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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

KUVENDI 

Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut 

 

PROCESVERBAL 

Tiranë, më 21.09.2022, ora 11:30 

Drejton mbledhjen: 

Klotilda Bushka– kryetare e Komisionit 

 

Rendi i ditës:  

1. Projektligji “Për një ndryshim në ligjin nr. 45/2015 “Për të drejtën e 

Informimit për dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të 

Shqipërisë”, i ndryshuar. 

2. Projektligji “Për një shtesë në ligjin nr. 8457, datë 11.02.1999 “Për 

informacionin e klasifikuar “Sekret shtetëror””, i ndryshuar.  

Marrin pjesë:  

Klotilda Bushka, Klevis Xhoxhi, Saimir Hasalla,  Xhemal Qefalia,  Gerta Duraku, 

Aurora Mara,  Greta Bardeli, Dashnor Sula, Elda Hoti, Eduard Ndreca, Pandeli Majko, 

Saimir Korreshi,  Gazmend Bardhi, Bledion Nallbati, Ermonela Valikaj (Felaj), Oerd 

Bylykbashi, Denis Deliu, Damian Gjiknuri, Toni Gogu, Enkelejd Alibeaj, Bardhyl Kollçaku, 

Fatmir Mediu, Dhurata Tyli, Fatmir Xhafaj dhe Jurgis Çyrbja. 

Të ftuar: 

Gentiana Sula - Anëtare e  Autoritetit për të Drejtën e Informimit mbi Dokumentet e 

ish-Sigurimit të Shtetit  

Altin Hoxha - Anëtar i Autoritetit për të Drejtën e Informimit mbi Dokumentet e ish-

Sigurimit të Shtetit   

Skënder Vrioni - Anëtar i Autoritetit për të Drejtën e Informimit mbi Dokumentet e 

ish-Sigurimit të Shtetit   

Alber Nikolla - Anëtar i Autoritetit për të Drejtën e Informimit mbi Dokumentet e ish-

Sigurimit të Shtetit   
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Gjergj Marku - Anëtar i Autoritetit për të Drejtën e Informimit mbi Dokumentet e ish-

Sigurimit të Shtetit   

Mirela Lame - Përgjegjëse e Sektorit Juridik për të Drejtën e Informimit mbi 

Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit   

Lili Çoçoli – Përgjegjëse e Sektorit të Verifikimit të Figurave në Autoritetin për të 

Drejtën e Informimit mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit   

Ardiana Topi – Drejtoreshë e Arkivit në Autoritetin për të Drejtën e Informimit mbi 

Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit   

Ornela Arapi – Përgjegjëse e Sektorit të Projekteve në Autoritetin për të Drejtën e 

Informimit mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit   
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HAPET MBLEDHJA 

 

Klotilda Bushka – Mirëdita, kolegë! 

Fillojmë mbledhjen e Komisionit për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të 

drejtat e Njeriut, sipas rendit të ditës të njoftuar. 

Sot në rendin e ditës kemi disa çështje të rëndësishme, të cilat do të diskutohen së 

bashku për natyrën e njëjtë.  

Do të prezantojmë dhe diskutojmë në parim nismat për çështjen e transparencës për 

dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë. 

Bëhet fjalë për dy nisma, njëra e prezantuar nga Grupi Parlamentar i Partisë 

Socialiste, “Për një ndryshim në ligjin nr. 45/2015 ‘Për të drejtën e Informimit për 

Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit” dhe nisma tjetër nga Partia Demokratike, “Për një 

shtesë në ligjin nr. 8457, datë 11.02.1999 “Për informacionin e klasifikuar “Sekret 

shtetëror””. 

Të dyja nismat i përkasin të njëjtit qëllim dhe për këtë arsye do të diskutohen së 

bashku, por duke pasur në konsideratë që nisma e Partisë Demokratike “Për një amendament 

në ligjin për informacionin e klasifikuar “Sekret shtetëror”” ka lidhje me projektligjin që 

është në shqyrtim në Kuvend për informacionin e klasifikuar, si pikë të tretë të rendit të ditës 

kemi vendosur edhe këtë ligj, nëse sot do të jemi gati për të kaluar në diskutimin nen për nen.  

