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Tipologjia e dokumenteve të krijuara nga ish Sigurimi i Shtetit 1944-1991 

Abstrakt 

Ky studim ka për qëllim të analizojë mënyrën e krijimi të dokumenteve arkivore të krijuara nga ish 

Sigurimi i Shtetit në institucionet qendrore të tij ashtu edhe në strukturat  lokale apo siç njihen ndryshe me emrin 

degët e punëve të brendshme në rrethe e organet e sigurimit në ushtri. Gjithashtu pjesë e këtij studimi është edhe 

përshkrimi i fondeve arkivore që ruhen në arkivin e dokumenteve të ish Sigurimit të Shtetit, arkivin e AIDSSH-

së. Fondet arkivore përfshijnë fondin e zbulimit, kundërzbulimit, rrjetit sekret të informatorëve, fondi i hetuesisë 

etj. Kategoritë e dosjeve të dokumenteve, pjesë e këtyre koleksioneve janë të larmishme. Ato përfshijnë dosje me 

dokumente administrative dhe korrespodencën zyrtare, dosje të personave që viheshin në përpunim në nivele të 

ndryshme, dosje të bashkëpunëtorëve, dosje të hetuesisë dhe proceseve gjyqësore etj. 

Hyrje 

Ky artikull synon të njohë lexuesit në mënyrë të thjeshtë dhe të kuptueshme me sistemin 

e survejimit dhe përndjekjes që kishte ndërtuar ish Sigurimi i Shtetit nëpërmjet paraqitjes së 

modeleve të dokumenteve të krijuar nga vetë ai dhe që sot janë pjesë e koleksioneve të fondeve 

arkivore që ruhen në arkivin e AIDSSH-së. Informacioni i paraqitur në këtë artikull është 

rezultat i analizës direkte të dosjeve, dokumenteve dhe mjeteve të evidentimit dhe informimit 

në arkiv. Dokumentet e arkivit të AIDSSH-së datojnë nga 28 nëntori 1944 - 2 korrik 1991, e 

përcaktuar kjo në ligjin 45/2015. 

Organizimi i ish Sigurimit të Shtetit 

Regjimi komunist përtej luftës së klasës synonte kontrollin absolut mbi  gjithë 

veprimtaritë jetësore të qytetarëve dhe krijimin e mekanizmave që synonin jo vetëm 

nënshtrimin e tyre por njëkohësisht të garantonin që pakënaqësia e qytetarëve të mos kishte 

asnjë mundësi të ndryshonte në një opozitë të organizuar.  

Strukturat e ish Sigurimit të Shtetit i kanë fillesat e tyre gjatë LANÇ, me të 

ashtuquajturat Seksionet e Mbrojtjes së Popullit (SMP). Më 14 dhjetor 1944, u krijua Drejtoria 

e Mbrojtjes së Popullit1 pranë së cilës u ngritën disa seksione:  

seksioni i parë - zbulimi politik 

seksioni i dytë – kundërzbulimi  

seksioni i tretë – në drejtim të të huajve  

seksioni i mbrojtjes së popullit në radhët e ushtrisë 

seksioni i katërt – kartoteka 

1 Udhëzimi nr. 33, datë 8 dhjetor 1944 “Për detyrat dhe funksionet e seksioneve të mbrojtjes së popullit”. 



seksioni i pestë – vëzhgimi dhe sekretaria 

dhe tre seksione të mbrojtjes së popullit në krahina të ndryshme, konkretisht seksioni i 

mbrojtjes së popullit të krahinës së parë Tiranë, seksioni i mbrojtjes së popullit të krahinës së 

dytë Berat dhe seksioni i mbrojtjes së popullit të krahinës së tretë Shkodër. Në këtë periudhë 

seksioni i mbrojtjes së popullit i krahinës drejtonte rrjetin në terren dhe në reparte ushtarake. 

Më 1945 u krijuan seksionet e mbrojtjes së popullit të qarqeve. 

  Figura 1: Struktura organizative e Drejtorisë së Mbrojtjes së Popullit, korrik 1945 

Në korrik-gusht 1946, Drejtoria e Mbrojtjes së Popullit u quajt Drejtoria e Sigurimit të 

Shtetit dhe kaloi në varësi të drejtpërdrejtë të Ministrisë së Punëve të Brendshme2. Në prill-maj 

1947, në përshtatje me ndarjen e re administrative territoriale u organizuan drejtoritë e punëve 

të brendshme të qarqeve të cilat kishin në varësi të drejtpërdrejtë degët e punëve të brendshme 

në rrethe. Pranë drejtorive të punëve të brendshme në qarqe u ngritën të njëjtët sektorë që ishin 

ngritur në Drejtorinë e Sigurimit të Shtetit, konkretisht: 

Seksioni  I, i kundërzbulimit 

Seksioni II, i luftës kundër bandave, organizatave dhe grupeve kundërrevolucionare 

Seksioni  III,  i mbrojtjes së ekonomisë socialiste 

Seksioni  IV,  i evidencës operative 

Seksioni  V, vëzhgimi dhe kontrolli i përfaqësive diplomatike  

2 Ligji nr. 248, datë 22.8.1946 dhe praktika e SEMP e viteve 1945-1947. 
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Seksioni  VI, hetuesia, shifra dhe sekretaria 

Në nëntor - dhjetor 1947, me shkrirjen e qarqeve dhe organizimin e rretheve u bë një 

organizim i ri i strukturave të Ministrisë së Punëve të Brendshme në nivel lokal. Në çdo rreth u 

ngritën seksionet e punëve të brendshme të rrethit dhe seksionet e punëve të brendshme të 

qytetit të cilat vareshin nga MPB. Struktura organizative e ish Sigurimit të Shtetit në dhjetor 

1948, paraqitej si më poshtë: 

