës, forcave politike në 

pushtet dhe pranimit të tij si normë demokratike në kuadër të pajtimit dhe ndërtimit të sistemit 

të ri. Tipar i procesit të lustracionit në Shqipëri është distanca midis produktit ligjor parlamentar 

dhe normave kushtetuese dhe për rrjedhojë, anulimi i ligjeve përmes vendimeve të Gjykatave 

Kushtetuese. Një analizë e detajuar e procesit dhe e legjislacionit shqiptar mbi ndarjen me të 

kaluarën përmes lustracionit, nuk përcakton apriori përgjegjësi tek organet vendimmarrëse 

ligjore, përfshirë Gjykatën Kushtetuese, sa gjen përgjegjësi tek mënyra sesi elitat politike u 

sollën me të kaluarën dhe sesi e përdorën atë në varësi nga nevojat politike dhe elektorale.  

Reagimi shtetëror si përgjigje dhe paradokset në reagime 

Një lexim i detajuar i bazës ligjore dhe akteve politike të qeverisë, parlamentit, 

Presidentit, institucioneve dhe funksionarëve të tjerë të lartë publikë që kanë rol direkt ose 

indirekt me ish të përndjekurit politikë, nxjerr në pah tri të dhëna interesante.  

Tipari i parë, të gjitha ndërhyrjet kanë ndodhur në kohë krizash, kryesisht pas grevave 

e protestave të vetë ish të përndjekurve politikë. Më 1991 në ditët e debatit parlamentar për 

amnistinë dhe ligjin për rehabilitimin, grupe ish të përndjekurish politikë ndodheshin në grevë 

urie, e dhënë kjo që del vazhdimisht në debatin parlamentar si tregues nxitës për një 

vendimmarrje të shpejtë dhe sa më konsensuale. Në mesin e viteve ’90 pati një grevë tjetër urie 

të ish të përndjekurve politikë që çoi në korrektimin e akteve të ekzekutivit për trajtimin e tyre. 

Më 2004 përsëri pati protesta dhe greva të veçuara të ish të përndjekurve politikë që 

korrespondojnë me ndryshimet në bazën ligjore mbi trajtimin dhe rehabilitimin e tyre, ndërkohë 

që në prag të rotacionit politik 2013 pati një tjetër grevë urie nga ish të përndjekurit politikë, 

me një rast tragjik vetësakrifice, që motivoi politikanët të rishohin skemat e trajtimit financiar 

dhe social dhe të bëjnë ndërhyrje të reja ligjore. Në tërësi, gjatë 28 viteve tranzicion nuk ka 

pasur grup tjetër social me numër më të lartë grevash, protestash dhe reagimesh publike në 

mbrojtje të të drejtave të mohuara kushtetuese sesa grupimet nga komuniteti i ish të 

përndjekurve politikë. Pavarësisht se të ndarë në disa shoqata dhe grupime, në tërësi kërkesat e 



tyre kanë qenë të njëjta dhe kanë qenë e janë brenda kuadrit kushtetues dhe detyrimeve 

ndërkombëtare mbi Shqipërinë. 

Tipari i dytë është fakti se Shqipëria nuk ka arritur ende të ketë një strategji kombëtare 

trajtimi në të gjitha aspektet që lidhen me të kaluarën dhe ish të burgosurit apo ish  të 

përndjekurit politikë. Për pasojë, çdo qeveri ka deklaruar prioritete afatshkurta, të cilat jo vetëm 

nuk janë përmbushur në nivelin e premtimeve, por edhe kanë krijuar shkëputje në varësi nga 

natyra e qeverive dhe ecurisë politike të vendit. Nisma më e rëndësishme ligjore, ajo e vitit 

1991 për amnistinë dhe paketën e rehabilitimit, plotësuar më 1993, nuk u shoqërua me faturë 

financiare dhe as me marrëveshje politike afatgjatë. Për më tepër, ndryshimet e vazhdueshme 

të strukturës së qeverisë dhe të kompetencës funksionale të organeve që mbulojnë këto kategori, 

krijuan vonesa, mbivendosje dhe një rrjet burokratik periodik me kosto të reja shtesë për 

qytetarët e interesuar.  

Tipari i tretë lidhet me paaftësinë politike dhe juridike të klasës politike dhe 

institucioneve për të përcaktuar që në fillim kategoritë në trajtim dhe nënkategoritë sipas natyrës 

së persekutimit: të burgosurit, të zhdukurit, të ekzekutuarit, të internuarit, ata që u detyruan të 

punonin pa pagesë, ata që u diskriminuan për shkak të statusit politik në aktivitetin e tyre 

profesional etj. Për pasojë, një sërë ndërhyrjesh ligjore plotësuese për kategori të caktuara 

brenda komunitetit të ish të përndjekurve politikë, vetëm sa e vonuan dhe e komplikuan 

procesin tërësor të amnistisë, rehabilitimit dhe të integrimit. Së fundi, edhe më 2018, Kuvendi 

ndërhyri në ligj për një kategori të vogël të ish të përndjekurish politikë, duke përcaktuar se 

“koha e vuajtjes së dënimit të ish të dënuarve politikë në burgjet ku punohej në minierë në 

nëntokë, për efekt pensioni, njihet si punë e kryer në minierë në nëntokë. Periudha njihet sa 

dyfishi i periudhës së qëndrimit në këto burgje. Paga llogaritet sa paga e punës në minierë në 

nëntokë, sipas legjislacionit përkatës. Vërtetimi për kohën e vuajtjes së dënimit në burgjet ku 

punohej në minierë në nëntokë lëshohet nga Ministria e Brendshme, pas konfirmimit nga 

Ministria e Drejtësisë”8. Në ndërhyrjen e fundit përfshiheshin vetëm 264 persona, me koston 

totale financiare 4 milionë lekë/muaj nga buxheti i shtetit. 

Tipari i katërt lidhet me raportet e brishta të shtetit shqiptar ndaj detyrimeve të 

brendshme kushtetuese dhe me detyrimet ndërkombëtare. Një sërë aktesh ndërkombëtare u 

ratifikuan pa u shoqëruar me akte administrative në vijim të tyre dhe pa gjetur zbatim në nivelet 

e angazhimit. Në Shqipëri ka pasur disa ndërhyrje nga Gjykata Kushtetuese për të vendosur 

norma dhe praktika pune më realiste dhe më funksionale në lidhje me trajtimin social, ekonomik 

8 “Ligj nr. 24/2018 Për një shtesë në ligjin nr. 7514, datë 30.9.1991, “për pafajësinë, amnistinë dhe rehabilitimin e 

ish-të dënuarve dhe të përndjekurve politikë”, të ndryshuar, 17.05.2018” në: Fletore Zyrtare. 



e shtetëror të kësaj kategorie, ndërkohë që Shqipëria ka humbur disa procese në Gjykatën 

Evropiane për të Drejtat e Njeriut lidhur me problematikat e pronësisë apo të drejta të tjera të 

cenuara.  

Pothuajse të gjitha vendet ish komuniste aplikuan amnisti të përshkallëzuara midis 

viteve 1988-1989, kurse Shqipëria më 1990. Vendet baltike ishin më të avancuara në përfshirjen 

e kategorive të amnistisë ndaj ish të përndjekurve politikë, kurse vendet e tjera aplikuan forma 

të diferencuara. Procesi ndodhi në kuadër të ndryshimeve politike pas ardhjes së Gorbaçov-it 

në BRSS, si dhe presionit në rritje të grupeve të ndryshme qytetare brenda vendit ose presionit 

të jashtëm. Vende si Rumania (1988) dhe Shqipëria (1990) reduktuan ndjeshëm numrin e 

veprave penale me dënime afatgjata, si dhe amnistuan një numër të madh krimesh të 

parashikuara deri në 5-10 vjet burgim. Në Rumani dënimet me vdekje u reduktuan në 10 vjet 

burgim9, kurse në Shqipëri dënimi maksimal i tradhtisë për ikjen nga vendi u reduktua në dënim 

disavjeçar për kalim të paligjshëm të kufirit. 