Gjithsesi, ne e kemi diskutuar paraprakisht dhe sot do të bëjmë një prezantim dhe 

diskutim në parim të nismave. 

Relatore për të tria aktet do të jetë kolegia Ermonela Felaj. 

Në cilësinë e prezantuesve, unë do ta prezantoj në emër të Grupit Parlamentar të 

Partisë Socialiste, kurse zoti Alibeaj do të prezantojë në emër të Grupit Parlamentar të Partisë 

Demokratike.  

Kemi të ftuar përfaqësues nga Autoriteti për të Drejtën e Informimit mbi Dokumentet 

e ish-Sigurimit të Shtetit zonjën Gentiana Sula, zotin Altin Hoxha, zotin Skënder Vrioni, 

zotin Alber Nikolla, të gjithë anëtarë, të shoqëruar edhe nga stafi, zonja Mirela Lame, 

përgjegjëse e Sektorit Juridik, zonja Lili Çoçoli, përgjegjëse e Sektorit të Verifikimit të 

Figurave, Ardiana Topi, drejtoreshë e Arkivave, Ornela Arapi, përgjegjëse e Sektorit të 

Projekteve.  

Mirë se erdhët, zotërinj! 

Pa humbur kohë, unë po bëj një prezantim.  

(Ndërhyrje pa mikrofon) 
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Po, zoti Bylykbashi, për procedurë.  

Oerd Bylykbashi – Zonja kryetare, ju përmendët dy projektligjet dhe i lidhët me 

njëra-tjetrën.  

Në fakt, është edhe një projektligj tjetër “Për ndryshime në Kodin Zgjedhor”.  

Projektligji që do të diskutojmë sot për Autoritetin e Dosjeve, hapjen për së dyti, ka 

lidhje me ndryshimet në Kodin Zgjedhor që propozohet. Pra, nuk mund të shikohen të 

shkëputura nga njëra-tjetra, sepse pasojat e të parit reflektohen menjëherë tek i dyti, që është 

kufizimi i së drejtës së votës me një procedurë që, në fakt, mund të jetë problematike, siç 

parashikohet atje.  

Si rregull, duheshin parë të tria projektligjet në të njëjtën kohë.  

Klotilda Bushka – Faleminderit, zoti Bylykbashi! 

Unë do t’i prezantoj më vonë edhe nismat që kanë ardhur në këtë aspekt. Nisma tjetër 

ka të bëjë me disa ndryshime në Kodin Zgjedhor, nismë e Grupit Parlamentar të Partisë 

Socialiste. Me vendim të Konferencës së Kryetarëve i ka kaluar për shqyrtim në Komisionin 

e Reformës Zgjedhore. Në fakt, janë dy mekanizma të ndryshëm dhe sot ne në komision do të 

hapim për prezantim dhe diskutim në parim dy nismat që keni në rendin e ditës.  

Nisma tjetër, për ndryshime në Kodin Zgjedhor, do të jetë pjesë e diskutimit në 

Komisionin e Reformës Zgjedhore dhe më pas do të vijë në Komisionin e Ligjeve në vijim të 

proceseve procedurale që ndodhin në Kuvend sa herë që kemi të bëjmë me çështje që kanë 

komisione shumëpalëshe.  

Pa humbur kohë, nisim projektligjin e parë “Për një ndryshim në ligjin nr. 45/2015 

‘Për të drejtën e informimit për dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit”.  

Kolegë, siç edhe jeni në dijeni nga materialet e shpërndara, bëhet fjalë për një 

ndryshim, që të shfuqizohet pika 4 e nenit 29 e ligjit. Pika 4 e nenit 29 të ligjit në fuqi, i cili 

kërkohet të ndryshohet duke shfuqizuar këtë pikë, parashikon shprehimisht: “Autoriteti nuk 

administron kërkesa për informacion për zyrtarët që propozohen të emërohen ose ngrihen në 

detyrë në institucionet kushtetuese dhe autoritetet publike kur ata kanë marrë certifikatën e 

pastërtisë së figurës nga institucionet përgjegjëse sipas ligjit 8001, datë 22.09.1995 “Për 

gjenocidin dhe krimet kundër njerëzimit të kryer në Shqipëri gjatë sundimit komunist për 

motive politike, ideologjike dhe fetare”, si dhe ligjit 8043, datë 30.11.1995, “Për kontrollin e 

figurës së zyrtarëve dhe personave të tjerë që lidhen me mbrojtjen e shtetit demokratik”.  