Në dhjetor 1948, Byroja Politike e KQ të PPSH i bëri një analizë të thellë punës së 

organeve të ish Sigurimit dhe më pas aprovoi “Platformën politike e organizative të Sigurimit 

të Shtetit”. Gjatë periudhës dhjetor 1948 - janar 1949 bë riorganizimi i  organeve të ish Sigurimit 

të Shtetit. U nda roli i ministrit të Punëve të Brendshme nga funksioni i sekretarit për kuadrot e 

KQ të Partisë, u forcuan disa sektorë dhe u krijuan disa sektorë të rinj. Organizimi i ri i 

strukturës në vitin 1949 paraqitej: 
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Në vitin 1958, me vendimin nr. 213, datë 4.7.1958 të Byrosë Politike të KQ të PPSH-

së platforma e punës operative të organeve të punëve të brendshme pati sërish rishikime dhe 

ndryshime. Sipas kësaj platforme, Ministria e Punëve të Brendshme përbëhet nga Drejtoria e 

Sigurimit të Shtetit, Drejtoria e zbulimit politik, nga Drejtoria e policisë popullore, Forcat e 

kufirit dhe ndjekjes, Organet e repartet e mbrojtjes lokale kundërajrore dhe Degët e Punëve të 

Brendshme në rrethe. Secila nga drejtoritë kryesore të Ministrisë së Punëve të Brendshme kishte 

strukturën e saj. Drejtoria e parë ishte e organizuar në disa degë të ndryshme në varësi të 

aspekteve të ndryshme të punës operative. Në këtë periudhë Degët e Punëve të Brendshme ishin 

bazuar në ndarjen administrative-territoriale të vendit.  

Ish -Sigurimi i Shtetit dhe Partia e Punës së Shqipërisë 

Në platformën e vitit 1948, përcaktohej qartë se organet e Sigurimit të Shtetit sikurse të 

gjitha organet e tjera drejtoheshin nga Partia e Punës së Shqipërisë dhe kishin si detyrë kryesore 

të zbulonin dhe të godisnin në kohë veprimtarinë armike kundërrevolucionare të armiqve të 

jashtëm dhe të brendshëm të Republikës Popullore dhe të Partisë së Punës dhe të informonin 

partinë mbi të gjithë aktivitetin e tyre. 

Drejtoria e Sigurimit të Shtetit (ministri i Brendshëm) duhej të informonte rregullisht 

Sekretariatin e Komitetit Qendror mbi të gjithë veprimtarinë e Sigurimit të Shtetit, për çështje 

me rëndësi të veçantë informohej Komiteti Qendror i Partisë. 



Në terren, shefat e Sigurimit duhej të informonin vetëm Sekretarin Politik të Komitetit 

të Partisë, por nëse ata e gjenin të nevojshme mund të njoftonin një pjesë apo të gjithë anëtarët 

e Komitetit të Partisë. Informim bëhej për: 

Dyshimet e ekzistencës së punës armike në sektorë të ndryshëm, përmasat dhe 

rrezikshmërinë që paraqesin këto dyshime; 

Mbi parullat dhe komentet e elementëve reaksionarë dhe sektorët ku ishin shfaqur ato; 

Mbi gjendjen politike të popullsisë dhe mënyrës së reagimit të tyre karshi punës armike; 

Mbi ekzistencën e armiqve të arratisur në terren, identifikimin e tyre, identifikimin e 

mbështetësve të tyre, të qëllimeve dhe aktiviteteve pa treguar bazat e tyre, emrat e 

bashkëpunëtorëve të Sigurimit dhe emrat e personave të marrë në përpunim (pa autorizim). 

Udhëheqja dhe kontrolli i partisë mbi organet e punëve të brendshme realizohej nga: 

Organizatat bazë të partisë në organet e punëve të brendshme; 

Nëpërmjet llogarisë që përgjegjësi i organeve të punëve të brendshme jepte përpara 

organeve të partisë; 

Nëpërmjet informacionit që përgjegjësi i organit të punëve të brendshme i jepte 

Sekretarit të Parë të Partisë. Ai duhej të informonte rregullisht Sekretarin e Parë të Komitetit të 

Partisë së rrethit. 

Nga fillimet e tij dhe deri në ditët e fundit, viti 1991, ish Sigurimi i Shtetit ishte një 

strukturë e cila krijoi në mënyrë sistematike dosje dhe dokumente në mënyrë të veçantë për dy 

kategori kryesore personash: personat e angazhuar në punët operative dhe për personat të cilët 

viheshin nën survejimin, ndjekjen e më tej asgjësim nga strukturat e ish Sigurimit të Shtetit. 

Dosjet e dokumentet e krijuara nga ish Sigurimi i Shtetit për bashkëpunëtorët 

Funksionarë të Sigurimit të Shtetit, quhen të gjithë njerëzit e Sigurimit, oficerë, 

nënoficerë, nëpunës që kanë funksione legale në aparatet e Sigurimit, si në qendër ashtu edhe 

në terren.  

Bashkëpunëtore të ish Sigurimit quhen të gjithë njerëzit e Sigurimit të padeklaruar 

botërisht, dhe që shërbejnë ilegalisht për sigurimin dhe përfshijnë rezidentët, informatorët, 

agjentët dhe strehuesit. 

