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Paligjshmëria e vendimeve të internim-dëbimit në periudhën 1944-1954 

Abstrakt 

Kumtesa trajton çështjen e internimeve dhe dënimeve në aspektin ligjor; veprimet krejtësisht abuzive të 

pushtetit komunist, të pambështetura në asnjë lloj ligji; izolimin e familjeve të personave kundërshtarë të regjimit 

në kampe internimi në mbikëqyrjen e ushtrisë ose policisë; situatën e paligjshmërisë kur mijëra vetë u internuan 

dhe mbaruan internimin përpara sesa të dilte ligji për internimet. Autori shtron pyetjen si mund ta përkufizojmë, 

në aspektin ligjor, zhvendosjen dhe izolimin e një mase të konsiderueshme qytetarësh, nga zyrtarët dhe 

institucionet e shtetit, ndërkohë që mungonin ligjet për një veprimtari të tillë.  

Regjimi komunist u vendos në Shqipëri në fund të vitit 1944. Më 28 nëntor udhëheqja1 

e tij hyri në Tiranë dhe vazhdoi shtrirjen e kontrollit ushtarak në gjithë vendin. Përdorimi i 

dhunës së armatosur prej Ushtrisë Partizane2 hasi në qëndresë të popullsisë, e cila, në shumë 

raste ishte, reciprokisht, e armatosur. Pasi mori kontrollin e institucioneve shtetërore, veç 

dhunës ushtarake, udhëheqja e regjimit përdori dhe forma të tjera për shuarjen e qëndresës. Një 

prej tyre ishte izolimi i familjarëve të personave të konsideruar në arrati në kampe të rrethuar 

me tela me gjemba, të ruajtur nga ushtarë ose policë. Ky lloj izolimi realizonte dy gjëra: zhdukte 

mundësinë që familjet të ndihmonin të afërmit e tyre në arrati dhe ushtronte presion ndaj të 

arratisurve, të cilët mund të ndiheshin përgjegjës për vuajtjet e familjarëve të tyre. Zyrtarisht 

izolimi quhej internim, ashtu siç ishte quajtur dhe më parë nga institucionet e shtetit shqiptar, 

por, në ndryshim nga tradita, në rastin e komunistëve nuk pati, për një kohë të gjatë, një ligj për 

internimet si dënime politike (dënim administrativ, në ligjërimin zyrtar). Në këtë studim, kur 

flasim për atë që zyrtarët e quanin internim, para daljes së ligjit të internimeve (1954), ne e 

quajmë thjesht izolim i paligjshëm, ndërsa dëbimin, edhe ky një koncept juridik, e quajmë – për 

kohën që u krye në mënyrë të paligjshme – shpërngulje e paligjshme nga vendbanimi (ose 

banesa). Ky studim trajton pikërisht aspektin ligjor për internimet dhe dëbimet gjatë regjimit 

komunist, duke u ndalur në momentet kryesore, për periudhën 1944-1954, kur numri i 

internimeve dhe dëbimeve ishte më i madh, ndërsa gjendja ligjore kaotike.  

Ligji i parë për dëbimet 

1 Udhëheqja e regjimit komunist nënkupton Byronë Politike të PPSH, Këshillin e Ministrave, Kryesinë e KANÇ-

it, para 1946 , dhe Presidiumin e Kuvendit Popullor, pas 1946, të cilat ishin institucionet kryesore dhe në shumicën 

e tyre të përbëheshin nga të njëjtit persona. 
2 Emri i ushtrisë është shkurtim i emrit të saj të përkdorur në vendimet e KANÇ, në Kongresin e Përmetit, 24-28 

maj 1944, si Ushtria Partizane Vullnetare Nacional-Çlirimtare. 



Më 10 janar 1949, Këshilli i Ministrave diskutoi miratimin e një amnistie për të 

arratisurit politikë. Ministri i Drejtësisë, Manol Konomi, u shpreh se “paralel më këtë 

[amnistinë] është edhe projekt-ligji mbi internimet.”3 Ai e kishte fjalën për një projekt-dekret 

që qeveria e miratoi dhe ia dërgoi për miratim Presidiumit të Kuvendit Popullor po atë ditë.4 

Projekt-dekreti, të cilit iu referua ai, ishte për zbatimin e vendimeve të dëbimit dhe konfiskimit, 

në të cilin, edhe pas kthimit në dekret, fjala internim nuk shfaqej në asnjë cep të tekstit. Konomi 

e përdori termin internim në vend të termit dëbim, siç bënin shpesh të gjithë zyrtarët komunistë 

e të gjitha niveleve. 

Konomi pohoi, në praninë e gjithë anëtarëve të qeverisë, se deri atëherë regjimi 

komunist nuk kishte pasur një ligj për internimet, duke nënkuptuar se ajo qeveri nuk kishte bërë 

ligj për internimet. Mirëpo, kjo nuk do të thoshte se Shqipëria nuk kishte ligj, sepse, bazuar në 

një ligj të KANÇ, 17 maj 1945, shumica e ligjeve të periudhës para 7 prillit 1939, përfshi ligjin 

e internimeve, ishin ende në fuqi.5 Ndërkohë izolimi i njerëzve – i quajtur internim zyrtarisht – 

ishte bërë në mënyrë masive nga komitetet ekzekutive, ushtria, etj, në kundërshtim me 

dekreligjin e vitit 1925.6 

Sa u përket dëbimeve, gjendja e paligjshmërisë ishte e njëjtë. Në një rast u shpërngulën 

nga Tirana 48 familje njëherësh, me 201 persona, me vendim të zyrës së urbanizimit të 