Cila është arsyeja e propozimit të shfuqizimit të kësaj pike?  

Edhe nga vetë teksti i dispozitës rezulton se kjo është një dispozitë ndaluese, e cila e 

pengon autoritetin duke i hequr kompetencën të hyjë në shqyrtimin e akteve, të 
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dokumentacionit apo të kërkesave që lidhen me një lloj verifikimi të kryer në bazë të dy 

ligjeve të mëparshme.  

Gjatë punës së vetë, Autoriteti, me kërkesa të vazhdueshme drejtuar Kuvendit të 

Shqipërisë, është vënë në dijeni të fakteve që përmbysin rezultatet e mëparshme të verifikimit 

të kryer në kuadër të dy ligjeve të mëparshme, të cilat sot nuk janë më në fuqi, por për efekt 

të këtij ndalimi në ligj, nuk mundet të hetojë mbi fakte të reja.  

Këtu duhet të marrim në konsideratë faktin që autoriteti është një institucion i krijuar 

pas vitit 2014 dhe si proces i forcimit të kapaciteteve ka mbledhur arkiva nga institucione të 

ndryshme ose i është shtuar aksesi herë pas here në arkiva të ndryshme që kanë lidhje me 

objektin e veprimtarisë së tij. Pavarësisht fakteve të tjera që mund të dalin në dritë, të cilat 

përmbysin deklaratat e mëparshme, ato që njihen si ish-komisionet “Bezhani” apo “Mezini”, 

duke pasur këtë ndalim në ligj, mungon ajo që quhet kompetenca lëndore e shqyrtimit të 

akteve dhe kjo ka bërë që autoriteti të mos ketë mundësi të shqyrtojë këto akte, sepse, nëse do 

ta bënte, do të ishim në kushtet e pavlefshmërisë absolute të një akti administrativ. 

Nga ana tjetër, nisur nga shpeshtësia e informacioneve, të cilat rrëzojnë herë pas here 

deklaratat e mëparshme pastërtie, ka lindur nevoja që kjo pengesë ligjore të evitohet për dy 

arsye:  

E para, në kuadër të transparencës dhe në kuadër të së drejtës së informimit, qëllimi 

kryesor për të cilin autoriteti është krijuar, duhet që ligjvënësi ta pajisë autoritetin me të gjitha 

mundësitë për të realizuar punën e vet.  

Së dyti, edhe pse kanë kaluar shumë vite nga ai regjim, ka ende dritëhije, ka ende 

informacione të pasakta, ka ende të vërteta që rrëzohen dhe opinioni publik duhet të 

informohet në një mënyrë profesioniste, të vërtetë, të saktë dhe eficiente për të vërtetën që 

ndodh për personazhe të ndryshme, të cilët, edhe pse mund të kenë pasur një certifikatë 

pastërtie të mëparshme, nuk rezultojnë të jenë të tillë për efekt të dokumenteve që dalin në 

dritë në vijim të punës së Autoritetit. Kjo është çështje e natyrës kombëtare dhe duhet t’i 

shërbejë të vërtetës. E vërteta është e vetmja rrugë, në mënyrë që të ketë një pajtim social, që 

njerëzit e vuajtur nga ai regjim, por edhe ata që nuk kanë vuajtur, të dinë se çfarë historish, 

çfarë të vërtetash ka rreth individëve të caktuar, sepse kur e harrojmë të vërtetën ose kur nuk 

e zbulojmë siç është, fatkeqësisht, shanset janë të përsëriten problematikat, historitë e këqija 

dhe ato që nuk i shërbejnë të mirës publike, ndaj është detyra jonë të ndërmarrim nisma dhe 

t’u përgjigjemi nevojave në shërbim të së vërtetës. Kështu mund të ulet edhe spekulimi që 

mund të bëjnë herë pas here shumë aktorë të shoqërisë sonë, por transparenca dhe e drejta e 
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informimit duhet të zbatohen në përputhje me standardet kushtetuese, pasi i hapin rrugën asaj 

që i shërben të mirës publike dhe interesit kombëtar.  