Procesi i reagimit të paplanifikuar të qeverive dhe legjislaturave parlamentare, dhe për 

pasojë, i reagimit nën presion nga protestat apo grevat e urisë, u shoqërua edhe me paradokse 

thelbësore në klimën politike dhe institucioneve të reagimeve. Për shembull, në momentin kur 

më 1991 u zhvillua debati mbi amnistinë e ish të përndjekurve politikë ende në burgjet shqiptare 

kishte të burgosur politikë. Sipas referimit të ministrit të Drejtësisë në debatin parlamentar të 

gushtit dhe shtatorit të vitit 1991, të burgosurit e fundit politikë ishin në tri kategori: disa të 

mbetur nga periudha e mëparshme për shkak të dënimeve të mëdha, disa nga të dënuarit në 

shkelje të dekretit të janarit 1991 lidhur me mbrojtjen e emrit dhe përmendoreve të diktatorit 

Hoxha dhe një kategori e tretë e individëve të dënuar për akte të veçuara politike, kryesisht ndaj 

figurave politike të regjimit, përfshirë edhe të dënuar gjatë vitit 1991.  

Nuk ka të dhëna të detajuara specifike, por në debatin parlamentar të gushtit 1991 flitet 

për rreth 1000 persona që ndodheshin ende në burgje shumica e tyre me sfond politik, për të 

cilët kërkohet lirim përmes një amnistie kolektive. Midis tyre në burgje ndodheshin edhe disa 

prej protestuesve antikomunistë të janarit 1990 në Shkodër, të periudhës së ngjarjeve në 

ambasada 1990, të kalimit të kufirit shtetëror përpara dhjetorit 1990, të protestave të shkurtit 

1991 dhe të ngjarjeve të tjera më të vogla me karakter politik. Deputetët dhe vetë ministri i 

Drejtësisë pranonin në gusht 1991 se amnistia do të përfshinte “edhe për persona që janë duke 

vuajtur dënimin për vepra penale, të cilat, ndonëse nuk përfshihen në kapitullin e krimeve 

kundër shtetit, janë të karakterit politik, për shkak të motiveve të kryerjes së tyre, si të dënuarit 

9 Raluca Grosescu, “Transitional criminal justice in post-communist Romania”, in: Crimes of the Communist 

Regimes, Czech Republic 2010, p. 333. 



për shpifje dhe fyerje kundër organeve më të larta të shtetit e të partisë, për shkelje të 

dispozitave të dekretit “Për respektimin dhe mbrojtjen e monumenteve që lidhen me historinë 

kombëtare dhe të simboleve shtetërore”, si dhe të dekretit “Për mbledhjet, grumbullimet dhe 

manifestimet e shtetasve në vendet publike”10.  

Ky paradoks i madh shqiptar nuk gjendet në vendet e tjera ish komuniste, me përjashtim 

të ndonjë rasti të veçantë të drejtimit autoritar ose në raste specifike si ai i Kosovës nën 

administrimin jugosllav e serb. Ekzistenca e të burgosurve politikë edhe në gusht - shtator 1991 

në një vend me përkatësisht 9 dhe 10 muaj sistem pluralist demokratik dhe me Kushtetutë të re, 

është e pajustifikuar në aspektin politik dhe institucional. Ajo është një dëshmi më shumë e 

paqartësisë së elitës së re politike për të përshtatur mekanizmat dhe frymën e sistemit të ri politik 

me akte konkrete institucionale, ligjore dhe administrative, si dhe e koncepteve minimale 

demokratike në formimin e tyre.  

Paqartësia në bilancin e viktimave humane - si tregues anormaliteti 

Një dallim tjetër i rëndësishëm midis përvojës shqiptare dhe të vendeve të tjera ish 

komuniste është ecuria e procesit të krijimit të database njerëzore mbi viktimat politike të 

regjimit komunist. Në kërkimin arkivor në vendet e tjera rrallë gjenden tregues kritikë mbi të 

dhënat zyrtare, dhe në tërësi raste të tilla specifike lidhen me procesin e internimeve apo 

zhdukjeve në vende të tjera, kryesisht në ish zonat e Bashkimit Sovjetik. Në Shqipëri nuk ka 

pasur praktika të tilla deportimi në drejtim të shteteve të tjera, ndaj edhe mundësitë tona për të 

saktësuar database me të dhëna duhej të ishin reale. 

Ka pasur disa përpjekje serioze, përfshirë edhe nisma për botimin e të dhënave 

enciklopedike mbi emrat e viktimave të regjimit komunist, por procesi është ende në vijim, dhe 

metodika kërkimore lë hapësirë për interpretime kritike. Në këto rrethana mund të thuhet se 28 

vjet nga rënia e sistemit komunist, Shqipëria mbetet një nga shtetet e vetme, ku ende nuk ka të 

dhëna zyrtare referuar numrit të ish të përndjekurve politikë gjatë sistemit komunist dhe 

viktimave politike të tij. Për pasojë, pas çdo debati politik dhe institucional mbi këtë komunitet, 

trajtimin dhe problematikat e integrimit të tyre, burimi referues, shifrat, janë objekt dyshimi dhe 

kontestimi.  

Referuar të dhënave të vetë institucioneve zyrtare, ato janë dukshëm kontradiktore. Për 

ilustrim, të dhënat e dy institucioneve kryesore shtetërore që trajtojnë këtë periudhë, Instituti i 

Studimeve të Krimeve dhe Pasojave të Komunizmit (ISKPK) dhe Institutit të Integrimit për ish 

10 “Shefqet Muçi” në: Punime të Kuvendit Legjislatura e 12-të, Viti 1991, nr. 4, f. 1540. 



të Dënuarit e të Përndjekurve Politikë (IIDPP), kanë diferenca të mëdha. Sipas ISKPK numri i 

qytetarëve të burgosur politikë ka qenë 34 13511, kurse sipas IIDPP numri i të burgosurve 

politikë ka qenë 14 563 ose mbi 19 mijë më pak12. Diferencat e mëdha në deklarime nga dy 

institucionet, të cilat janë në varësi përkatësisht nga parlamenti dhe qeveria, janë tregues i 

hendekut të madh lidhur me krijimin e database efektive mbi viktimat e regjimit komunist në 

Shqipëri. 

Në politikë ka pasur dy debate të mëdha lidhur me numrin e ish të burgosurve politikë, 

numrit të personave të ekzekutuar apo atyre të zhdukur, fillimisht më 1991 dhe më pas më 2004. 

Më 1991 debati ishte më shumë politik sesa teknik dhe lidhet edhe me klimën e përgjithshme 

ku ndodhej vendi, si dhe me pamundësinë reale të qeverisë dhe sidomos të aktorëve politikë, 

për të pasur të dhëna të detajuara. Më 2004 është një periudhë tjetër pas 13 vjet tranzicion, gjatë 

të cilave shteti ka pasur të gjithë mekanizmat në dispozicion për të evidentuar dokumentacionin 

arkivor dhe të dhënat mbi numrin e viktimave politike të regjimit komunist.  

Gjatë debatit parlamentar të gusht-shtatorit 1991 deputetët cituan shifra të ndryshme të 

ish të përndjekurve politikë. Më shumë se shifrat, debati lidhej edhe me kategorinë e cilësuar 

me statusin e ish të përndjekurve politikë, ku shumica absolute e parlamentit, përfshirë 

mazhorancën ish komuniste dhe një pjesë të opozitës së re, ishin kritike e përjashtuese ndaj fatit 

tragjik të individëve që kishin milituar në grupet nacionaliste në Luftën e Dytë Botërore apo 

mbështetësit e ish Mbretit Zog. E vetmja shifër e cituar në debat është ajo e ministrit të 

Drejtësisë në Qeverinë e Stabilitetit, Shefqet Muçi, i cili në paraqitjen e projektligjit “Për 

pafajësinë, amnistinë dhe rehabilitimin e ish-të dënuarve dhe të përndjekurve politikë”, tha se 

nuk ka të dhëna të sakta, por midis periudhës 1951-1990 janë evidentuar rreth 8500 persona të 

burgosur politikë13. Opozita e kontestoi deklaratën, me argumentin kryesor se periudha 1944-

1951 ka qenë edhe periudha më e ashpër e vrasjeve dhe dënimeve politike, ndaj numri real 

duhet të jetë shumëfish më i lartë. Parlamenti ngarkoi qeverinë të bëjë evidentimin e saktë të të 

dhënave, përgjegjësi që nuk u përmbush asnjëherë, nga asnjë prej qeverive prej vitit 1991 e në 

vijim.  