Komitetit Ekzekutiv të nënprefekturës së Tiranës. Në shkresën e saj thuhej që vendimi ishte pa 

të drejtë apelimi, por nuk kishte asnjë referencë ligjore ku bazohej.7 Në një rast tjetër, i cili 

mund të jetë unik në historinë e njerëzimit, institucionet e regjimit komunist shpërngulën nga 

Tirana në Fier, bashkë me anëtarët e gjallë të familjes, dhe kufomën e një fëmije 14-vjeçar.8 

3 AQSH, F. 490, V. 1949, D. 5, Fl. 1-2. Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, 10 janar 1949. 
4 AQSH, F. 490, V. 1949, D. 115, Fl. 1-2. Vendim i Këshillit të Ministrave, Nr. 5, 10 janar 1949. 
5 AQSH, F. 490, V. 1945, D. 269, Fl. 1. Ligj mbi abrogimin e dispozitave ligjore të promulguara gjatë okupacionit 

të huaj, mbi pavlefshmërinë e vendimeve penale të dhëna gjatë asaj kohe prej autoriteteve ushtarake dhe mbi 

vleftën e dispozitave ligjore q’ishin në fuqi para datës 7 prill 1939. Shënim: Ky ligj parashikonte që mbeteshin në 

fuqi ligjet, dekretet dhe rregulloret që nuk ishin “në kundërshtim me frymën e re demokratike dhe me deklaratat, 

vendimet dhe ligjet e promoluguara prej Këshillit Antifashist Nacional-Çlirimtar të Shqipërisë dhe me urdhëresat 

e dhëna prej qeverisë demokratike.” Ky përcaktim ishte spekulativ, sepse nuk i trajtonte ligjet në mënyrë nominale, 

përderisa s’kishte një institucion që përcaktonte cili ligj, dekret apo vendim ishte në kundërshtime me përkufizimin 

ligjor dhe cili jo. Nga ana tjetër, ligji dhe dekreti kishin përparësi mbi urdhëresat e qeverisë, kështu, në rast 

përplasjeje, përparësi kishin ligjet dhe dekretet e para 7 prillit 1939 dhe jo urdhëresat e “qeverisë demoktratike.” 

Në një arsyetim alternativ, të njëjtin arsyetim mund ta bëjnë dhe kriminelët, duke pretenduar se ligjet bien ndesh 

me deklartat e tyre, etj. Arsyet juridike që rrëzojnë pretendimet e kriminelëve janë të njëjta me ato që rrëzojnë 

arsyetimin “ligjor” të komunistëve. 
6 Ligj mbi ndryshimin e artikujve 1, 2 e 3 të ligjës mbi internimet e familjeve dhe konfiskimit të pasurisë së të 

arratisurve, në: Ligje, dekretligje e rregullore të vjetit 1925 (Tiranë: 1938), 442. 
7Katriot Dervishi, Burgjet dhe kampet e Shqipërisë komuniste (Tiranë: ISKK, 2015), 9-10. 
8 Zoi Xoxa, ish-deputet dhe botues gazete, u dëbua nga Tirana familjarisht, në ditët e para të vendosjes së regjimit 

komunist. Ditën që shkuan për ta dëbuar, atij i kishte vdekur djali 14 vjeç, por përfaqësuesit e regjimit, të cilët 

shkuan për të realizuar dëbimin e familjes, nuk e lanë atë të kryente varrimin e djalit, por e detyruan familjen ta 

merrte kufomën me vete në Fier, aty ku ishte caktuar vendi i ri i banimit. Shiko: Katriot Dervishi, Burgjet dhe 



Ligji i parë për internimet 

Dekretligji i parë i Kuvendit Popullor për internimet u miratua më 2 gusht 1954. Në 

relacionin shoqërues të projekt-dekretit,9 dërguar për miratim më 22 qershor 1954, qeveria 

shpjegonte se e kishte marrë nismën e saj për dy arsye. Arsyeja e parë ishte se, më 22 mars 

1954, Presidiumi i Kuvendit Popullor kishte miratuar një dekretligj, i cili ua kishte kaluar 

gjykatave të drejtën për dhënien e vendimeve të konfiskimit të pasurisë, duke e shfuqizuar 

dekretin ekzistues.10 Deri atëherë kishte pasur një dekreligj të përbashkët për konfiskimet dhe 

dëbimet dhe, në arsyetimin e qeverisë, ai dekretligj nuk mund të vazhdonte më në formën që 

ishte ndaj ajo mendonte se ishte i nevojshëm një rregullim ligjor i ri për dëbimet dhe internimet. 

Arsyeja e dytë, sipas qeverisë, ishte se, në dekretligjin ekzistues për dëbimet, nuk ishin të qarta 

nocioni i dëbimit dhe internimit. Në gjykimin e qeverisë, kjo pengonte zbatimin e mirë të 

dekretligjit.11  

Arsyetimi i dytë i qeverisë kishte nuanca skizofrenie, sepse paraqiteshin si reale 

argumente të bazuara në një realitet imagjinar. Në dekretligjin për zbatimin e vendimit të 

dëbimeve dhe konfiskimit të pasurisë (1949) nuk kishte asnjë lloj paqartësie mes koncepteve 

(nocioneve) të dëbimit dhe internimit, siç pretendonte qeveria në arsyetimin e saj. Në dekretligj 

trajtohej vetëm çështja e dëbimeve, ndërsa internimet (siç e kemi përmendur më sipër) nuk 

përmendeshin fare. Koncepti i internimit si masë administrative,12 u shfaq për herë të parë në 

një dokument ligjor të regjimit komunist në dekretin Nr. 1906, 2 gusht 1954. Paqartësia e 

pretenduar nga qeveria nuk ishte në dekretligj, por në veprimtarinë e institucioneve. Ato kishin 

dhënë vendime për izolimin e paligjshëm, kishin ngritur kampet e izolimit dhe gjithë 

infrastrukturën për mbajtjen e tyre, kishin izoluar me mijëra njerëz, duke trajtuar si ligj për 

internimet dekretligjin për dëbimin dhe konfiskimin. 