Ish Sigurimi i Shtetit, në mënyrë të ngjashme edhe me vendet e tjera të Bllokut të 

Lindjes, Bullgaria, Rumania etj., për të gjithë kategoritë e bashkëpunëtorëve që tërhiqeshin në 

bashkëpunim, krijonte dy lloje dosjesh, dosjen personale dhe dosjen e punës. Secila prej tyre 

përmbante dokumentet si më poshtë:  



Dosje personale, e cila krijohej për të gjithë kategoritë e bashkëpunëtorëve në bazë të 

vendimit përkatës mbasi ishte bërë raporti përfundimtar i tërheqjes në bashkëpunim. Dosjet 

personale përmbanin dokumentet si më poshtë:  

Lista e dokumenteve që ndodhen në dosje; 

Lista e punëtorëve operativë që e mbanin dosjen; 

Lista e personave që njihen me dosjen;  

Lista e bashkëpunëtorëve që ka në lidhje rezidenti (për rastin e rezidentit); 

Lista e lidhjeve familjare; 

Fletë kontrolli e kartotekës (model 5) 

Dokumente të studimit paraprak; 

Skica të bazës së takimit (vetëm për strehuesin); 

Dokumentet e bashkëpunëtorëve që tërhiqen me material detyrues; 

Vendimi dhe plani i tërheqjes në bashkëpunim; 

Procesverbalet dhe deklarimet gjatë tërheqjes në bashkëpunim; 

Deklarata e bashkëpunimit; 

Raporti përfundimtar i tërheqjes në bashkëpunim; 

Parulla/ kundërparulla dhe fotografia; 

Rrethi i çështjeve  (agjentët dhe informatorët); 

Karakteristika e punës, e cila bëhet çdo dy vjet; 

Vendimi për shpërblime apo shpenzime të tjera; 

Plani i kombinacionit  me dhe pa TO; 

Legjendimet e vijat e sjelljes;  

Korrespondenca që zhvillohet gjatë kohës së bashkëpunimit; 

Letra dhe përgjigje të bashkëpunëtorëve;  

Plani i tërheqjes në bashkëpunim nga burgjet apo repartet ushtarake; 

Vendime të ndryshme që kanë të bëjnë me caktimin e një informatori tek një rezident i 

caktuar, për ndryshim kategorie, heqjen nga rrjeti sekret informativ etj.; 

Plani i masave operative për marrjen e gjurmëve të çelësave; 

Implikim të hetuesisë. 

Dosja e punës, për kategorinë agjent dhe informator krijohej në të njëjtën kohë me 

dosjen personale. Për kategorinë rezident dhe strehues, hapja e dosjes së punës bëhej vetëm kur 

ata jepnin të dhëna me interes operativ. 

Lista e dokumenteve që ndodhet brenda në dosje, sipas modelit 1; 

Lista e punëtorëve operativ që mbajnë dosjen, sipas model 2; 



Lista e personave që njihen më dosjen , sipas modeli 2/1; 

Raportet e bashkëpunëtorit, detyrat e ndryshme që i jepen bashkëpunëtorëve ; 

Vendimi për arkivimin e dosjes ose për asgjësimin e saj. 

Për çdo bashkëpunëtor krijoheshin dy kartela model 2, një kopje e të cilës qëndronte në 

degën që e krijonte ndërsa tjetra dërgohej në degën e kartotekës qendrore. Kjo kartelë përmban 

të dhënat e mëposhtme:  

Numri i Regjistrit, Mbiemri, Emri, Emri i Babës, datëlindja, vendlindja, vendbanimi, 

vendi i punës, origjina shoqërore, kombësia, shtetësia, arsimi, kategori, pseudonimi, Sektori, 

drejtimi, baza e tërheqjes, data e tërheqjes, R.u ku stërvitet, profesioni, gjendja shoqërore, 

partiniteti, si dhe të dhënat e punonjësit operativ që e ka tërhequr në bashkëpunim dhe titullari 

i organit. 

Dokumentet që mbanin funksionarët që merreshin me punë operative 

Çdo funksionar që merrej me punë operative duhej të mbante katër dosar: 

Dosari i Parë 

Fashikulli i korrespondencës në ndjekje; 

Fletorja me planet mujore, ditore dhe grafikët e takimeve me bashkëpunëtorët; 

Fletorja me shënime sekrete; 

Fletorja e përgatitjes profesionale; 

Fletorja e përgatitjes ushtarake. 

Dosari i dytë 

Dosja e informatave; 

Dosja e përpunimeve aktive 2/A, paraprake dhe personave në kontroll operativ 2/B; 

Dosje agjenturore, të kërkimit dhe të të arratisurve; 

Fashikujt e të huajve, emigrantëve, të internuarve e të dëbuarve dhe shkelësve të kufirit. 

Dosja e tretë 

Dosje ORV; 

Dosje drejtimi; 

Fashikuj me material të papërfunduara. 

Dosja e katërt 

Dosjet personale dhe të punës të bashkëpunëtorëve ; 

Libri i evidencës operative të punëtorit operativ; 

Regjistrat që hapen nga sektorët operativë. 



Rrjeti informativ sekret ishte sistemi kryesor i cili furnizonte me informacion ish 

Sigurimin e Shtetit. Puna në Drejtorinë e Sigurimit të Shtetit dhe strukturave të saj konsistonte 

ndër të tjera edhe në rekrutimin, udhëzimin, organizimin dhe drejtimin e rrjetit informativ nga 

oficerët dhe punonjësit operativë.  Rrjeti informativ përbëhej nga: 

Rezidentët që varen direkt nga punonjësi operativ i Sigurimit, i cili është funksionar në 

Degët e Punëve të Brendshme. Duhet të jetë i maskuar me punë zyrtare, nuk merr rrogë. Çdo 

lokalitet apo objekt pune duhet të ketë një ose dy rezidentë, të cilët nuk duhet të njihen me njëri-

tjetrin. Çdo rezident ka në varësi të tij një grup informatorësh, deri në 12 vetë të cilit i jepen të 

gatshëm mbas rekrutimit të tyre nga punonjësi operativ. Rezidenti nuk i mbledh kurrë bashkë 

informatorët e tij, por mban lidhje individuale sekrete me to dhe është përgjegjës për 

dekonspirimin e tyre. Funksionari i cakton detyra konkrete rezidentëve dhe ju kërkon atyre  

rregullisht  llogari. 