Kam dëgjuar shpesh herë pas here që pyesin: pse sot?! Asnjëherë nuk është vonë në 

shërbim të së vërtetës.  

Sot që flasim Këshilli i Europës, Asambleja Parlamentare, do të fusë në procedurë 

parlamentare një rezolutë të re për të drejtën e informimit për dokumentet historike me fokus 

“Regjimet autoritare”. Për Këshillin e Europës dhe për vende të tjera të Europës është e njëjtë 

periudha që ka kaluar, dhe sot sërish Këshilli has problematika që dalin gjatë viteve, sepse 

zbulimi i së vërtetës për këto raste nuk është një proces i lehtë. Nuk mund të quhet një proces 

i thjeshtë, pasi është proces kompleks, është çështje e respektimit të standardeve të së drejtës 

për informim, siç është çështje e respektimit të standardeve për mbrojtjen e sigurisë 

kombëtare apo marrëdhënien midis shteteve. Ka kompleksitetin e vet, kërkon kujdesin e 

duhur, por legjislativi duhet t’u përgjigjet nevojave të kohës në shërbim të zbulimit të së 

vërtetës në interes të të gjithëve, në interes të publikut dhe në interes të paqes sociale.  

Unë kam kërkuar të jem relatore në Asamblenë Parlamentare të Këshillit të Europës 

dhe është miratuar nga grupi im përkatës politik dhe besoj se do të jem. Mendoj se edhe kjo 

eksperiencë do t’i shërbejë këtij procesi në Kuvend, për të bërë edhe ne një kuadër ligjor të 

plotë në përputhje me standardet më të mira, siç i kanë edhe vendet e tjera. Ne nuk jemi vendi 

i vetëm me këto sfida. Ka edhe vende të tjera që kanë qenë autoritare dhe kanë pothuajse 

natyra të njëjta për problematika të ndryshme, por qëllimi kryesor është zbulimi përfundimtar 

i së vërtetës, sqarimi i plotë dhe transparent i fakteve për opinionin publik, që të gjithë 

qytetarët, kur të bëjnë zgjidhjet e veta, të dinë për çfarë janë duke zgjedhur, nëse do të kemi 

zgjedhje, ose me ke individ janë përballë duke ndërvepruar.  

Thënë këtë, unë e mbyll këtu fjalën time. Nëse do të duhet, të flasë relatorja, ose 

mund të biem dakord të bëhet prezantimi i nismës tjetër nga zoti Alibeaj dhe më pas të marrë 

fjalën relatorja.  

(Ndërhyrje pa mikrofon) 

Mund të flasim nga vendi.  

Nismëtarët duhet të dalin në vendin e të ftuarve. 

(Ndërhyrje pa mikrofon) 

Jo, një sekondë. 

Ne jemi anëtarë komisioni, mund të flasim nga vendet tona.  

Zoti Alibeaj, fjala për ju për prezantimin e nismës tjetër të Partisë Demokratike, “Për 

një ndryshim në ligjin nr. 8457, datë 11.02.1999 “Për informacionin e klasifikuar””.  
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Fjala për ju.  

Enkelejd Alibeaj – Faleminderit, zonja kryetare! 

Ne kemi paraqitur një amendament në ligjin në fuqi për Informacionin e Klasifikuar. 

Punimet e parlamentit e sollën që nga ana e qeverisë të jetë sjellë një projektligj i ri për 

informacionin e klasifikuar, kështu që për procedurë po sqaroj, edhe për publikun, edhe për 

kolegët, që ky amendament tashmë, pretendojmë ne, të transpozohet te projektligji i ri, që 

edhe ju sapo e thatë.  

Po e citoj në fillim dhe më pas do të jap edhe sqarimin e amendamenteve.  

Në mbështetje të nenit 71, pika 1, të Rregullores së Kuvendit të Shqipërisë, propozoj 

që në projektligjin “Për informacionin e klasifikuar” të bëhen amendamentet si vijon:  

Në nenin 10 “Kategoritë e klasifikimit”, pas germës “o” , shtohet pika 2 me 

përmbajtje si më poshtë: “Përjashtimisht konsiderohen të deklasifikuara dokumentet e ish-

Sigurimit të Shtetit të Ministrisë së Punëve të Brendshme të Republikës Popullore Socialiste 

të Shqipërisë për periudhën 29 nëntor 1944 deri në ditën e krijimit të Shërbimit Informativ 

Kombëtar, 2 korrik 1991, të cilat disponohen nga të gjitha arkivat e rrjetit arkivor të 

Republikës së Shqipërisë. Nga zbatimi i kësaj dispozite përjashtohen dokumentet e ish-

Sigurimit të Shtetit, që lidhen me marrëdhëniet ndërmjet shteteve dhe me sigurinë 

kombëtare”. 