Nga dokumentet e Byrosë Politike të vitit 1954 mësojmë gjithashtu se, deri atëherë, nuk 

kishte asnjë ligj ose dekretligj që përdorte termin internim (si dënim administrativ). Në 

mbledhjen e Byrosë Politike, 8 shkurt 1954, Ministri i Brendshëm, Mehmet Shehu, paraqiti 

Platformën e Ministrisë së Brendshme, dhe, në gjykimin e tij, Platforma kishte disa probleme 

kampet e Shqipërisë komuniste (Tiranë: ISKK, 2015), 8. Romani i Marçel Hilës, Internimi i Kufomës (2015), nis 

pikërisht me shpërnguljen me forcë nga Tirana të familjes Xoxa, ditën e fatkeqësisë. 
9 AQSH, F. 490, V. 1954, D. 215, Fl 1. Relacion i Këshillit të Ministrave, 22 qershor 1954.  
10 Dekretligji për konfiskimet e shfuqizoi dekretligjin Nr. 649, 10 janar 1949, për zbatimin e vendimeve të dëbimit 

dhe konfiskimit, dhe në periudhën 22 mars – 2 gusht 1954 nuk kishte ligj për dëbimet. 
11 AQSH, F. 490, V. 1954, D. 215, Fl. 1. Relacion i Këshillit të Ministrave për projektligjin “Mbi internimin dhe 

dëbimin si masë administrative.” 
12 Koncepti i internimit dhe dëbimit si “masë administrative” ishte një sajesë e regjimit komunist për të fshehur 

ndëshkimin e njerëzve për arsye politike, sepse, realisht, ata ishin persona të dënuar, por që nuk kishin kryer ndonjë 

vepër penale.  



të vogla, siç ishte, për shembull, fakti që në të flitej për internimet, ndërsa ekzsitonte një ligj që 

fliste për dëbimet dhe konfiskimet. Shehu e gjykonte të pavend fjalën internim, sepse nuk kishte 

një ligj ku përdorej ky koncept. Ai tha gjithashtu se Ministria e Drejtësisë kishte propozuar që 

të bëhej një ligj për “internimet dhe dëbimet”. Ai pyeti në duhej ruajtur termi internim në tekstin 

e Platformës, gjë Enver Hoxha, drejtuesi i mbledhjes së Byrosë, e miratoi. Megjithatë, për t’u 

siguruar që e kishte dëgjuar mirë, Shehu pyeti sërish: “Domethënë, ta mbajmë termin 

internim[?]” Hoxha ia ktheu: “Po, ta mbajmë.”13 Kështu, termi internim u fut në Platformën e 

Ministrisë së Brendshme, shtatë muaj e gjysmë më herët sesa miratimi i ligjit për internimet. 

Fakti që ligji i parë për internimet doli më 1954 vërtetohet dhe nga dokumente të 

mëvonshme. Në një relacion të Ministrisë së Brendshme për Kryeministrinë, 17 janar 1962, 

thuhej: “Për problemin e t’internuarve deri tani janë dy dekrete: dekreti 1906, datë 2 gusht 

1954... dhe dekreti 3027, datë 17 janar 1960...”14 Konstatimi i këtij relacioni ishte i bazuar 

vetëm në dokumentet ligjore ekzistuese dhe jo në ligjërimin e përditshëm të zyrtarëve, të cilët 

në shumë raste i kishin përdorur gabimisht, njërin në vend të tjetrit, termat internim dhe dëbim. 

Pas dekretimit të Statutit të Republikës, 14 mars 1946, vendimet e internimeve (deri më 

1954) dhe dëbimeve (deri më 1949) të dhëna nga institucione të tjera, veç gjykatave, ishin 

antikushtetuese. Neni 19, paragrafi 6, i Statutit thoshte: “Asnjë shtetas nuk munt të nxirret jashtë 

shtetit ose të internohet brenda shtetit, veçse në rastet e parashikuara me ligjë.”15 Çështja e 

dëbimeve brenda vendit nuk përmendej në Statut, por vendimet e dëbimeve ishin 

antikushtetuese, sepse jepeshin nga institucione shtetërore të cilat nuk ishin ligjërisht të 

autorizuara për të dhënë vendime të tilla. Sipas Statutit (Neni 4, paragrafi 2), “të gjitha veprimet 

e organeve t’administratës së shtetit dhe të gjykatave duhet të jenë të bazuara në ligjë.”16 Statuti 

kishte sanksionuar përparësinë e ligjit mbi institucionet. Asnjë institucion nuk mund të kryente 

një veprimtari të pa parashikuar në ligj. 