Më 2004, Ministria e Drejtësisë informoi Kuvendin14 se ka identifikuar 9870 persona si 

ish të përndjekur politikë. Në të njëjtën seancë citohet se “Instituti i Integrimit të përndjekurve 

politikë, është një institucion shtetëror dhe shifrën e ka sjellë krejtësisht të ndryshme, 17 650 

11 ISKPK (2016). Instituti i Studimeve të Krimeve dhe Pasojave të Komunizmit, Raport, 2016. 
12 IIDPP (2018). Institutit të Integrimit... http://ishperndjekurit.gov.al/al/statistika/ (parë më 14.10.2018. 
13 “Shefqet Muçi” ..., f. 1544. 
14 “Arben Malaj” në: Punime të Kuvendit Legjislatura e 16-të, Viti 2004, nr. 6, f. 1728. 

http://ishperndjekurit.gov.al/al/statistika/


persona15”. Edhe lidhur me të pushkatuarit, ministri i Financave (2004) raportoi se ka 

mospërputhje të mëdha, pasi “shoqatat, Instituti, jep një shifër që është rreth 6 403 persona, 

arshiva e Ministrisë së Drejtësisë jep një shifër që është rreth 607 persona”16. Dy vjet më parë, 

më 2002, Këshilli i Ministrave pati deklaruar një shifër gati të njëjtë të personave të pushkatuar, 

rreth 6 333 dhe shifër shumë më të lartë të personave ish të dënuar politikë, rreth 70 720 

individë. Në gusht 2003, ministri i Shtetit në atë kohë, Blendi Klosi, raportoi në Kuvend se në 

Shqipëri kanë qenë të pushkatuar 6 313 veta dhe të burgosur 23 000 vetë17. Po ashtu, në 

vlerësimin e Komisionit të Venecias (2004) referohet numri i 6 300 personave të vdekur në 

burgje, si dhe 10 750 persona të dënuar ose përndjekur politikë18, si kontingjent që do të 

trajtohet në procesin e kompensimit financiar. 

Hapja e arkivave jep të dhëna, të cilat edhe gjatë pjesës më të madhe të viteve të 

tranzicionit kanë qenë të panjohura. Për shembull, në një raportim në Byronë Politike në nëntor 

1990, vetëm një muaj përpara lejimit të pluralizmit politik, ministri i Punëve të Brendshme 

deklaronte se deri më 1990 numri i të arratisurve politikë ishte 9 220 persona19. Po ashtu, në 

llogari janë edhe rreth 5 mijë persona që emigruan në kuadër të ngjarjeve në ambasadat 

perëndimore në Tiranë. Më 2016, një auditim i kryer nga Kontrolli i Lartë i Shtetit flet për 

14563 të burgosur politikë, 5 548 të pushkatuar, 987 të vdekur në burg, dhe 21 401 të 

internuar20. 

Shifra të ndryshme gjenden edhe në botime studimore individuale apo të promovuara 

nga institucione shtetërore e publike, duke e komplikuar akoma më shumë krijimin e një baze 

të qëndrueshme reference. Gjatë viteve të fundit institucionet janë përpjekur të evitojnë citimin 

e shifrave dhe të flasin vetëm për numër dosjesh të përpunuara ose të aplikuara, ndërkohë që të 

dhënat e dy instituteve dhe të grupeve joqeveritare që merren me ish të përndjekurit politikë 

vijojnë të kenë diferenca të dukshme në deklarime. Të ndara në kategori, përfshirë edhe 

kategorinë e atyre që kanë kryer punë të detyruara dhe që janë shfrytëzuar fizikisht nga regjimi,  

të dhënat janë edhe më konfuze nga institucionet, burimet publike dhe dokumentacioni arkivor 

në dispozicion. 

15 “Ekrem Spahia”, në: Punime të Kuvendit Legjislatura e 16-të, Viti 2004, nr. 6, f. 1724. 
16 “Arben Malaj”, në: Punime të Kuvendit Legjislatura e 16-të, Viti 2004, nr. 6, f. 1729. 
17 “Ekrem Spahia” në: Punime të Kuvendit Legjislatura e 16-të, Viti 2004, nr. 6, f. 1750. 
18 Peter Paczolay, “Comments on the amendments to the law of the Republic of Albania on the status of politically 

ex-convicted and prosecuted people by the communist regime”, në: Venice Commission, Opinion no. 298/2004.  
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Përgjegjësia kryesore për krijimin e database të saktë është shtetërore. Organizatat e 

ndryshme civile nuk kanë burimet dhe as mekanizmat e mundshme për realizimin e një misioni 

të tillë, ndërkohë që shteti, përmes të dhënave të dokumentuara, mekanizmave verifikues, 

buxhetit dhe personelit në dispozicion, ka të gjitha mundësitë të ketë database të saktë dhe lidhur 

me të, edhe një strategji reale mbi trajtimin e të gjithë ish të përndjekurve politikë. Pa këtë 

database shifrat për kompensime, trajtime sociale, ato për ligjërim politik kontestues apo 

mbështetës, si dhe analizat krahasimore me vendet e tjera, mbeten relative. 

Trajtimi i paplotë mbi punën e detyruar 

Kampet e punës së detyruar në vendet ish komuniste ishin të shumta, por referuar në 

numër kampesh për numër popullsie, Shqipëria rezulton afër kreut të listës. Konkretisht, midis 

1948-1954 Hungaria kishte 199 kampe, Çekosllovakia 124, Bullgaria 99, Rumania 97, Polonia 

47 dhe Shqipëria mbi 20. Trajtimi i personave të përfshirë në kampet e punës së detyruar u bë 

jetike për vendet pas periudhës së ndryshimit të sistemit, por ishte edhe normë e pranuar 

ndërkombëtare. Shqipëria ishte e vonuar në ratifikimin e akteve ndërkombëtare, gjë që reflektoi 

edhe vonesa e pengesa për një legjislacion koherent dhe ndërhyrje në kohë për zbatimin e tij.  

Në hyrje të ligjit 7541, datë 30.09.1991 “Për pafajësinë, amnistinë dhe rehabilitimin e 

ish të dënuarve dhe të përndjekurve politikë", duke pranuar se “gjatë 45 vjetëve, shumë qytetarë 

shqiptarë janë akuzuar, gjykuar, dënuar dhe burgosur, internuar apo përndjekur për shkelje të 

natyrës politike, duke dhunuar të drejtat e tyre civile, sociale, morale dhe ekonomike” 

deklarohet angazhimi konsensual të krijohet “një sistem juridik i drejtë e i ndershëm, që të 

përputhet plotësisht me ligjet dhe rregullat që mbrojnë të drejtat bazë njerëzore”. Më tej, duke 

deklaruar ndjesën publike, faljen dhe angazhimin për rehabilitimin dhe rikthimin e drejtësisë, 

thuhet “Qeveria do të marrë të gjitha masat që të kompensojë dhe rehabilitojë të gjithë personat 

që janë akuzuar padrejtësisht për shkelje për të cilat bën fjalë ky ligj dhe të sigurojë për ta, me 

përparësi, ndihmën materiale dhe morale për t'u riintegruar plotësisht në shoqëri”.  

Në nenin 5 të ligjit ka referime të drejtpërdrejta për ish të burgosurit politikë në kampet 

e punës, duke përcaktuar detyrimin për dëmshpërblimin, përfitimin e shtesave në pension, 

trajtimin e fëmijëve, dhe elementë të tjerë socialë rehabilitues. Por pas çdo dispozite të ligjit ka 

referime të tilla si “në përputhje me kriteret ndërkombëtare” apo “aktet e Këshillit të 

Ministrave”. Në thelb janë dy standarde gati paralele, pa përputhje me njëra-tjetrën. Aktet 

ndërkombëtare janë më statike dhe përfshirëse, janë detyruese dhe mbështeten në konceptet e 

kompensimit pozitiv, kurse aktet e Këshillit të Ministrave janë akte në ndryshim, në varësi nga 

kapaciteti financiar, prioriteti publik, mbështetur në konceptin e kompensimit relativ. 