Informatori që varet nga rezidenti dhe mund të jetë anëtar partie në raste të veçanta. 

Rekrutohet nga punëtori operativ dhe dokumentohet me aktin e rekrutimit. Informatorët që janë 

anëtarë ose  kandidatë partie rekrutohen jo me imponim, por me vullnetarizëm. Informatori 

duhet të jetë i maskuar me funksione, si bujk, punëtor, nëpunës, student etj. Në përgjithësi nuk 

shpërblehet rregullisht me përjashtim të disa rasteve të veçanta. Vepron në bazë të udhëzimeve 

që jep rezidenti nga i cili varet. Si rregull, informatori duhej të ishte element i kompromentuar 

me armikun por edhe një patriot i ndershëm apo qytetar i thjeshtë. 

Agjentët – Rekrutohen, varen direkt nga punonjësi operativ i Sigurimit  dhe nuk mund 

të kenë kurrë lidhje me rezidentin. Agjenti mund të jetë anëtar partie vetëm në raste të 

jashtëzakonshme, por zakonisht  agjenti duhej të ishte element i kompromentuar me punë 

armike, dhe që në bazë të materialit komprometues që ka për të Sigurimi, imponohet të punojë 

për Sigurimin në radhët e armikut. Punonjësi operativ, bën propozim me shkrim  të cilin ia 

dorëzon shefit të seksionit apo degës së Sigurimit. Pas aprovimit nga shefi i Sigurimit, akti i 

propozimit i kalon për aprovim Drejtorit të Sigurimit. Rekrutimi miratohet nga ministri ose 

n/ministri, më pas çohet në arkivin e bashkëpunëtorëve.  Agjentët nuk duhet të njihen me njëri-

tjetrin si agjentë. Ata duhet të jenë të maskuar në pozicione pune dhe nuk shpërblehen me rrogë 

të rregullt, por sipas rasteve në bazë të sukseseve. Veprimtaria e një agjenti kontrollohej me 

anën  e një ose më shumë agjentësh dhe në asnjë mënyrë nuk duhet të bazohet vetëm në punën 

e njërit prej tyre. Agjentët veprojnë bashkë dhe brenda grupeve kundërshtare duke luajtur rolin 

e kundërshtarit sipas udhëzimeve që merrte nga punonjësi operativ i Sigurimit nga i cili varet. 

Agjentët përbënin rrjetin special të agjenturës të Sigurimit që vlen për të përpunuar elementët  

kundërshtarë që zhvillojnë aktivitet armiqësor. 



Strehuesit – Është i zoti i shtëpisë që përdoret nga organet e Sigurimit për të bërë takime 

me bashkëpunëtorët e tyre. Zakonisht mund të ishin anëtar partie ose patriot i vendosur dhe i 

provuar i cili nuk duhet të dekonspironte personat që vinin për takime në shtëpinë e tij.  

Strehuesi nuk duhet të dijë funksionet e bashkëpunëtorëve. Rezidenti dhe agjenti nuk mund të 

takoheshin me punonjësin operativ të tyre në të njëjtën shtëpi. 

Bashkëpunëtori personal - Quhet agjenti që mban lidhje personale me punëtorin 

operativ të Sigurimit. Çdo punëtor operativ përveç atyre që nuk merren me punë operative 

(sekretar, daktilografist etj.) duhet të merren me punën e agjenturës nga referenti deri tek 

ministri, që do të thotë secili prej tyre duhet të ketë rekrutuar  një apo më shumë agjentë dhe i 

mban personalisht në lidhje për të përpunuar elementët armiq. Funksionarët dhe 

bashkëpunëtorët firmosnin një deklaratë në fillim për mos dekonspirim, një para fillimit të 

detyrës dhe një kur dilnin nga Sigurimi. 

Përpunimet 

Përpunim agjenturor quhet kompleksi i masave agjenturore operative që merren nga 

organet e punëve të brendshme gjatë procesit të zbulimit, dokumentimit dhe ndërprerjes së 

veprimtarisë subversive të agjenturës së huaj. Në proces përpunimi merreshin shtetasit 

shqiptarë, të huaj ose persona pa shtetësi, të cilët kishin mbushur moshën 14 vjeç në kohën kur 

datonin të dhënat që i implikonin këta persona si “armiq apo keqbërës të partisë dhe pushtetit”. 

Përpunimet  klasifikohen në dy grupe: përpunim paraprak dhe përpunim aktiv. 

Përpunimi paraprak, fillonte kur OPB kishin sinjale ose të dhëna për “veprimtari 

armiqësore” për një individ apo një grup individësh. Zakonisht nuk zgjaste më shumë se gjashtë 

muaj. Nëse gjatë kësaj periudhe vërtetoheshin të dhënat atëherë personi kalonte në përpunim 

aktiv dhe regjistroheshin në kartotekën e dytë. Në rast së gjatë përpunimit paraprak vërtetohen 

se të dhënat janë të rreme, atëherë përpunimi likuidohet duke mos u regjistruar në kartotekë. 

Përpunimet aktive klasifikoheshin në dy nivele, Përpunim 2A dhe Përpunim 2B. 

Në përpunim aktiv 2A viheshin të gjithë ata persona për të cilët OPB kishin evidentuar 

të dhëna të vërtetuara të cilat sipas tyre i implikonin ata në veprimtari armiqësore kundër partisë 

dhe pushtetit. 

Në përpunim aktiv 2B regjistroheshin të gjithë ata elementë të cilët ishin përcaktuar nga 

OPB si persona të dyshimtë, të cilët në të kaluarën kishin zhvilluar veprimtari 

kundërrevolucionare dhe që kishin kondita për t’u aktivizuar kundra partisë dhe pushtetit të 

kohës, por që në kohën që ishin nën përpunim 2B ishin inaktivë. 