Motivet për rregullimin ligjor të dëbimeve dhe internimeve 

Dekretligji për zbatimin e vendimeve të dëbimit dhe konfiskimit të pasurisë (1949) dhe 

ai mbi internimin dhe dëbimin si masë administrative (1954) u krijuan më shumë si rrjedhojë e 

13 AQSH, F. 14/APOU, V. 1954, D. 7. Fl. 88. Proceverbal i mbledhjes së Byrosë Politike të KQ të PPSH, 8 shkurt 

1954. 
14 AQSH, F. 490, V. 1962, D. 293, Fl. 1. Relacion i Ministrisë së Punëve të Brendshme drejtuar Kryeministrisë, 

17 janar 1962. 
15 “Statuti i Republikës Popullore të Shqipërisë,” Gazeta Zyrtare, Nr. 19 (19 mars 1946): 3. 
16 “Statuti i Republikës Popullore të Shqipërisë,” Gazeta Zyrtare, Nr. 19 (19 mars 1946): 1. 



situatave politike, sesa si përpjekje e sinqertë e regjimit për të përmirësuar situatën ligjore 

kaotike.  

Në pranverën e vitit 1948 nisi çarja e Bllokut Komunist, i cili, deri atëherë, kishte qenë 

monolit, nën kontrollin e Bashkimit Sovjetik. I pakënaqur me sjelljen e udhëheqjes jugosllave, 

Stalini e denoncoi atë për devijime ideologjike dhe veprimtari antisovjetike, ndërkohë që kërkoi 

nga vendet e tjera të Bllokut të bënin të njëjtën gjë. Me direktivën e Moskës nisi, në të gjitha 

vendet anëtare të Bllokut, gjuetia e të ashtuquajturve agjentë jugosllavë. Në zbatim të kësaj 

direktive, udhëheqja e PPSH arrestoi një grup zyrtarësh të lartë, të kryesuar nga ministri i 

Brendshëm Koçi Xoxe, të cilët i akuzoi si agjentë të Jugosllavisë dhe i bëri përgjegjës për 

veprimtarinë e dhunshme dhe të paligjshme të ushtruar deri atëherë nga Ministria e Brendhsme 

dhe institucione të tjera.  

 Më 10 janar 1949, Kuvendi Popullor miratoi një dekretligj për amnistinë e arratisurve 

dhe pas ditë më vonë qeveria u dërgoi gjithë komiteteve ekzekutive të rretheve një qarkore,17 

ku pranohej se deri atëherë ishin përndjekur dhe burgosur edhe njerëz të pafajshëm, të cilët nuk 

kishin qenë të rrezikshëm për regjimin. Sigurimi i Shtetit akuzohej se, nën frymën “trocikiste” 

të Koçi Xoxes, kishte marrë masa të “paligjdhme dhe arbitrare”, me qëllim, thuhej në qarkore, 

“për të ndarë popullin nga pushteti [udhëheqja e regjimit]”. Qarkorja u kërkonte komiteteve 

ekzekutive që të shkonin “deri në kasollen më të largët të rrethit të tyre” për të propaganduar 

dekretligjin e amnistisë për të arratisurit. 

Pjesë e kësaj fushate propagandistike, e cila synonte të parcelizonte përgjegjësinë për 

dhunën e ushtruar nga regjimi në vitet e para të regjimit komunist, duke ia faturuar grupit të të 

arrestuarve dhe të shfajësonte pjesën tjetër të udhëheqjes së PPSH, ishte dhe dekretligji për 

dëbimet dhe konfiskimet, i cili, së bashku me dekretligjin për amnistinë, u miratuan brenda të 

njëjtës ditë, si projekt-dekrete nga qeveria dhe si dekrete nga Kuvendi Popullor. Pjesë e të 

njëjtës strategji ishte amnistia për të burgosurit, me përgatitjen e së cilës merrej Ministria e 

17 AQSH, F. 490, V. 1949, D. 5, Fl. 9. Qarkore e Kryeministrisë drejtuar gjithë komiteteve ekzekutive të rretheve 

dhe qyteteve. Dokumenti ka vetëm vitin, 1949, pa datë, por kuptohet që është i janarit 1949, sepse, duke i referuar 

përmbajtjes, ka dalë menjëherë pas miratimit të projekt-dekretit mbi amnistinë për të arratisurit. 



Brendshme, dhe mbyllja e kampit të izolimeve të paligjshme në Berat.18 Amnistia për të 

burgosurit u dekretua në 27 prill 1949,19 ndërsa kampi i Beratit u mbyll në maj po atij viti.20  

Edhe dekretligji për internimin dhe dëbimin (1954), nevojën për të cilin qeveria e 

arsyetoi me daljen e ligjit të konfiskimeve dhe paqartësinë e nocioneve dëbim dhe internim në 

dekretin për dëbimin dhe konfiskimin, ishte përpjekje e regjimit për t’iu përgjigjur një situate 

të re politike. Në ndryshimet ligjore të kësaj periudhe ndikuan zhvillimet brenda Bllokut 

Komunist. Pas vdekjes së Stalinit (5 mars 1953), në drejtimin e Partisë Komuniste (bolshevike) 

të Bashkimit Sovjetik kishin ardhur udhëheqës të rinj, të cilët kishin dhënë shenja për 

distancimin nga metodat shtypëse të periudhës së Stalinit. Gjatë vitit 1953, udhëheqja sovjetike 

thirri në takime udhëheqjet e gjithë partive komuniste të vendeve të Bllokut dhe u bëri të njohur 

drejtimet kryesore të politikës së Moskës. Në vija të përgjithshme, udhëheqja sovjetike u kërkoi 

vendeve satelite që buxhetet e tyre të shkonin më shumë për plotësimin e nevojave të popullsisë 

me produkte ushqimore dhe mallra konsumi, të zbatonin politika më liberale tregu dhe për 

shërbimet ndaj qytetarëve, të ndërprisnin krijimin e kooperativave bujqësore, të amnistonin në 

masë të arratisurit dhe të burgosurit, të mbyllnin kampet e punës dhe të internimit, dhe të 

liberalizonin kufijtë midis tyre.21  

Udhëheqja e PPSH nuk ishte dakord me gjithçka që i kërkuan sovjetikët, por disa 

përshtatje i bëri. Sovjetikët i kërkuan Enver Hoxhës të hiqte dorë nga postet e shumta dhe të 

mbante vetëm postin e sekretarit të përgjithshëm të partisë.22 Në mbledhjen e Byrosë Politike 

në muajin shkurt 1954, kur u paraqit Platforma e Ministrisë së Brendshme, Mehmet Shehu ishte 