Në formën sesi u formatua legjislacioni shqiptar fillestar dhe nisi praktika e trajtimit të 

punës së detyruar, procesi i rehabilitimit dhe më pas integrimi social, ka dallime të dukshme 

me shumicën e modeleve të vendeve të tjera të ish Bllokut Socialist. Puna e detyruar ishte një 

prej dënimeve “paketë” që regjimi ndoqi ndaj të arrestuarve dhe të dënuarve politikë. Puna e 

detyruar nuk lidhej me ushtrimin e profesionit dhe as me mundësinë e përzgjedhjes vullnetare 

dhe kontratën e punës me efekt të ardhurash e pensioni, por një formë shfrytëzimi shtetëror ndaj 

atyre që shteti i konsideronte kontingjente armike e kundërshtare të tij. Praktikat e punës së 

detyruar morën përpjesëtime të mëdha sidomos në periudhën e parë pas vendosjes së sistemit 

komunist. Tashmë është e pranuar zyrtarisht një listë e gjatë me objekte të rëndësishme publike, 

të ndërtuara me punë të detyruar nga ish të përndjekurit politikë dhe familjarët e tyre.  

Aktiviteti i detyruar fizik, puna e detyruar në burg apo kampe, praktikat e imponuara të 

punës në miniera apo në fronte të tjera të vështira prodhimi dhe aktiviteti social, në rastin 

shqiptar paraqet dy veçori: e para, puna e detyruar është konsideruar gjerësisht si aktivitet 

normal mbijetese dhe bindjeje, jo vetëm për të burgosurit politikë, por edhe për një pjesë të 

madhe të qytetarëve; e dyta, ka vështirësi në përcaktimin e hapësirës dhe statusit të punës së 

detyruar dhe modeleve të tjerë të skllavërisë të aplikuara gjatë regjimit komunist. Në konceptin 

e sotëm të vlerësimit, periudha më dominuese për punë të detyruar kolektive për të gjithë të 

burgosurit politikë dhe familjarëve të tyre mbetet periudha deri në mesin e viteve ’50. Më pas 

ka pasur ndryshime në sistemin e punës së detyruar, megjithëse për pjesën më të madhe të të 

burgosurve kjo vijoi në forma të tjera edhe shumë vite më pas. 

Ka pasur dëshmi të shumta të të dënuarve politikë, të cilët refuzonin punën e detyruar 

apo protestonin ndaj kushteve mjerane e të rrezikshme të punës. Midis tyre ka pasur edhe 

individë, të cilët duke e pranuar se janë të dënuar për akte politike dhe agjitacion, kanë refuzuar 

urdhrat për punë të detyruar si formë tjetër dënimi, duke u ndeshur më pas me dënime të tjera 

shtesë për kundërshtim apo sabotim të urdhrave dhe praktikave vendimmarrëse të regjimit. 

Vetëm falë këtyre dëshmive dhe një numri të kufizuar të dokumenteve arkivore në 

korrespodencën midis institucioneve të burgjeve dhe instancave më të larta, mund të provohet 

edhe zyrtarisht se të burgosurit politikë trajtoheshin në mënyrë të dhunshme dhe 

shfrytëzoheshin në forma maksimale jashtë klauzolave ligjore që përcaktonte Kushtetuta, ligji 

apo aktet administrative zyrtare. Në dallim nga vende të tjera ish komuniste në Shqipëri nuk ka 

pasur debat edhe për një kategori të veçantë individësh, kryesisht intelektualë të dënuar, të cilët 

gjatë viteve të burgut ose në mbikëqyrje jashtë tij, janë detyruar të përkthejnë pa autorësi 

literaturë të panumërt ose të krijojnë produkte letrare e artistike për regjimin, pa marrë si 

shkëmbim as të drejtën e autorësisë dhe as shpërblimin ligjor financiar. 



Debati i (pa)përfunduar mbi standardet 

Kushtetuta e RSH (1998) në nenin 44 thekson “kushdo ka të drejtë të rehabilitohet 

dhe/ose zhdëmtohet në përputhje me ligjin, në rast se është dëmtuar për shkak të një akti, 

veprimi ose mosveprimi të paligjshëm të organeve shtetërore”. Një numër aktesh 

ndërkombëtare që Shqipëria ka nënshkruar plotësojnë parimin e zhdëmtimit për shkak të 

vendimmarrjeve të gabuara shtetërore.  

Në fillimet e tranzicionit ka pasur diskutime të shumta edhe mbi referimet ligjore 

përpara dhe pas 1990. Sipas kritikëve të procesit të rehabilitimit kolektiv të ish të përndjekurve 

politikë shteti komunist ka vepruar me ligje dhe përderisa ka pasur shkelje ligjore, nuk mund të 

ketë kompensim për dëmin e shkaktuar. Një arsyetim i tillë u përmend edhe në debatin 

parlamentar të vitit 1991 mbi amnistinë. Vetë Kodi Penal i RPSSH përmbante dispozita 

ligjëruese për punën e detyruar21. Sipas nenit 20 aplikohet parimi penal i “riedukimit nëpërmjet 

punës”, gjatë të cilës individi paguhej deri në 75% të punës, puna e kryer nuk llogaritej si kohë 

pune për efekt pensioni, refuzohej çdo shtesë apo përfitim tjetër financiar etj. Kodi detyronte 

çdo individ të ishte i angazhuar në punë, duke cituar parazitizmin në punë si krim që dënohet 

me riedukim të detyruar përmes punës ose me burg deri në dy vjet. Në përgjigje të këtyre neneve 

dhe argumentit kritik, Gjykata Kushtetuese i dha fund debatit, kur më 2005 në një vendim të 

saj, shpalli se “dëmshpërblimi dhe kompensimi i të burgosurve dhe të përndjekurve politikë për 

dëmin personal, për vuajtjet apo për punën e papaguar të tyre gjatë regjimit të kaluar, nuk mund 

të bazohen në kuadrin ligjor të periudhës së para tranzicionit” duke e konsideruar atë si kuadër 

ligjor antidemokratik dhe antinjerëzor22. 

Debati tjetër paralel lidhej me standardet e trajtimit të ish të dënuarve dhe ish të 

përndjekurve politikë në kushtet e sistemit të ri politik. Në debatin parlamentar 1991, 

pavarësisht konsensusit për amnistinë dhe qëndrimet politike mbi nevojën e rehabilitimit dhe 

integrimit, midis palëve politike dhe midis edhe deputetëve të së njëjtës parti kishte qëndrime 

të ndryshme lidhur me standardet e trajtimit financiar. Një shembull tipik është diskutimi i një 

deputeti, sipas të cilit “mos vallë ndonjë bir i ish-beut të djeshëm, i ish-pronarit të djeshëm 

kërkon tapitë e babait, fabrikën ose vlerën e fabrikës së babait?... para se të votoj, dua të di .. 

.a do ta marrë ai ... mallin, ashtu dhe për tokën23”. Të tjerë deputetë deklaronin “nuk do të 

quhej vepër e madhe ajo që po bën ky Parlament për martirët e demokracisë, në qoftë se ne, 

21 Kodi Penal (1952, 1977). Kodi Penal i RPSH, Tiranë: QBZ, 1977. 
22 Vendim nr. 34 i Gjykatës Kushtetuese, më 20 dhjetor 2005. 
23 “Ndriçim Hysa”, në: Punime të Kuvendit, Legjislatura e 12-të, Viti 1991, nr. 4, f. 1738. 



me vendimet që do të marrim, nuk do të vëmë në vend nderin dhe dinjitetin e tyre, që patjetër 

është i lidhur pazgjidhshmërisht edhe me anën materiale e financiare”24. Një prej diskutimeve 

më realiste të debatit citoi se “kërkohet t’u jepet amnisti. Do të thosha që shteti duhet të kërkojë 

që të amnistohet prej tyre, jo ata të kërkojnë të amnistohen nga shteti, sepse ata janë të 

pafajshmit dhe jo e kundërta25. Dritëro Agolli, një funksionar i lartë, por edhe kritik publik i 

regjimit në ditët e ndryshimit të sistemit prezantoi tezën interesante se “në kushtet e diktaturës 

së Enver Hoxhës Shqipëria ishte në dy shtete: shteti që dukej, që ishte me administratë e me të 

gjitha, dhe shteti i padukshëm, që ishin të burgosurit. Ky ishte një shtet i tërë, me administrata 

e me të gjitha ... Unë jam plotësisht për falje, këtu të mos keqkuptohemi, edhe për shpërblimet 

e për të gjitha, por ne ta lehtësojmë26”. 