Në nenin 22 “Deklasifikimi”, pas pikës 4, shtohet pika 4/1 me përmbajtjen si më 

poshtë: “ Me hyrjen në fuqi të këtij ligji çdo institucion i administratës publike ka detyrimin 

të publikojë bibliografinë e dokumenteve të ish-Sigurimit të Shtetit të Ministrisë së Punëve të 

Brendshme të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë për periudhën 29 korrik 1944 

deri në 2 korrik 1991, të deklasifikuara plotësisht, sipas nenit 10 (atij të mëparshmit), pika 2, 

të këtij ligji. Çdo person gëzon të drejtën të njihet me dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit 

dhe të kërkojë një kopje të tyre në përputhje me ligjin “Për të drejtën e informimit””.  

Ky është amendamenti tashmë i transpozuar te projektligji, që komisioni ynë e ka në 

diskutim. 

Justifikimi 

31 vite pas rënies së regjimit komunist, qytetarët shqiptarë kanë të drejtë të mësojnë të 

vërtetën e plotë të asaj që ishte diktatura më e egër dhe më çnjerëzore, jo vetëm në historinë e 

Shqipërisë, por edhe të Europës e më gjerë.  

Zbardhja e plotë e së vërtetës, lidhur me atë që ishte dhe përfaqësonte regjimi 

komunist, nuk mund të kuptohet pa zbardhur atë pjesë të historisë që ishte ana më e errët e 

saj, pikërisht veprimtaria dhe produkti i ish-Sigurimit të Shtetit. Kjo strukturë për këdo nga ne 
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këtu, që e kujton atë kohë, përfaqësonte frikën, dhunën dhe terrorin, që shteti diktatorial 

kërkonte të depërtonte në mendjen e çdo qytetari shqiptar, për të parandaluar çdolloj 

përpjekje kundërshtie apo revolte. Jo vetëm kaq, por në ato dokumente gjenden të dhëna dhe 

foto për fatin e mijëra shqiptarëve të pushkatuar, të gjymtuar, të torturuar, të dënuar dhe të 

internuar në burgjet dhe kampet e regjimit komunist. Zbardhja e atyre dokumenteve do t’iu 

shërbejë këtyre personave, por edhe familjeve të tyre për të mësuar të vërtetën e dhimbshme 

të asaj që ishte jeta e tyre për 45 vjet. Në këtë kuptim, ky projektligj, besojmë ne, realizon një 

të drejtë thelbësore për këta individë, që është e drejta për të mësuar të vërtetën e jetës dhe 

familjes së tyre deri në fund. Por, mbi të gjitha, ky projektligj realizon edhe një qëllim tjetër 

parësor për të gjithë qytetarët shqiptarë, të cilët janë në të drejtën e tyre legjitime, për të 

njohur e për të kuptuar historinë e afërt të paraardhësve, familjeve, të afërmve, miqve dhe 

vendit të tyre. 

Një popull që harron historinë e tij, është i dënuar ta përsërisë atë. Kështu, zbardhja e 

këtyre dokumenteve do t’i shërbejë edhe kujtesës historike të popullit shqiptar, në mënyrë që 

struktura dhe ngjarje të tilla të mos përsëriten kurrë më në të ardhmen.  

Historia 31-vjeçare postkomuniste ka provuar (këtë e them me zë të lartë, madje duhet 

të na bëjë edhe krenarë) se shqiptarët nuk janë hakmarrës. Ata, të cilët e kanë pësuar dhe kanë 

vuajtur, kanë treguar se nuk janë hakmarrës, nuk kërkojnë shpagim, nuk urrejnë, por kanë 

vetëm një kërkesë: të drejtën për të njohur të vërtetën se çfarë ka ndodhur nga kush dhe pse.  