Ministër i Brendshëm, ndërsa në gusht, kur u propozua dekret-ligji për internimet dhe dëbimet, 

ishte kryeministër, prej 12 ditësh. Brenda një viti, që nga takimi me udhëheqjen sovjetike në 

qershor 1953, Hoxha hoqi dorë nga posti i Ministrit të Jashtëm, Ministrit të Mbrojtjes, dhe nga 

18 AQSH, F. 490, V. 1949, D. 5, Fl. 1-2. Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, 10 janar 1949. Enver 

Hoxha tha në mbledhjen e qeverisë, 10 janar 1949, se “mendojmë” [mendonte Byroja Politike] të marrim dhe një 

masë tjetër, e cila ishte lirimi i grave dhe kalamajve të izoluar (internuar, sipas Hoxhës) në Berat, sepse kjo, sipas 

tij, do të kishte efekt të madh propagandistik për imazhin e regjimit. Sipas historianit Kastriot Dervishi, kampi i 

Beratit u mbyll sepse ishte e vështirë të menaxhohej dhe mund të jetë më afër të vërtetës. Po atë vit u krijua kampi 

izolimit (internimit, në ligjërimin zyrtar) në Tepelenë, dhe një pjesë e të izoluarve të Beratit, mes tyre gra e fëmijë, 

u dërguan në Tepelenë. Nuk dihet sa fëmijë e gra të izoluar në Berat u falën, nëse u falën, por fakt është që kampi 

u mbyll dhe qeveria mund ta përdorte atë si dëshmi të vullnetit të mirë të saj për t’u distancuar nga koha e “dhunës 

së Koçi Xoxes.” 
19 “Dekret Nr. 819, 27 prill 1949, mbi faljen e dënimeve dhe zbritje dënimesh të disa të burgosurve ordinerë dhe 

të armiqve të popullit,” Gazeta Zyrtare, Nr. 40 (19 maj 1949): 1-44. 
20 Katriot Dervishi, Burgjet dhe kampet e Shqipërisë komuniste (Tiranë: ISKK, 2015), 15. 
21 Ana Lalaj, Pranvera e rrejshme e ’56-ës (Tiranë: Infbotues, 2015), f. 32. 
22 Ana Lalaj, “1953 – Udhëheqësit e rinj sovjetikë paralajmërojnë: ose ndryshime ose katastrofë,” Studime 

Historike nr. 1-2 (2010), 231. 



ai i kryeministrit. Me heqjen dorë nga drejtimi i qeverisë, Hoxha nuk veshi më uniformë 

ushtarake në publik. 

 Pjesë e këtyre përshtatjeve ishte dhe Platforma e Ministrisë së Brendshme, e përgatitur 

me ndihmën e këshilltarëve sovjetikë, e cila nxiti krijimin e dekreligjeve të reja për konfiskimin, 

rekuizimin, shpronësimin, internimet dhe dëbimet. Kjo dinamikë legjislative ishte në harmoni 

me porosinë që udhëheqja sovjetike i kishte dhënë delegacionit të udhëheqjes shqiptare në 

Moskë (qershor 1953): “Komiteti Qendror, qeveria, dhe Byroja Politike do të bëjnë ligje, 

urdhëresa, vendime për të vënë në jetë këto ndryshime [të propozuara prej sovjetikëve].”23 

Origjina e internimeve dhe dëbimeve të paligjshme 

Origjina e izolimit të paligjshëm të qytetarëve, vetëm se ata kishin lidhje gjaku me 

persona të konsideruar kundërshtarë të regjimit komunist, daton më herët se zaptimi ushtarak i 

institucioneve dhe territorit të Shqipërisë prej komunistëve. Në një raport24 që komanda e 

Brigadës së 2-të partizane i dërgonte Komandës së Përgjithshme të Ushtrisë Partizane, më 25 

qershor 1944, thuhej se forcat e kësaj Brigade kishin “arrestuar” dhe do t’i “internonin” të 

afërmit – baballarë dhe vëllezër – të disa personave, të cilët, sipas raportit, vazhdonin t’i 

qëndronin besnikë Ballit Kombëtar. Personat e konsideruar të arrestuar parashikohej të 

mbaheshin në “internim” derisa bijtë ose vëllezërit e tyre t’iu dorëzoheshin forcave partizane. 

Për të njëjtat arsye, partizanët kishin bërë dhe “sekuestrimin” e pasurisë – edhe këtu përdorej 

një koncept juridik - të disa qytetarëve në zonën e Dangëllisë, ku vepronte Brigada në atë 

periudhë. Në raport thuhej gjithashtu se “arrestimi” – një tjetër koncept juridik – ishte bërë me 

vendim të gjykatës së Brigadës, ndërsa “sekuestrimi” i pasurisë ishte bërë bazë të një 

rregulloreje. 