Elementi tjetër i rëndësishëm i debatit lidhet me standardet konkrete të vlerësimit të 

kompensimit dhe mbështetjes sociale. Në vendimin e saj nr.34/2005, Gjykata Kushtetuese 

theksoi se shteti demokratik i dëmshpërblen dhe i kompenson këta persona sipas kushteve e 

mundësive ekonomike e financiare, duke u bazuar kryesisht në parimet e rëndësishme të 

drejtësisë dhe të barazisë, citim i marrë nga një vendim i Gjykatës Kushtetuese të Hungarisë27. 

Sipas këtij shpjegimi, parimet e drejtësisë “kërkojnë të merren në konsideratë edhe interesat e 

anëtarëve të tjerë të shoqërisë si dhe interesi publik në tërësi” duke pasur synim kryesor jo 

eliminimin tërësor, por “zvogëlimin sa më shumë të pasojave të këtyre padrejtësive”28.  

Parimi i barazisë përjashton ndarjen në kategori të ndryshme diskriminuese për të njëjtat 

shtresa, tregues që është kritikuar shpeshherë edhe në mënyrën e trajtimit të kësaj problematike 

nga Shqipëria. Më 1991 në debatin për amnistinë koncepti mbi barazinë dhe mundësitë ishte 

dominues nga të gjitha palët politike. E majta ishte statike në nevojën për akte më shumë 

politike sesa ekonomike, tezë që pati mbështetje politike dhe tek pjesa më e madhe e opozitës. 

Sipas njërit prej eksponentëve kryesorë të saj, “idealja do të ishte kënaqja e plotë e kërkesave 

ekonomike. A kemi mundësi t’i japim tërë rrogat një ish të burgosuri që ka qenë 20 vjet në 

burg? Ne e dimë që ka mijëra e mijëra të tillë, por edhe qindra mijë njerëz që kanë vuajtur nga 

këto ligje, të cilat po hezitojmë t’i dënojmë. A ka mundësi ky shtet t’i kënaqë këta? Ne e dimë 

që ky shtet, me këto mundësi që kemi, është i mbytur në borxhe me 400 milionë dollarë, me një 

ekonomi të shkatërruar që s’po prodhon gjë. Në qoftë se ne angazhohemi konkretisht t’i 

shpërblejmë që sot këta njerëz, kjo do të ishte një aventurë. Por ne duhet të marrim 

24 “Sadedin Balla”, në: Punime të Kuvendit, Legjislatura e 12-të, Viti 1991, nr. 4, f. 1621. 
25 “Arben Imami”, në: Punime të Kuvendit, Legjislatura e 12-të, Viti 1991, nr. 4, f. 1573. 
26 “Dritëro Agolli”, në: Punime të Kuvendit, Legjislatura e 12-të, Viti 1991, nr. 4, f. 1602 
27 Vendim nr. 1 i Gjykatës Kushtetuese, 1995. 
28 Vendim nr. 30 i Gjykatës Kushtetuese, 1 dhjetor 2005. 



përgjegjësinë morale që do t’i shpërblejmë në atë masë që ka mundësi shteti, në atë masë që 

mund t’i fusim këta njerëz në jetë. Këtë gjë duhet ta bëjmë dhe pjesërisht ky ligj e përmban 

këtë”29. Më vonë, qëndrimet politike patën dallime, - e majta e pritur më shumë tek simbolika e 

akteve dhe reagimi përballë ndjenjës së fajësisë dhe e djathta e pritur për ta parë procesin e 

kompensimit dhe integrimit si paketë masash dhe si çështje që i përket kryesisht asaj.  

27 vjet pas debatit parlamentar të vitit 1991 mbi standardet e kompensimit dhe të 

trajtimit të viktimave politike të regjimit komunist duket se ende nuk ka qëndrime unike në 

standarde, por më shumë rendet pas akteve simbolike. Në një raportim në Kuvend, ministri i 

Financave, ndërsa flet për rëndësinë e procesit të kompensimit financiar dhe meritat e qeverisë 

ku bën pjesë, e vlerëson procesin si penalizim brezash për shkak të gabimeve të brezave të 

mëparshme. Konkretisht, ai duke evituar qëndrimin e tij pro apo kundër, thotë “brezi i ri i 

shqiptarëve që vjen do të paguajë nga 1.5 deri në 2 miliardë dollarë nga taksat e tij për çfarë 

ka ndodhur që nga viti 1945 dhe deri në vitin 1989. Brezi që vjen do të paguajë gati 1.5 deri në 

2 miliardë dollarë, në 8 -15 vjetët që vijnë nga taksat e tij brezi që sot është 16-20 vjeç, sa do 

të fillojë punë do të paguajë taksa për çfarë ka ndodhur në këtë vend që nga vitit 1945 dhe deri 

në vitin 1989. Nuk po mbaj qëndrim nëse është e drejtë apo e gabuar, se nuk e kam unë këtë të 

drejtë të mbaj qëndrim nëse është e drejtë apo e gabuar, por dua të ndaj me ju se kjo kosto, po 

i kalohet brezit aktual dhe brezit që vjen”30. 

Lidhur me standardet e vlerësimit ka pasur interpretime të ndryshme nga vetë shoqatat 

dhe grupet që përfaqësojnë ish të përndjekurit politikë, institucionet zyrtare që veprojnë në 

çështje që lidhen me to, si dhe nga aktorët politikë. Debati mbi standardet që duhen ndjekur ka 

qenë më i gjatë dhe më kompleks sesa debati për përmbushjen e standardeve. Ky është një 

dallim thelbësor nga praktikat e shumicës së vendeve të tjera ish komuniste, sidomos vendet e 

ish Evropës Qendrore, ku debati mbi standardet është mbyllur herët, duke lënë të hapur vetëm 

debatin mbi përmbushjen cilësore të standardeve. 

Praktika shqiptare dhe ajo referuese nga vendet e tjera ish komuniste 

Në çdo vend ish komunist është pranuar parimi i kompensimit dhe përgjegjësisë 

shtetërore ndaj viktimave të komunizmit. Dallimet gjenden në elementë të zbatimit të këtij 

parimi, prioritetet, standardet dhe normat politike e financiare. Praktika rehabilituese përfshi si 

29 “Neritan Ceka”, në: Punime të Kuvendit, Legjislatura e 12-të, Viti 1991, nr. 4, f. 1563. 
30 Arben Ahmetaj, Raportim në Komision në Kuvend. Legjislatura IX, Tiranë, 13 shtator 2018, f. 20. 



element thelbësor “kompensim financiar për viktimat31 dhe/ose të afërmit e tyre, ashtu edhe 

rehabilitimi "moral" që është edhe më i rëndësishëm për shoqërinë. Koncepti i dëmshpërblimit 

i jep vlerë dhe dinjitet personave duke i konsideruar ato qenie njerëzore dhe duke pranuar jo 

vetëm teorikisht përgjegjësitë e shtetit. Ndjesa në emër të shtetit dhe shoqërisë e plotëson 

procesin, të shkëputura nga njëra-tjetra dy konceptet sjellin pasoja të reja diskriminuese. Aktet 

politike të viteve 1990-1992  ishin të nevojshme por të pamjaftueshme për të përmbyllur 

procesin e rehabilitimit dhe integrimit real me drejtësi dhe barazi, siç përcaktohet nga vendimet 

e të paktën dy Gjykatave Kushtetuese. Pjesa kompensuese i përket një faze të përshkallëzuar 

nga vendi në vend.  