Për t’u vënë në përpunim paraprak vendos punonjësi operativ. Ndërsa për t’u vënë në 

përpunim aktiv vendos Kryetari i Degës në rreth ose Kryetari i Degës Operative në qendër, 

ndërsa në ushtri vendos shefi i Sigurimit në njësi dhe repart ushtarak, në kufi vendos shefi i 

zbulimit në batalion. 

Për secilin prej rasteve të mësipërm krijohej sipas rastit Dosje përpunim 2A, PP ose 

Dosje e kontrollit operativ 2B. Këto dosje përmbanin dokumentet si më poshtë: 

Lista e dokumenteve që ndodhen në dosje; 

Lista e punëtorëve operativë që e mbanin dosjen; 

Lista e personave që njihen me dosjen;  

Lista e bashkëpunëtorëve që japin informacion për përpunim; 

Lista e lidhjeve familjare; 

Fletë kontrolli e kartotekës (model 5); 

Të dhëna që kanë shërbyer për marrjen në përpunim; 

Vërtetim biografik, certifikata familjare; 

Vendim për marrjen e personit në përpunim; 

Plani i masave operative; 

Të dhëna të marra gjatë përpunimit; 

Aktet e ekspertizës; 

Denoncimet e shtetasve; 

Fotografi; 

Plane masash të rishikuara me e pa TO; 

Vendime për dëgjimin e bisedave telefonike; 

Dokumente të ndryshme të krijuara gjatë procesit të përpunimit; 

Relacioni përfundimtar, i cili pasqyron të dhëna të hetimit dhe masën e dënimit të dhënë 

nga gjykata; 

Vendimi i heqjes nga përpunimi, i veçimit të dosjes për asgjësim (vetëm për dosjet PP). 

Tipa të tjera  dosjesh të krijuara nga strukturat e ish Sigurimit të Shtetit 

Dosje Agjenturore, krijoheshin për një grup personash që banojnë në territorin e një 

rrethi të caktuar dhe sipas OPB zhvillonin “veprimtari të përbashkët armiqësore” dhe jo më pak 

se dy prej këtyre personave janë në përpunim aktiv 2/A. 

Dosje të problemeve të centralizuara, krijoheshin nga oficerët operativë për ngjarje 

apo objekte përpunimi që sipas OPB paraqesin rëndësi të veçantë operative dhe rrezikshmëri të 

theksuar shoqërore. Dosjeve agjenturore dhe të centralizuara për efekt sekreti zakonisht iu 

caktoheshin pseudonime. 



Dosje me dokumentet e personave të këshilluar jashtë përpunimit. 

Dosje e kërkimit, krijohej nga DPB që shpallte kërkimin: 

për gjetjen e kuadrove dhe agjentëve të zbulimeve të huaja që futen ilegalisht ose me 

dokumente falso në territorin e RPSSH; 

për personat e ndaluar, arrestuar dhe dënuar me heqje lirie, të internuar që largohen nga 

vendi i vuajtjes së dënimit ose izolimit; 

për persona që ndiqen nga hetuesia; 

për personat me tendencë arratisjeje. 

Dosja e zbulimit të autorit, krijohej  për zbulimin e autorëve të krimeve kundra shtetit; 

Dosja informative, krijohej nga punëtorët operativë të zonave, të objekteve të rëndësisë 

së veçantë ku nuk vepron zona, nga Sigurimi i ushtrisë etj.; 

Dosja e të arratisurve, krijohej për çdo shtetas shqiptar që ka mbushur moshën 14 

vjeç, i cili arratisej jashtë shtetit; 

Dosja e të arratisurve me aktivitet, kryesisht ato që kanë vepruar si diversantë dhe që 

mund të kishin aftësi e mundësi fizike të vepronin sërish etj.; 

Dosja e shoferëve të huaj me aktivitet, e cila përmbante të dhëna me interes operativ 

për shoferët e huaj që hynin në territorin e RPSSH-së; 

Fashikulli i të internuarit dhe i të dëbuarit, krijoheshin nga DPB, e cila kishte bërë 

edhe propozimin për internim apo dëbim të personit. Fashikulli i të internuarit përveç listës së 

dokumenteve që ka çdo dosje përmban edhe:  

Listën e lidhjeve me interes operativ; 

Dëshmi penaliteti; 

Vendime të gjykatës, certifikata familjare; 

Shkresë amë numrin dhe datën e vendimit të Komisionit të Internim Dëbimeve; 

Vërtetime biografike; 

Kopje të raport propozimit për internimin apo dëbimin e personit; 

Korrespondenca dhe informacione të ndryshme që kanë të bëjnë me të internuarin si 

individ apo si familje. 

Fashikuj për të huaj me qëndrim të përkohshëm në RPSSH  

Fashikulli i shkelësit të kufirit 

Fashikulli i emigrantit 

Fashikulli i personave që arrestohen e dënohen pa qenë në përpunim 



Dosje të objekteve të Rëndësisë së Veçantë (ORV), të cilat përmbajnë: 

Në fashikullin e parë: 

Lista e dokumenteve që ndodhet në fashikull, sipas modelit 1; 

Lista e punëtorëve operativë që mbajnë dosjen, sipas modelit  2; 

Lista e bashkëpunëtorëve që punojnë në objekt , sipas modelit  3/1; 

Lista e personave në përpunim 2/A, kontroll operativ 2/B e kontingjent, të cilët punojnë 

në objekt; 

Studimi për përcaktimin e vendeve dhe pikave kyçe të  ORV-së; 

Vendimi për krijimin e dosjes; 

Skica për sigurimin e objektit; 

Planet e masave operative për sigurimin e objektit; 

Historiku i objektit, i cili duhej pasuruar në vazhdimësi; 

Vendimi për heqjen e objektit nga lista e ORV dhe arkivimit të dosjes. 