Përmendja e vendimit të gjykatës dhe e rregullores tregon kujdesin e hartuesve të 

raportit – Beqir Balluku dhe Vasil Konomi – për të dëshmuar se veprimtaria e tyre ishte në 

përputhje me një kornizë të caktuar ligjore. Prej verës së vitit 1943 deri në 20 dhjetor 1944, 

gjyqet partizane “në bazë të rregulloreve provizore e shumë të thjeshta”25 të miratuara nga 

Shtabi i Përgjithshëm, dhe jo nga KPNÇ (Këshilli i Përgjithshëm Nacional-Çlirimtar ose KANÇ 

- Këshilli i Antifashist Nacional-Çlirimtar, siç u quajt pas 24 majit 1944), i cili luante rolin e 

23 Ana Lalaj, “1953 – Udhëheqësit e rinj sovjetikë paralajmërojnë: ose ndryshime ose katastrofë,” Studime 

Historike nr. 1-2 (2010), 230. 
24 AQSH, F. 41, V. 1944, D. 83, Fl. 5-6. Raport i Shtabit të Brigadës II për Komandën e Përgjithshme të ushtrisë 

partizane. 
25 AQSH, F. 41/APL, V. 1944, D. 56, Fl. 35. Qarkore e Komandës së Përgjithshme të Ushtrisë Partizane, 20 dhjetor 

1944. 



një organi ligjbërës. Më 20 dhjetor, këto rregullore u zëvendësuan nga një rregullore e re, e cila 

ishte përkthim i një modeli të ushtrisë partizane jugosllave. Rregullorja e re nuk parashikonte 

masën e dënimit me internim ose dëbim; modeli jugosllav parashikonte vetëm dëbimin.26 

Raporti i Brigadës së 2-të e pranonte që personat e ndaluar nuk kishin kryer asnjë krim, 

por ishin ndaluar për diçka që mendohej se e kishin bërë të afërmit e tyre. Në terma juridikë, 

“arrestimi” dhe “internimi” i tyre ishte privim i paligjshëm i lirisë. Fakti që për lirimin e tyre 

ishte vënë një kusht (braktisja e Ballit nga të afërmit) e bënte izolimin një akt pengmarrjeje, për 

qëllime përfitimi politik ose ushtarak, ose të dyja njëherësh.  

Internimet dhe dëbimet e ligjshme në periudhën 1944-1954 

Paligjshmëria e vendimeve të internimit dhe dëbimit ishte e theksuar në vendimet e 

konsideruara masë administrative. Në këto raste, ndëshkimi ishte politik;27 vendimi merrej ndaj 

personave që nuk ishin fajtorë, ata ndëshkoheshin për shkak të lidhjes së gjakut që mund të 

kishin me persona, të cilët ishin në arrati brenda ose jashtë vendit. Në rastin e vendimeve si 

masë ndëshkimore penale, të cilat i jepte gjykata, kishte një farë baze ligjore. Gjykatat 

ushtarake, të cilat ishin shumë aktive në periudhën 1944-54, e bazonin dhënien e internimit si 

masë dënimi në dekretligjin Nr. 41, 14 janar 1945. Ky lloj dënimi jepej në rastet kur personi 

mendohej që kishte kryer një vepër e cila, bazuar në kornizën ligjore ekzistuese, konsiderohej 

vepër penale. Në Kodin Penal (1948), një nga format e dënimit që jepte gjykata ishte dëbimi, 

ndërsa internimi jo. Në Kodin Penal që u miratua më 1952, i cili shfuqizoi gjithë ligjet penale 

për gjykatat civile në fuqi nga 1946, u përfshinë të dy llojet e dënimeve: internimi dhe dëbimi.28 

E veçantë e këtij ligji ishte ndalimi i dënimit me internim të të miturve që kryenin krime,29 

ndërkohë që ata mund internoheshin – dhe interenhoshin, për shkaqe politike, në mënyrë 

masive. As dekretligji për dëbimet dhe konfiskimin (1949) dhe as dekretligji për internimet dhe 

dëbimet (1954) nuk i përjashtonin të miturit nga internimi ose dëbimi; ato nuk bënin asnjë lloj 

përjashtimi.  

Krahasimi i dekretligjeve të regjimeve të ndryshme 

26 AQSH, F. 41/APL, V. 1944, D. 56/1, Fl. 4. Rregullore mbi gjyqet ushtarake, e ushtrisë partizane jugosllave 

(përkthyer në shqip).  
27 Në Platformën e Ministrisë së Brendshme (1954) thuhej se një kategori personash internoheshin për shkak se 

dënimi i tyre me anë të gjykatave ishte i pamundur, ngaqë nuk mund të vërtetohej fajësia e tyre. Pra, këto dënime, 

të cilat quheshin administrative, ishin dënime politike. Shiko: AQSH, F. 14/APOU, V. 1954, D. 7. Fl. 88.  
28 Kodi Penal i RP të Shqipërisë (Tiranë: 1952), 14-15. 
29 Kodi Penal i RP të Shqipërisë (Tiranë: 1952), 14. 



Historia e internimeve në Shqipëri nuk nisi me regjimin komunist, ndaj po bëjmë një 

krahasim të dekretligjit Nr. 1906, 1954, mbi internimin dhe dëbimin, me dekretligjet e 

qeverisjes së Fan Nolit (1924) dhe qeverisjes së Ahmet Zogut (1925). Këto tre qeveri ngjanë 

me njëra-tjetrën nga mënyra si erdhën në pushtet. Duke marrë pushtetin me dhunë, Fan Noli 

dhe mbështetësit e tij prishën traditën e ndërrimit të qeverisjes me anë të zgjedhjeve, e pa 

ndërprerë që nga Kongresi i Lushnjës. Pushteti i Nolit zgjati prej 16 qershor – 23 dhjetor 1924; 

Ahmet Zogu ia mori pushtetin po në atë mënyrë që Noli e kishte marrë gjashtë muaj më herët. 