Në dekadën e parë të tranzicionit ka pasur disa dokumente komentuese të Komisionit të 

Venecias dhe të strukturave të tjera ligjore brenda kuadrit evropian, mbi çështjet e kompensimit 

të viktimave politike të së kaluarës komuniste dhe qasjes së qeverive në sistemin e ri politik. 

Parimi dominues në secilin prej dokumenteve është detyrimi i shtetit për të njohur përgjegjësitë 

e tij ndaj fajeve të vetë shtetit në të kaluarën. Në njërin prej akteve referuar ligjit shqiptar, 

Komisioni i Venecias referoi si parim orientues Rezolutën 40/34 të Asamblesë së Përgjithshme 

të OKB-së të 29 nëntorit 1985 mbi trajtimin e viktimave të krimit dhe të pushtetit abuziv. 

Deklarata parasheh detyrimin për kompensim të menjëhershëm financiar të dëmit për viktimat, 

por “ekzekutimi i legjislacionit dhe kompensimit varet edhe nga kapaciteti ekonomik i vendit” 

duke e trajtuar debatin mbi masën e kompensimit më shumë si çështje financiare sesa çështje 

ligjore ose kushtetuese32. Duke ndjekur të njëjtën linjë, në rastin shqiptar Komisioni i Venecias 

vlerësoi se ligji i vitit 1993, është më shumë një natyrë teknike-financiare sesa ligjore, pasi 

përcakton shumat e kompensimeve, procedurën dhe afatet e pagesës së saj. Rregullimi i këtyre 

çështjeve duhet të vlerësohet si një shprehje e politikës shtetërore në lidhje me personat, viktima 

të regjimit komunist33. Kompensimi nuk është çështje zgjedhjeje, por pjesë e të drejtës 

ndërkombëtare dhe detyrimit që nëse qeveria në detyrë nuk e përmbush këtë detyrim, ai i kalon 

qeverisë pasardhëse derisa të realizohet, duke ndjekur parimin se “të gjithë duhet të fitojnë të 

drejtat brenda fushëveprimit të kërkesave të përcaktuara me ligj” 34. 

31 Gábor Halmai, “Lustration and Access to the Files in Central Europe”, in: Lustration and Consolidation of 

Democracy, and the Rule of Law in Central and Eastern Europe, KAS, Political Science Research Centre Zagreb, 

2004, pg. 21,  
32 Peter Paczolay “Comments on the amendments to the law of the Republic of Albania on the status of politically 

ex-convicted and prosecuted people by the communist regime”, in: Venice Commission, Opinion no. 298/2004. 
33 Kestutis Lapinskas, “Comments on the amendments to the law of the Republic of Albania on the status of 

politically ex-convicted and prosecuted people by the communist regime”, in: Venice Commission, Opinion no. 

298/2004. 
34 Neil J. Kritz, The Dilemmas of Transitional Justice,  in: Transitional Justice. Vol. I. Washington, D.C.: United 

States Institute for Peace Press, 1995, p. 538. 



Në debatin midis parimit ndërkombëtar dhe parimit kombëtar ka pasur dhe ka një debat 

më shumë politik sesa juridik. Në aspektin juridik, e drejta ndërkombëtare nuk detyron apriori 

shtetet për të ofruar kompensim të plotë mbi viktimat, por u sugjeron atyre dëmshpërblim sipas 

mundësive vetëm për viktimat dhe familjarët, bazuar në legjislacionin e brendshëm dhe 

vullnetin e shtetit për të paguar vlerat e tilla sipas ligjit35. Sipas studiueses Nika Bruskina, kur 

një shtet nuk ka ndërmarrë asnjë detyrim për të paguar kompensimin, e drejta ndërkombëtare 

nuk ka ndikim në ligjin vendas. Nëse një shtet ndërmerr detyrimin për të paguar kompensimin, 

e drejta ndërkombëtare mund të veprojë midis hapësirës ligj ndërkombëtar e vendor, duke 

kërkuar standarde vlerësimi dhe zbatim të ligjit vendor. Në këtë mënyrë, e drejta ndërkombëtare 

identifikon standardet dhe garancitë që bëjnë harmonizimin midis angazhimit për 

dëmshpërblimin brenda një afati të arsyeshëm, me atë për mosdiskriminimin etj., ndaj edhe 

praktikat dhe sidomos masat e kompensimit ndryshojnë nga vendi në vend. Parimisht, kur 

shtetet marrin përsipër kompensimin por nuk e realizojnë atë, individët e prekur kanë të drejtë 

që të ankimohen në Gjykatën Evropiane të të Drejtave të Njeriut duke sjellë detyrime ligjore 

ndërkombëtare për vetë shtetin. Kjo Gjykatë, sipas Bruskina, nuk trajton elementë të shumës së 

kompensimit, formës, hapësirës apo metodikës, duke i njohur shteteve të drejtën e 

vendimmarrjes për këto elemente, por vlerëson të drejtën e cenuar dhe parimet që lidhen me të. 

Praktika shqiptare e kompensimit ka pësuar ndryshime të vazhdueshme, në varësi nga 

rëndësia e problematikës, reagimit të vetë komunitetit të ish të përndjekurve politikë, si dhe 

vullnetit politik të mazhorancave qeverisëse. Bazuar në parashikimet e ligjit të vitit 1993 procesi 

i kompensimit duhet të përfundojë brenda tre vjetëve nga dita e miratimit të amendamenteve36, 

pra më 1996. Zhvillimet praktike në terren tregojnë se ky proces nuk është përmbyllur as pas 

dy dekadash nga afati i parashikuar. Më 2006, KLSH vlerësoi se me ritmet e kompensimit 

financiar të viteve të fundit, “detyrimi i pa likuiduar prej 36 miliardë lekë do të shlyhej nga 

qeveria pas 18 vjetësh”37. Sipas qeverisë aktuale, nga viti 1991 deri 2013, ish të dënuarit 

politikë kanë arritur të përfitojnë vetëm 20% të vlerës së dëmshpërblimit për vitet e burgut dhe 

vuajtjet në regjimin komunist, kurse përgjatë harkut kohor 2009-2018 janë miratuar rreth 13 

101 dosje të aplikuara nga ish të përndjekurit politikë38. KLSH raportoi se midis 2007 dhe 2009 

35 Nika Bruskina, State compensation to victims of crimes of nazi and communist regimes: interface between 

international and domestic law”, Summary of Doctoral Dissertation Social Sciences, Law (01 S) Vilnius 

University, 2014 
36 Peter Paczolay “Comments on the amendments to the law of the Republic of Albania on the status of politically 

ex-convicted and prosecuted people by the communist regime”, in: Venice Commission, Opinion no. 298/2004 
37 KLSH, Raport Auditimi i Performancës "Rehabilitimi i ish-të Përndjekurve Politikë në Periudhën e 

Tranzicionit", 2016. 
38 Arben Ahmetaj. Raportim në Kuvend. Seanca, Tiranë, 13 shtator 2018,  f. 20. 



pati 20 591 aplikime për dëmshpërblime, pas 2009,  pati rreth 3 373 aplikime të reja jashtë afatit 

ligjor39 dhe se në total deri 2016 u evidentuan 19 316 dosje pensioni për familje me statusin e 

të pushkatuarit, të vdekur në burg apo ata të dënuar politikë. 

Referimet në shifrat e dhëna nga qeveritë shqiptare për procesin e rehabilitimit dhe të 

trajtimit financiar të ish të burgosurve dhe ish të përndjekurve politikë janë e mbeten 

problematike. Çdo qeveri jep të dhëna pozitive për veten dhe kritike për kabinetet paraardhëse. 