Në fashikullin e dytë: 

Lista e dokumenteve që ndodhen në fashikull; 

Lista e personave që implikohen në fashikull; 

Lista e regjistrimit të ngjarjeve të ndodhura në objekt; 

Analiza, raporte bashkëpunëtorësh, të dhëna të rëndësishme të dala nga puna operative. 

Dosjet e përfaqësive diplomatike ose tregtare. Edhe në këto dosje kishte katër 

fashikuj. Në fashikullin e parë përfshihen dokumente të cilat në lidhje me hapjen e dosjes, 

planimetri të godinës, listë emërore e shtetasve shqiptarë të cilët punojnë në përfaqësi dhe 

dokumente të karakterit evidentues. Në fashikullin e dytë duhej të pasqyroheshin të dhënat e 

personelit të përfaqësisë, lista e zbuluesve të cilët kanë punuar në përfaqësi, fotografi të 

personelit të përfaqësisë. Në fashikullin e tretë, përfshihen planet e masave operative, analiza, 

relacione dhe raporte të bashkëpunëtorëve dhe çdo e dhënë tjetër që lidhet me veprimtari 

armiqësore të personelit të përfaqësisë. Në fashikullin e katërt ruhet lista e dokumenteve që 

përmban fashikulli, dosjet e përpunimeve, fashikujt  e kontrollit për familjarët e personelit të 

përfaqësisë diplomatike etj 

Dosje drejtimi 

Dokumente dhe dosjet që krijohen për të ashtuquajturit elementë “armiq dhe 

keqbërës” 



Dosje përpunim 2/A, krijohej për çdo shtetas shqiptar, shtetas të huaj dhe persona pa 

shtetësi me banim të përhershëm ose të përkohshëm në RPSSH, që kishte mbushur moshën 14 

vjeç, në kohën kur për të janë gjetur të dhëna të vërtetuara se ka zhvilluar veprimtari 

armiqësore, në drejtim të së cilit përdoren aktivisht metoda të ndryshme të punës operative. 

Dosjet e përpunimit 2/A përmbajnë dokumentet si më poshtë: 

Lista e dokumenteve që ndodhet brenda në dosje, sipas modelit 1; 

Lista e punëtorëve operativë që mbajnë dosjen, sipas model 2; 

Lista e personave që njihen më dosjen, sipas modelit 2/1; 

Lista e bashkëpunëtorëve që japin informacion për përpunim, modeli 3/1; 

Lista e personave që implikohen; 

Lista e lidhjeve familjare, miqësore e shoqërore me interes operativ; 

Fleta e kontrollit të kartotekës; 

Të dhënat që kanë shërbyer për marrjen në përpunim; 

Vërtetim biografik, certifikata të gjendjes familjare; 

Vendim për marrjen në përpunim; 

Plani i masave operative; 

Të dhëna të marra gjatë përpunimit, konkluzione dhe detyra të nxjerra nga studimi i 

dosjes; 

Aktet e ekspertizës së organeve të specializuara; 

Fotografi; 

Shtesa të planeve operative si dhe plane kombinacionesh; 

Vendime për dëgjimin e bisedave telefonike; 

Vendime për kopjimin e çelësave.  

Informacione të teknikës operative. 

Internimet dhe dëbimet 

Bazuar në dekretin e Presidiumit të Kuvendit Popullor, nr.1906, datë 0.8.1954, OPB 

mund të vendosnin si masë administrative për personat që sipas tyre “paraqisnin rrezikshmëri 

shoqërore” internim ose dëbim. Internimi dhe dëbimi si masë administrative merrej për personat 

e mëposhtëm: 

Pjesëtarët e familjeve të të arratisurve jashtë vendit; 

Personat që paraqisnin “rrezikshmëri”, për të cilët nuk ekzistonin faktet për t’i kaluar në 

procedim penal. 



Propozimin për internimin apo dëbimin e bënte Kryetari i degëve të punëve të 

brendshme në rreth, të cilin ia kalonte për pëlqim sekretarit të Parë të Komitetit të Partisë. Më 

pas dosja së bashku me materialet e hollësishme i kalon degës së VII - të ish DSSH (Dega e 

Hetuesisë). Dega e Hetuesisë mbasi studion dosjen së bashku me degën operative në qendër ia 

përcillte dosjen të shoqëruar me mendimin përkatës Komisionit të Internimeve dhe Dëbimeve. 

Komisioni i Internimeve dhe Dëbimeve merrte vendimi kolegjial, të cilin ia komunikonte 

organit propozues për të vepruar. Në mbledhjet e Komisionit të Internimeve dhe Dëbimeve 

duhej të asistonte Prokurori i Përgjithshëm ose i deleguari i tij. 

Ministri i Punëve të Brendshme kishte të drejtë të urdhëronte dëbimin ose internimin e 

një personi. Në këtë rast komisioni duhej të mblidhej brenda 3 ditëve nga dalja e urdhrit të 

ministrit për të sanksionuar ose jo urdhrin e dhënë prej tij. 

Arrestimet 

Arrestimet nga ana e ish Sigurimit të  Shtetit për faje politike mund të kryheshin sipas 

rregullit. 