Dy dekada më vonë, komunistët bënë të njëjtën gjë, në përmasa më të gjera dhe më të 

dhunshme.  

 Në të tre rastet, grupi që rrëmbeu pushtetin mori masa për minimizmin e mundësisë së 

reaksionit të palës së humbur. Një ndër masat e marra ishte miratimi i dekretligjeve për 

internimin e familjarëve të të arratisurve (kundërshtarëve politikë). Qeveria e Fan Nolit nxori 

dy dekretligje për internimet,30 brenda dy muajve të parë në pushtet, aq sa nxori dhe qeveria e 

Ahmet Zogut, pak a shumë brenda të njëjtës hapësirë kohore.31 Edhe komunistët e zbatuan 

politikën e internimit që në ditët e para të pushtetit të tyre, por e bënë këtë pa miratuar ndonjë 

ligj; dekretligjin e parë e miratuan 10 vjet pasi kishin marrë pushtetin. Shpejtësia e qeverisë së 

Nolit dhe Zogut në nxjerrjen e dekretligjeve për internimin tregon kujdesin e qeverive 

respektive për rregullimin ligjor të veprimtarisë së tyre.  

Të tre qeveritë i internonin propagandistët, por ligji i Nolit dhe Zogut ishin transparentë. 

Ata e theksonin në dekretligj që propagandistët ndëshkoheshin për vepra, të cilat nuk mund të 

provoheshin në gjykatë, ndërsa komunistët jo. Gjatë regjimit komunist personat që mendohej 

se bënin propagandë kundër regjimit dënoheshin me burg; propaganda ishte vepër penale që 

prej vitit 1946 deri më 1990. Komunistët dënonin me internim persona që kishin qenë zyrtarë 

në qeverisjet parakomuniste, por, meqë një gjë e tillë nuk mund të provohej si krim në gjykatë, 

ata persona internoheshin, me pretendimin se paraqisnin rrezikshmëri shoqërore. Në 

dekretligjin për internimet nuk thuhej se rrezikshmëria e tyre nuk mund të provohej në gjykatë, 

por kjo thuhej në Platformën e Ministrisë së Brendshme.32 Transparenca në dekretligjin e Nolit 

dhe Zogut mund të shihet dhe si shenjë respekti e qeverive respektive nda procesit gjyqësor.  

30 “Dekretligjë mbi vrasjen e kriminelve të gjykuem, të pandehun n’aratië e t’internimit të familjevet tyne,” Fletore 

Zyrtare, Nr. 28 (22 korrik 1924): 3; “Dekretligjë për internimin e auktorëve qi bajnë propaganda të rrezikshme 

dhe qi nuk provohen nga ana e Gjykatoreve,” Fletore Zyrtare, Nr. 30 (13 gusht 1924): 1.  
31 Ligje, dekretligje, e rregullore të vjetit 1925 (Tiranë: Këshilli i Shtetit, 1938), 31, 50.  
32 AQSH, F. 14/APOU, V. 1954, D. 7. Fl. 88. Platforma e punës së Ministrisë së Brendshme miratuar nga Byroja 

Politike e KQ të PPSH, 8 shkurt 1954. 



Dekretligji i Nolit dhe Zogut për të arratisurit parashikonin dhe internimin e familjeve 

të personave që mund të strehonin të arratisurit. Në dekretretligjin e Nolit nuk thuhej gjë për 

pasurinë e të internuarve, ndërsa Zogu dhe komunistët e shoqëronin internimin dhe me 

sekuestrimin e pasurisë. Në ndryshim nga komunistët, dekreligji i Zogut parashikonte që, me 

dorëzimin e të arratisurve, nëse faleshin nga Kryesia e Shtetit, atyre u kthehej pasuria ose vlera 

e saj në të holla.  

Të dy dekretligjet e Zogut urdhëronin një institucion përkatës përgjegjës për caktimin e 

vendit të internimit; dekretligji për internimin e propagandistëve parashikonte që qeveria t’u 

siguronte strehimin dhe ushqimin. Kësi detajesh mungonin në dekretligjet e Nolit dhe ishin të 

pjesshme në ato të komunistëve, sepse ato ngarkonin një institucion që do të jepte vendimet e 

internimeve dhe dëbimeve, por nuk autorizonin kënd për përcaktimin e vendit të internimeve, 

ose nuk flisnin për ushqimin etj. Sa i përket regjimit komunist, në periudhën 1944-49 ushqimi 

i personave të konsideruar të internuar ishte vetëm një copë bukë të thatë, ndërsa, më 1949, 

qeveria mori vendim që t’u jepej “përveç bukës dhe nga një kg supë në ditë.33 Veç kësaj, në 

vitet e para të regjimit komunist, personat e izoluar në kampe me tela me gjemba (të internuarit, 

në ligjërimin e qeverisë) bënin punë të detyruar, në kushte çnjerëzore, pa shpërblim; një gjendje 

në përputhje me konceptin e skllavërisë.34 Më vonë, të internuarit ushqeheshin me punën e 

tyre.35 

Dekretligji i qeverisë së Zogut për internimin e familjeve të të arratisurve ishte më i 

mëshirshëm. Ai përjashtonte nga internimi anëtarët e familjes që ishin “uloga e studenta 

aktivë.”36 Ky dekretligj, i ndryshuar në dhjetor 1925, përjashtoi nga internimet dhe vajzat e 