Është detyrimi ynë, kolegë, si ligjvënës dhe si pjesë të shoqërisë shqiptare, që të 

ndërtojmë mekanizmat ligjorë të nevojshëm për të realizuar këtë të drejtë kaq bazike, shumë 

thelbësore, për ata që ne përfaqësojmë në Kuvendin e Shqipërisë. Ne besojmë se kjo mund të 

bëhet vetëm nëpërmjet këtij projektligji, duke i hapur rrugë deklasifikimit të plotë dhe 

automatik të të gjitha dokumenteve të ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore 

Socialiste të Shqipërisë për periudhën 29 nëntor 1944 deri në 2 korrik 1991. 

Diskutimi për deklasifikimin e dokumenteve të ish-Sigurimit të Shtetit apo, siç njihet 

në publik, hapja e dosjeve, duhet ta pranojmë që ka qenë i pranishëm gjatë këtyre 31 vjetëve 

në tryeza të ndryshme të debatit publik dhe është kthyer gjithnjë si një nevojë, mision dhe 

objektiv i parealizuar.  

Kuvendi i Shqipërisë ka bërë disa përpjekje në këtë drejtim, duke përfshirë edhe 

nismën ligjore më të fundit, përkatësisht ligjin nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 

Dokumentet e Ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, 

megjithatë ne besojmë se këto përpjekje janë të pamjaftueshme për realizimin e zbardhjes 

tërësore të dosjeve të ish-Sigurimit të Shtetit. Për shumëkënd hapja e dosjeve ka qenë një 
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diskutim i parakohshëm që mund të krijonte trazira apo konflikte sociale dhe mund t’i shtynte 

qytetarët drejt hakmarrjes apo shpagimit. Këto arsyetime, ky lloj skepticizmi, përgjatë këtyre 

31 viteve tashmë ka rezultuar se nuk është i vërtetë. Askush nuk ka kërkuar hakmarrje apo 

shpagim, nuk kanë krijuar trazira apo konflikte sociale, por kanë shfaqur një interes 

permanent për të ditur të vërtetën. Në fakt, ka mbetur diçka tjetër dhe do të duhet ta shikojmë 

realitetin në sy, ka mbetur psikoza e shantazhit. 

Shoqëria shqiptare e këtyre 31 vjetëve ka mbetur në gjurmën e koshiencës apo 

subkoshiencës, si të doni,  sepse ishte një situatë jo e mirë, moralisht e neveritshme ajo çfarë 

ka ndodhur përgjatë periudhës së sistemit komunist, sidomos krijimi dhe përdorimi i ish-

Sigurimit të Shtetit konsiderohet edhe sot pikërisht si një vlerë e pamoralshme. Psikoza e 

shantazhit ka vazhduar nëpërmjet dosjeve dhe e ka shoqëruar shoqërinë shqiptare në këta 31 

vjet dhe, akoma më keq, është përdorur edhe për mjete të luftës politike. Nuk dua të vë 

gishtin tek askush, por kudo ndodh që shantazhi psikologjik me dosjet, është gjithmonë i 

pranishëm në tryezat politike. Kjo ndodh jo vetëm për arsyet e mësipërme, por edhe për këtë 

arsye do të duhet të çlirojmë shpirtrat e dikurshëm, të ish-funksionarëve të dikurshëm të 

shtetit, që sot edhe ata të jenë të çliruar. Për këtë arsye mjeti proporcional i gjithëpranuar, 

publikisht i nevojshëm, ne besojmë se është deklasifikimi i menjëhershëm dhe automatik i të 

gjitha dosjeve. Në këtë mënyrë u heqim nga dora shantazhuesve  mjetin me të cilin bëjnë 

shantazh. Unë besoj se kjo është një nga vlerat shumë të rëndësishme, duke besuar për aq sa 

mundet që ky instrument të injektojë edhe në zhvillimet shoqërore, por edhe politike dhe të 

jetë frytdhënës.       

Nga ana tjetër, kolegë, me gjithë problemet e shumta të shtetformimit dhe 

konsolidimit të institucioneve, sot Shqipëria është një vend anëtar i Këshillit të Europës, 

anëtar i NATO-s dhe vend kandidat për anëtarësimin në Bashkimin Europian. Këto 

përparime thelbësore janë një tregues i rëndësishëm se Shqipëria dhe qytetarët e saj janë gati 

për t’u përballur me të vërtetën historike të tyre përgjatë 45 vjetëve të regjimit komunist. 