Arrestohet çdo person i cili kapet në flagrancë, duke përfshirë tentativë për vrasje, akt 

diversion, arratisje etj.; 

Kur janë mbledhur dokumente dhe material i nevojshëm që dokumentojnë fajin e të 

arrestuarit.  Në këtë rast, seksioni apo dega e brendshme përpilon letër rreshtimin  e cila 

përpilohet nga referenti, dakordësohet nga shefi i degës e miratohet nga ministri apo n/ministri 

dhe i kalon prokurorit ushtarak pranë gjykatës ushtarake i cili aprovon ose jo  duke u shprehur 

me shkrim mbi letrën e rreshtimit;  

Urdhër arresti, i cili firmoset nga drejtoria e sigurimit, ministri apo n/ministri. 

Hetuesia 

Të burgosurit e Sigurimit hetohen vetëm nga Hetuesia e Drejtorisë  së Sigurimit në 

bashkëpunim me punëtorët operativë ose hetuesit dhe organet e Sigurimit në terren. 

Mbas procedimit të të burgosurit, procesverbalet i dërgohen Gjykatës Ushtarake për 

gjykim dhe vendim bashkë me dokumentin zyrtar të aktakuzës që firmoset nga personat që kanë 

aprovuar arrestimin, ministri i Brendshëm ose zëvendësministri dhe prokurori ushtarak. 

Censura 

Telegramet dhe kutipostat që dërgohen brenda vendit  në drejtim të elementëve të 

identifikuar si element me rrezikshmëri. 



Lidhja, komunikimi 

Lidhja kryhej me anë të: 

Korrierëve 

Radios, përdoret për dërgimin e radiogrameve më karakter jo të rëndësishme; 

Telegrafës dhe telefonit, përdoren për dërgimin nga lart –poshtë dhe poshtë-lart 

radiograme dhe telegrame të cilat gjithmonë janë të shifruara. Telegramet firmosen nga ministri, 

n/ministri, kryetarët e degëve, zëvendëskryetarët e degëve në rrethe. 

Çdo seksion apo degë e punëve të brendshme duhej të njoftonte Drejtorinë e Sigurimit: 

Një herë në 24 orë në lidhje me ngjarjet e ditës me anë të telegrameve ose radiogrameve, 

edhe në rastet kur nuk ndodh asnjë ngjarje.  

Regjistrat 

Duke qenë se puna operative ishte shtrirë pothuajse në çdo qelizë të shoqërisë shqiptare, 

sasia e të dhënave dhe informacionit që mblidhej dhe manipulohej ishte mjaft e madhe. 

Mekanizmi i krijuar nga ish Sigurimi për evidentimin dhe regjistrimin e këtyre në dhënave ishte 

një set me regjistra të cilët kishin shumë mirë të përcaktuara fushat që duhej të përmbanin ato. 

Regjistrat kryesorë të përdoruar nga të gjithë strukturat e ish Sigurimit të Shtetit ishin: 

Regjistri i korrespondencës, i cili përdorej nga drejtoria kryesore dhe degët e punëve të 

brendshme për regjistrimin e të gjithë korrespondencës zyrtare që kryenin këto institucione. 

Regjistri i evidencës së regjistrave, regjistrohen të gjithë regjistrat me të dhëna sekrete 

që ka në përdorim çdo vit çdo sektor me përjashtim të regjistrave të kartotekës dhe regjistrave 

me të dhëna sekrete të rëndësisë së veçantë. 

Regjistri i përpunimeve, në të cilin regjistroheshin të gjithë personat të cilët kanë qenë 

në përpunim PP, 2/B dhe 2/A dhe krijohej pranë çdo dege të punëve të brendshme 

Regjistri i bashkëpunëtorëve, përdorej për regjistrimin e të gjithë bashkëpunëtorëve në 

një degë të caktuar të punëve të brendshme. Ai mban informacion të detajuar për 

bashkëpunëtorët dhe përfshin të dhëna personale, datën e rekrutimin, kategorinë, pseudonimin, 

drejtimin, sektorin qe e regjistron etj. 

Regjistri i kontingjenteve; 

Treguesi alfabetik i informatave; 

Indeksi alfabetik i personave të këshilluar e demaskuar; 

Regjistri i dosjeve dhe fashikujve që mban punonjësi operativ; 

Regjistri i dosjeve dhe fashikujve të arkivuara; 

Regjistri i dosjeve agjenturore dhe problemeve të centralizuara; 



Regjistri i regjistrimit të fletoreve/blloqeve me shënime sekrete dhe të planeve të punës. 

Ky regjistër hapet çdo vit; 

Regjistri i evidencimit të konspekteve dhe materialeve të daktilografuara sekrete të 

rëndësisë së veçantë; 

Regjistri i shqiptarëve të riatdhesuar; 

Regjistri i të arratisurve; 

Regjistri i dosjeve penale; 

Regjistri i shkelësve të kufirit 

Regjistri i personave të internuar dhe dëbuar; 

Indeksi i bashkëpunëtorëve nga radhët e të dënuarve. 

Përpilimi dhe trajtimi i dokumenteve në OPB 

Duke filluar nga viti 1953, u hartuan akte juridike të cilat rregullonin proceset e 

përpilimit dhe trajtimit të dokumenteve të krijuara në organet e punëve të brendshme, 

konkretisht Urdhri nr. 01-65 datë 31.10.1953 “Mbi trajtimin e akteve zyrtare3” dhe Urdhri nr. 

01-95 datë 10.11.1953 “Mbi përpilimin e akteve zyrtare”. Më 1965-1966 këto rregulla u 

rishikuan me qëllim thjeshtëzimin e tyre. Sipas këtyre akteve dokumentet që ruheshin dhe 

administroheshin nga OPB klasifikoheshin në tre grupe kryesore: 

Dokumente me karakter juridik, si ligje, dekrete, vendime, urdhëresa, rregullore apo 

udhëzime; 

Dokumente të korrespondencës zyrtare, shkresa, informacione raporte etj.; 

Dokumente të brendshme. 