Për shembull, në debatin e vitit 1994, ministri i Financave raportoi në parlament se gjatë viteve 

1994-1996 rreth 15% e buxhetit vjetor është destinuar për procesin e kompensimit, dhe se 17 

miliardë lekë janë dhënë përmes bonove të privatizimit. Shifra duket e lartë, por qeveria pas 

1997 e kontestoi atë. Pas rotacionit të vitit 2005, procesi i rivlerësimit dhe trajtimit financiar u 

shoqërua me akte të reja zyrtare dhe disa vite më pas nisi procesi i pagesave të rregullta 

financiare sipas një skeme teknike të diferencuar. Më 2011 u përcaktua sistemi i pagesës në tetë 

këste të barabarta, sistem i cili në formë më të korrektuar dhe funksionale vijon të aplikohet 

edhe tani. 

Gjatë viteve, disa herë nga burimet zyrtare janë cituar shifrat e nevojshme të 

kompensimit, por gjithnjë duke marrë vlerën e monedhës në momentin e debatit. Për shembull, 

në gusht 1994, qeveria bëri një deklaratë kritike ndaj një grupi të ish përndjekurish politikë që 

ishin në grevë urie kundër saj, duke theksuar40 se kërkesa për kompensim financiar brenda 1996 

është e pamundur të realizohet, pasi “do të duhen 15 deri 30 miliardë lekë, sa tri buxhetet vjetore 

të mbrojtjes, të shëndetësisë dhe të arsim-kulturës”. Oferta zëvendësuese e qeverisë ishte 

përdorimi nga ish të përndjekurit politikë të letrave me vlerë në procesin masiv të privatizimit 

të ekonomisë. Po ashtu, 10 vjet më vonë, në debatin parlamentar u theksua se janë rreth 91 500 

vite burgu, të cilat “bëjnë 32 milionë ditë burgu, të cilat ... në një kurs të monedhës kombëtare, 

që lëviz nga 115 - 130 lekë për dollarë, kostoja totale është 107 deri 132 miliardë lekë41.  

A mund të kishte një proces tjetër? Më 1991 ishte paralajmëruar pamundësia e 

përballimit të procesit, kur qeveria deklaroi se “një pjesë e mirë e ekonomisë është e paralizuar 

për mungesë lëndësh të para apo që nuk punohet, njerëzit paguhen me 80% dhe arka e shtetit 

është në një borxh të madh me rritje të pandërprerë”42, dhe se “gjithnjë më tepër po 

intensifikohen kërkesat për rritje pagash, për subvencione e të tjera kërkesa të ngjashme jashtë 

mundësive reale për t’u plotësuar”. Megjithatë, ka tregues të shumtë që provojnë se mundësitë 

39 KLSH, Raport Auditimi i Performancës "Rehabilitimi i ish-të Përndjekurve Politikë në Periudhën e 

Tranzicionit", 2016. 
40 ATSH. Deklaratë e qeverisë shqiptare, 5 gusht 1994. 
41 “Arben Malaj”, në: Punime të Kuvendit Legjislatura e 16-të, Viti 2004, nr. 6, f. 1730. 
42 ATSH. Deklaratë e qeverisë shqiptare, 28 tetor 1991.  



dhe kapacitetet ndër vite kanë qenë shumë më të mëdha sesa sasia dhe skema që u zbatua. Le 

ta ilustrojmë me një detaj domethënës. Më 2004, qeveria raportoi se sistemi social shtetëror 

mbulonte pagesat mujore për rreth 5 mijë familje dëshmorësh, me vlerë rreth 300 milionë lekë43, 

shifër kjo shumë më e madhe sesa ajo që shteti paguante atë vit në procesin e kompensimit të 

ish të përndjekurve dhe ish të burgosurve politikë që zyrtarisht konsideroheshin prioritet. 

Një nga kritikat themelore lidhet jo vetëm më vullnetin politik por edhe me paqartësinë 

në bazën ligjore, ndryshimet e shumta dhe sistemin burokratik të evidentimit dhe trajtimit të 

dosjeve. Një përfundim i tillë provohet edhe nga korrespodenca midis Avokatit të Popullit dhe 

Ministrisë së Financave më 2012. Në analizën e tij mbi problematikën 1991-2012, Avokati i 

Popullit arriti në përfundimin se “megjithëse ligji nr. 9831 datë 12.11.2007 ligjëron fillimin e 

një procesi dëmshpërblimi financiar për ish të dënuarit politikë, përsëri konstatohet se, 

ndryshimet ligjore që kanë shoqëruar këtë proces nuk janë në dijeninë e atyre subjekteve, të 

cilat përfitojnë prej tij ... draftet e ndryshimeve nuk janë konsultuar paraprakisht me ta apo me 

përfaqësues të tyre...ligji nuk është zbatuar korrektësisht nga ana e organeve shtetërore”44. Dy 

ilustrime konkrete e mbështetin këtë tezë kritike: e para, KLSH analizoi detyrimin ligjor të vitit 

1992 për derdhjen e 1% të fondit të pagave nga ndërmarrjet jobuxhetore në fondin për të 

përndjekurit politikë dhe arriti në përfundimin se shumica absolute e ndërmarrjeve as nuk kanë 

aplikuar dhe as e kanë njohur  këtë dispozitë ligjore45; e dyta, gjatë debatit parlamentar 2018 u 

raportua p.sh., se pas vitit 2000, ish të përndjekurit politikë patën pamundësi reale për marrjen 

e vërtetimeve që kërkonte ligji për kohën e vuajtjes së dënimit dhe punën që kanë kryer në burg. 

Kjo erdhi pasi komisioni shtetëror përgjegjës ishte jofunksional dhe se burgjet kryesore 

komuniste nuk ekzistonin më46. Në rrethana të tilla ata u detyruan për shkak të natyrës 

burokratike dhe kundërvënëse të ligjit, të ndjekin procedura ankimi në rrugë gjyqësore.  

Praktikat e vendeve të tjera reflektojnë specifika të ndryshme. Një prej tezave 

interesante në  analizimin e praktikave lidhet me ndërvarësinë midis shpejtësisë e sasisë së 

kompensimit me nivelin e besimit tek drejtësia. Kompensimi ishte vetëm një pjesë e procesit të 

ndarjes me drejtësi nga e kaluara, lustracioni, memoria historike dhe elementë të tjerë që e 

plotësojnë atë. Megjithatë të dhënat tregojnë se demokracitë e reja më të suksesshme ishin ato 

që kanë pasur më shumë traditë demokratike në periudhën midis dy Luftërave Botërore dhe ato 

që kanë pasur potencial ekonomik më të lartë dhe pozita strategjike më të rëndësishme. Më 

43 Neritan Alibali (2004). Punime të Kuvendit. Legjislatura e 16-të, Viti 2004, nr. 6, f. 1740. 
44 Avokati i Popullit (2013). Raport vjetor mbi veprimtarinë për vitin 2012, Tiranë, f. 185. 
45 KLSH, Raport Auditimi i Performancës "Rehabilitimi i ish-të Përndjekurve Politikë në Periudhën e 

Tranzicionit", 2016. 
46 Kuvendi i Shqipërisë. www.parlament.al/Files/Procesverbale/Komisioni-i-Shendetesise-date-07-05-2018.pdf 



poshtë po ilustrojmë disa nga të dhënat e përgjithshme të procesit në disa prej vendeve të ish 

Bllokut Lindor.  

Në Hungari, legjislacioni kompensues (1992) e shtriu veprimin midis 1939-1989, 

ndryshe nga Shqipëria, e cila pati kohështrirje 1945-1990. Për rastet e humbjes së jetës në 

Hungari kompensimi financiar ishte rreth 4 mijë euro, shifër e lartë për kohën e vendimmarrjes. 

Si pasojë e debateve politike dhe ndërhyrjes së Gjykatës Kushtetuese, më vonë kjo shifër u 

reduktua në 120 euro mbështetur në parimin jo si detyrim kushtetues, por si skemë asistence 

për këtë grup social47. Në Hungari debati vazhdoi më shumë se një dekadë sidomos lidhur me 

viktimat që kanë humbur jetën në regjimin komunist. Sipas qeverisë shqiptare referime të tilla 

vlejnë për të kuptuar se edhe për rastin tonë “nuk bëhet fjalë shpërblim për ditë burgu, por bëhet 

fjalë për një asistencë suplementare që Qeveria i jep për një skemë, e cila funksiononte dhe 

vijnë e plotësohen nga njëri vit në tjetrin”48. 