33 AQSH, F. 490, V. 1949, D. 234, Fl. 1. Vendim i Këshillit të Ministrave, Nr. 476, 5 tetor 1949. Shënim 1: Të 

internuarit në Berat, kamp që u mbyll para daljes së vendimit të qeverisë për shtimin e supës në menunë e të 

internuarve, kanë dëshmuar më vonë që ushqimi i tyre ishte vetëm 600 gr bukë misri në ditë dhe asgjë tjetër. Shiko: 

Zërat e Kujtesës III, Agron Tufa dhe Luljeta Lleshanaku, redaktorë, (ISKK: Tiranë, 2016), 131. 
34 Në lidhje me punën e personave të izoluar në kampet e përqëndrimit, zyrtarisht të njohura si kampe internimi, 

Instituti i Studimit të Krimeve dhe Pasojave të Komunizmit ka botuar një seri intervistash me ish të përndjekur 

politikë, përfshi dhe persona që kanë jetuar në kampet e përqëndrimit, të cilët rrëfejnë dhe për punën që bënin në 

ato kampe. Këto libra janë pjesë e një kolane, Zërat e Kujtesës (ky është titulli i të gjithë vëllimeve), e cila botohet 

çdo vit që prej vitit 2014. Deri tani janë botuar katër vëllime, është në proces shtypshkrimi vëllimi i 5-të. 
35 Shënim: Trajtimi ekonomik i të internuarve, gjatë pushtimit italian, ishte shumë më i mirë se gjatë regjimit 

komunist. Kol Bib Mirakaj, ministër i Brendshëm i Shqipërisë (12 shkurt 1943-10 shtator 1943), shkruan se të 

intenruarve shqiptarë në Itali u jepej një pagë e mjaftueshme nga qeveria italiane për jetesë. Familjeve të atyre që 

ishin dobët ekonomikisht u jepej një ndihmë mujore nga qeveria shqiptare e mjaftueshme për të përballuar jetesën, 

gjatë kohës që të afërmit e tyre ishin në internim. Nëpunësve të shtetit shqiptar, të cilët ishin të internuar, u ruhej 

vendi i punës, u jepej rroga mujore, u jepej dhe paga ditore e të internuarit në Itali. Lexo: Kol Bib Mirakaj, 

Vetvrasja e një Kombi (Shkodër: Botimet Fiorentia, 2014): 158.  
36 Ligje, dekretligje, e rregullore të vjetit 1925 (Tiranë: Këshilli i Shtetit, 1938), 50. Shënim: Nuk jam i sigurt në 

termi student përdoret për të rinj që vazhdonin universitetin apo gjimnazin, sepse ka pasur raste, që në tekste të 

ndryshe – jo ligjore, e kam gjetur këtë term me kuptimin e dytë. Nëse bëhet fjalë për universitarët, atëherë i takon 

që ata studionin jashtë vendit, sepse Shqipëria nuk kishte universitete. 



fejuara, mbi 15 vjeç, të cilat nuk kishin dalë te burri.37 Dekretligjet e Nolit dhe komunistëve 

nuk bënin përjashtime. 

Përfundime 

Kaosi ligjor lidhur me internimet dhe dëbimet që ekzistoi në Shqipëri në periudhën 

1944-1954 ishte tërësisht zgjedhje e udhëheqjes së regjimit komunist. Ajo zgjodhi, në mënyrë 

të vullnetshme, të shkelte ligjet ekzistuese të shtetit shqiptar, megjithëse, ligjërisht kishte 

pranuar vazhdimësinë e tyre. Sjellja që dikur kishte qenë normale për botën e krimit u bë 

normale për institucionet shtetërore. 

Të përmbledhura, përfundimet e këtij studimi, janë: 

1. Të gjitha vendimet e konsideruara vendime internimi, me përjashtim të

vendimeve të gjykatave, për periudhën 1944-1954, ishin të paligjshme. Sipas Kodit 

Penal të regjimit komunist, çdo vendim internimi ishte vepër penalisht e dënueshme, 

sepse, duke qenë të pabazuara në ligj, ato ishin vendime për kufizimin e paligjshëm të 

lirisë së personit. 

2. Të gjitha vendimet e dëbimit të dhëna gjatë periudhës 1944-1949,

përjashto vendimet e gjykatave, ishin të paligjshme dhe, bazuar edhe në ligjet e regjimit 

komunist, penalisht të dënueshme. 

3. Vendimet e internimit dhe dëbimit, të dhëna në mungesë të ligjit, pas

miratimit të Statutit të Republikës (1946), ishin në shkelje të Statutit. 

4. Kampet e internimit ishin, për sa kohë që ekzistuan, të paligjshme. Edhe

dekretligji i miratuar më 1954, për internimet dhe dëbimet si masë administrative, nuk 

parashikonte krijimin e kampeve të internimit, as institucionin që duhet të merrej me 

strehimin dhe ushqimin e të internuarve. 

Përdorimi i koncepteve juridike si “internim”, “dëbim”, “sekuestrim”, etj., gjatë luftës 

civile e më pas, ishte një përpjekje e qëllimshme e komunistëve për të dhënë veprimtarisë së 

tyre autoritet institucional, ndërsa realisht veprimtaria e tyre ishte e paligjshme. Ky lloj 

artikulimi shërbente për të transferuar përgjegjësinë nga fajtori te viktima; për shembull, nga 

pengmarrësi te pengu ose nga hajduti te personi i vjedhur, etj. 

37 Ligj mbi ndryshimin e artikujve 1, 2 e 3 të ligjës mbi internimet e familjeve dhe konfiskimit të pasurisë së të 

arratisurve, në: Ligje, dekretligje e rregullore të vjetit 1925 (Tiranë: Këshilli i Shtetit, 1938), 442. 