Tipat kryesore të dokumenteve të përdorur nga repartet apo degët e punëve të 

brendshme ishin në formë të standardizuar, çka lehtësonte ndjeshëm prodhimin dhe 

komunikimin e tyre.  

Urdhrat, qofshin këto me karakter normative dhe individual; 

Rregullore; 

Udhëzimet janë dokumente normative me karakter udhëzues mbi mënyrën e zbatimit 

në praktikë të normave apo rregullave të vendosura me akte normative të tilla si ligje, vendime, 

urdhra etj.; 

3 F. Sekretariati, D.119 



Raportet paraqesin në mënyrë të përmbledhur punën e bërë gjatë një periudhe të 

caktuar nga një organ, repart apo sektor i veçantë. Raport mujor i seksioneve dhe degëve të 

sigurimit në terren përmbajnë informacion për: 

Përpunimet e realizuara; 

Gjendja e përpunimeve agjenturore të vjetra që nuk kanë përfunduar; 

Mbi përpunimin agjenturor të filluar së voni; 

Gjendja e rrjetit, e cila përfshin të dhëna të detajuara për informatorët dhe agjenturën; 

Gjendja e Hetuesisë, e cila përfshin personat e proceduar gjatë muajit, rezultatet e 

procedurës së hetuesisë dhe konkluzionet për çdo procesverbal si dhe propozime; 

Raport në lidhje me ngjarjet e jashtëzakonshme, bëhen sa herë ndodhin ngjarje të 

jashtëzakonshme dhe menjëherë pas ndodhjes së lëtyre ngjarjeve ose gjatë zhvillimit të tyre; 

Raportet në lidhje me përpunimin agjenturial me rëndësi, bëhen gjithmonë në fillim të 

përpunimit, në vazhdimi  dhe në mbarim të përpunimit; 

Raport mbi gjendjen e organit të sigurimit, i cili bëhet një herë në muaj nga ana e shefit 

të Seksionit ose Degës së Brendshme; 

Relacion, përshkrim i një problemi apo një çështjeje të caktuar; 

Informacioni është një dokument i cili përdoret  për të njoftuar një institucion apo person 

në lidhje me një problem të caktuar; 

Buletinet janë botime periodike në lidhje me probleme apo çështje të caktuara, p.sh. 

buletini i Drejtorisë së Policisë; 

Komunikatë, njoftim zyrtar me anë të shtypit për ngjarje të ndodhura apo veprime të 

kryera e cila në organet e punëve të brendshme si rregull nuk publikohet. P.sh. komunikatat e 

ngjarjeve të jashtëzakonshme të ndodhura brenda 24 orëve; 

Planet, dokumente ku parashikohen detyrat që duhet të realizohen për një periudhë të 

caktuar p.sh. planet e punës, plani i masave 

Procesverbale 

Arkivi i dokumenteve të ish Sigurimit të Shtetit 

Arkivi i dokumenteve të ish Sigurimit të Shtetit të identifikuara deri më tani rreth 22 

milion dokumente të krijuara nga veprimtaria e OPB në nivel qendror dhe atë lokal. Tërësia e 

dokumenteve është e organizuar në nivel fondesh si më poshtë: 



Ish Sigurimi i shtetit ishte një organ shtetëror, veprimtaria e të cilit drejtohej nga partia 

shtet.  Si e tillë, një pjesë e dokumenteve të cilat buronin nga strukturat partiake vazhdon të jetë 

ende në fondet arkivore të ish PPSH që ruhen pranë AQSH dhe arkivat shtetërore vendore. 

Nga studimi, i cili është bazuar në konsultimin me dokumentet origjinale konstatohet se 

strukturat e ish Sigurimit, për sa i përket krijimit të dokumenteve kanë funksionuar në bazë të 

rregullave strikte dhe bazuar në modele standarde, çka ka sjellë në shumicën e rasteve krijimin 

e dosjeve në formë të organizuar dhe njëkohësisht evidentimin e punës operative si nga krahu i 

bashkëpunëtorëve ashtu edhe nga ana e punonjësve operativ.  

Shfrytëzimi i dokumenteve deri në fund të viteve 1991 bëhej vetëm nga personal e 

autorizuar, çka duhej realisht të rezultonte në ruajtjen fizike të dokumenteve, e cila nuk  

konstatohet në masë të madhe. 

Strukturat e Sigurimit, nuk kujdeseshin vetëm për krijimin e fabrikimin e dosjeve por 

fatkeqësisht edhe për asgjësimin e tyre. Një numër i madh dokumentesh rezulton i asgjësuar, 

por kjo procedurë në shumicën e rasteve është e dokumentuar nëpërmjet procesverbaleve të 

asgjësimit të cilët janë pjesë e fondeve arkivore. 

Me kalimin e viteve strukturat e arkivit të MB kanë punuar për krijimin e mjeteve të 

informimit dhe kërkimit të dokumenteve arkivore. Disa mjete kryesore kërkimi janë: 

Inventarët e dosjeve të fondeve;  

Katalogët gjeografiko-alfabetik të përpunimeve; 

Kartelat, model 1, model 2; 

Regjistra të modeleve të ndryshme. 

Konkluzione 

Qëllimi i këtij studimi ishte të krijonte një panoramë të përgjithshme të dokumenteve 

dhe dosjeve të krijuara nga ish Sigurimi i Shtetit. Për këtë qëllim, fillimisht është bërë një 

përshkrim i shkurtër i organizimit dhe funksionit të organeve të Sigurimit të Shtetit dhe më pas 

i dokumenteve të krijuara nga këto organe.  

Dokumentacioni është krijuar në bazë të strukturave organizative qendrore (Drejtoria e 

Sigurimit të Shtetit dhe degët e saj) dhe strukturat organizative në nivel lokal, në degët e punëve 

të brendshme, repartet ushtarake apo në kufi.   