Në Lituani që në fillimet e procesit të tranzicionit u përcaktua kompensimi për të 

përndjekurit politikë, duke përfshirë dëmshpërblimin e menjëhershëm me para në dorë, 

kompensim page, toke, ndërtesa, punë e papaguar dhe vuajtjet etj. Gjithashtu, në Lituani 

kompensimi përfshin edhe pagesën e kompensimit material deri në 3.000 LTL (870 euro) për 

familje. Të gjithë ish të burgosurit dhe të depërtuarit fituan të drejtën e pensionit shtetëror, 

pensione të posaçme u dhanë për familjet e viktimave të rezistencës etj. 

Në rastin bullgar, referuar të dhënave të qeverisë shqiptare, pagesa kompensuese ishte 

23 euro/muaj, 10 më pak sesa parashikimi i Kodit Penal në RSH për ditë/burgu. Gjithashtu në 

Bullgari u aplikua fillimisht pagesa direkte në dorë prej 750 euro, për të ndjekur më pas 

procedurën standarde. Kompensimi ligjor parashikonte pagesa me 1 500 deri 5 000 leva/muaj, 

ose 1 060$/muaj për vitet në kampet e punës dhe në burgje, ndërkohë që për të deportuarit  dhe 

të shpërngulurit me forcë pagesa 800-2 500 leva/muaj,  kurse për studentët që u detyruan të 

braktisnin studimet me 10 mijë leva/muaj.49 

Në Gjermani që më 1992 me aktin e Korrigjimit ndaj padrejtësive të SED, u bë anulimi 

i vendimeve politike të gjykatave si dhe ndaj vendimeve me gjykim disproporcional penal, si 

dhe u miratua një paketë e gjerë kompensimi, përfshirë trajtimin e dhunës psikike dhe ata që 

kishin punuar në kampet e detyruara të punës. Të gjitha viktimat u dëmshpërblyen me rreth 300 

DM/210$ për muaj për vitet e dënimit. Gjithashtu pati trajtime të tjera të shumta plotësuese për 

47 “Arben Malaj”, në: Punime të Kuvendit Legjislatura e 16-të, Viti 2004, nr. 6, f. 1731. 
48 Po aty. 
49 Lavinia Stan Transitional Justice in Post-Communist Romania: The Politics of Memory, Cambrigde,University 

Press, (2003),  p. 165 



individët në pamundësi shëndetësore pune, ata që kanë humbur profesionin dhe ata që jetonin 

në varfëri etj.  

Republika Çeke ka aplikuar sistemin më efektiv të tranzicionit të drejtë në vendet ish 

komuniste. Ai u përqendrua në drejtësi dhe pajtim. Deri në fund të vitit 1993, 96% e viktimave 

ishin rehabilituar dhe mbi 100 milionë euro u paguan si kompensime50. Kompensimi financiar 

ka pasur ndikim direkt edhe në besimin tek drejtësia51, duke provuar tezën se nëse 

vendimmarrësit politikë vendosin të rrisin kompensimin financiar, ata kështu investojnë tek 

rritja e besimit tek drejtësia. Në Çeki ish të përndjekurit politikë që kaluan më shumë se një vit 

në burg u kompensuan direkt me 120 mijë korona/6 660$ dhe me 1 000 korona për çdo muaj 

burgim. Në Lituani u kompensuan rreth 8 000 dollarë amerikanë/20 mijë litas për të mbijetuarit 

e rezistencës që kanë vdekur në luftë, gjatë hetimeve ose në burg.  

Në Rumani kompensimi në pjesën më të madhe u bë që në fillim të viteve ’90, duke iu 

dhënë prioritet viktimave të revolucionit të vitit 1989. Ligji rumun pësoi disa herë ndryshime, 

më kryesoret më 2009, ku u përcaktua shifra e kompensimit rreth 8 mijë euro për person, duke 

llogaritur se kanë mbetur pa kompensuar më pak sesa 10 mijë persona. 

Në Estoni, sipas shembullit të pjesës lindore të Gjermanisë, u përdor modeli i besimit 

ose modeli i agjencisë së privatizimit. Privatizimi, i filluar nga ligji i privatizimit të qershorit 

1993, përfundoi me sukses, pavarësisht nga shumë probleme. 

Përfundime 

Procesi i ndërtimit të demokracisë funksionale dhe i ndarjes me të kaluarën komuniste, 

mbështetur në parimin e drejtësisë dhe të barazisë rezultoi shumë më kompleks dhe i vështirë 

sesa procesi i reagimit dhe lëvizjeve të viteve 1989-1990 që çoi në ndryshimin e sistemit. 

Ndikim thelbësor patën natyra e vetë regjimeve të kaluara, mënyra e realizimit të ndryshimit të 

sistemit, tradita demokratike e shtetërore, potencialet ekonomike dhe burimet njerëzore në 

dispozicion, vizioni i elitave të reja politike dhe gatishmëria e shoqërisë për t’u përballur me 

vetveten. Midis vendeve ish komuniste gjenden modele e standarde të ndryshme aplikimi, të 

cilat reflektojnë edhe karakteristikat specifike të secilit vend. Trajtimi politik, moral dhe ligjor 

i viktimave të sistemit të kaluar, sidomos atyre të përfshirë në kategorinë e punës së detyruar, 

është pjesë e të tërës dhe reflekton sa tiparet aq edhe zgjedhjet që bëri secili vend.  

50 Jacques Rupnik. (2002). “The Politics of Coming to Terms ëith the Communist Past. The Czech Case in Central 

European Perspective, Transit”,  in: Europäische Revue, Nr. 22. 
51 Roman David, “Transitional justice effects in the Czech Republic”, in: Post-Communist Transitional Justice  

edited by Lavinia Stan, Nadya Nedelsky, Cambridge University Press, 2015, p. 113. 
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Shqipëria nuk përbën një shembull suksesi, por as dështimi kategorik në këtë drejtim. 

Çdo fazë e procesit në Shqipëri erdhi e vonuar në kohë, ndaj ajo reflekton disa nga gabimet 

klasike, por edhe mësime të brishta të nxjerra nga përvoja e vendeve të tjera. Duke qenë vend 

me histori unike izolimi dhe diktature të brendshme, me nivel jetese në kufijtë e mbijetesës dhe 

me nivel të lartë të dhunës shtetërore mbi qytetarët kritikë, me mungesa në formimin 

demokratik dhe koncepte minimale mbi shtetin e së drejtës, Shqipëria u ndesh me sfida të 

mëdha, të cilat as nuk ishte e përgatitur dhe as nuk kishte vizionin e aftësinë t’i përballonte. Ajo 

eksperimentoi vazhdimisht në kërkim të zgjidhjeve oportune me kalkulime elektorale, 

eksperimentoi me standardet, format, ligjet, vendimet, praktikat dhe grupet sociale,  mori 

vendime nën presion dhe e burokratizoi procesin, duke e zgjatur shumëfish më tepër sesa 

premtimi e parashikimi, si dhe për pasojë, duke mos arritur të ketë një bilanc të qartë të nivelit 

të integrimit real të ish të përndjekurve politikë në sistemin e shoqërinë e re. Natyra 

eksperimentale dhe kontrolli politik mbi procesin demotivoi nismat e ish të përndjekurve 

politikë për reagim kolektiv dhe ndikim të qëndrueshëm në vendimmarrjen politike.  

Pas rreth tri dekadash Shqipëria, në dallim nga shumë prej vendeve të tjera ish 

komuniste, përballet ende me sfidën e përballjes me të kaluarën. Ajo ka nevojë për reflektim 

serioz, për strategji afatgjatë, për heqje dorë nga keqpërdorimi i pasojave të së kaluarës për 

synime elektorale, për politika reformatore e konsensuale si dhe për investim cilësor në rritjen 

e harmonisë dhe ndërveprimit në shoqëri. Integrimi real i ish të përndjekurve politikë do të 

ndodhë vetëm kur këto sfida të pranohen dhe të jetësohen.  