Mësimi i së vërtetës u shërben jo vetëm atyre, që kanë qenë drejtpërdrejt subjekte të dosjeve 

të ish-Sigurimit të Shtetit, por çdo qytetari shqiptar që kërkon të njohë e të kuptojë historinë 

reale të vendit të tij, së bashku me personazhet e tij. Mjetet dhe mekanizmat ligjorë, që janë 

sot në dispozicion, besojmë se nuk janë të mjaftueshëm. Për këtë arsye ky amendament që ne 

paraqesim, besoj se është i plotë dhe ezaurues.   

Prandaj, në emër të Grupit Parlamentar të Partisë Demokratike, forcës politike që lindi 

më 8 dhjetor 1990, pikërisht si nevojë jetike për t’i dhënë fund regjimit komunist, paraqesim 

këto amendamente, me qëllim që çdo qytetari t’i jepet e drejta dhe mundësia për të njohur 
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historinë e regjimit komunist dhe metastazat, që amendamente të jenë në harmoni të plotë me 

ligjin nr. 45/2015 “Për të drejtën e informimit për dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit”, dhe 

synojnë një zgjerim thelbësor të tij, në mënyrë që e drejta për t’u informuar të mos kufizohet 

vetëm tek të prekurit, por edhe çdo qytetar tjetër i interesuar. Po ashtu, ky projektligj është në 

harmoni me ligjin “Për informacionin e klasifikuar”, veçanërisht me nenin 22, pika 2, germa 

“c”, i cili përcakton: “Informacioni mund të deklasifikohet kur publikimi i tij diktohet nga 

interesa më të rëndësishme shtetërore, sesa nevoja për ta mbajtur atë të klasifikuar”. Kjo është 

në harmoni, në frymë dhe në logjikën e projektligjit që po diskutohet nga ky komision.  

Në këtë rast është e qartë se e drejta, interesi dhe mundësia për të mësuar të vërtetën 

historike të Shqipërisë së viteve 1944-1991 prevalon mbi nevojat që mund të ketë shteti për ta 

mbajtur këtë informacion të klasifikuar. Megjithatë, hartuesit e këtyre amendamenteve janë 

treguar mjaft të kujdesshëm, duke përjashtuar nga aplikimi i kësaj dispozite ato dokumente të 

ish-Sigurimit të Shtetit që lidhen me marrëdhëniet ndërmjet shteteve dhe sigurinë kombëtare. 

Ne besojmë se ato nuk një vlerë me qëllimin që synojmë. Ky përcaktim dhe kjo saktësi që ne 

pretendojmë se kemi treguar është dëshmi e përgjegjshmërisë së lartë të ligjvënësve gjatë 

hartimit të amendamenteve, si dhe vjen në harmoni me përcaktimet e bëra në nenin 33 të 

ligjit nr. 45/2015 për sa u përket kufizimeve për të drejtën e informimit për dokumentet e ish-

Sigurimit të Shtetit kur ato lidhen me marrëdhëniet ndërkombëtare dhe sigurinë kombëtare. 

Kam edhe një fjalë të fundit. Kur kemi marrë këtë iniciativë, kemi pasur parasysh, të 

gjithë kolegët së bashku që e mbështetëm, rrezikun që iniciativa të tilla të mund të bien në 

kurthin e luftës politike.  

Kolegë, unë ju kërkoj të mos e shihni në këtë mënyrë. Kjo nuk është dhe nuk duhet të 

shndërrohet në një lojë të vogël politike apo të dialektikës politike, siç kahet politike janë në 

këtë vend, por kjo duhet parë thjesht si një mjet i nevojshëm dhe i domosdoshëm që e gjithë 

shoqëria shqiptare, pa asnjë dallim, ka në raport me të shkuarën, me historinë, mbi të gjitha, 

me aktualitetin dhe me të ardhmen. Kjo ishte ajo që duhej t’jua thosha, ndaj do të doja 

mirëkuptimin tuaj dhe të kujtdo tjetër. Edhe nga publiku, kushdo që na dëgjon dhe na shikon 

dhe që ka interes, duhet parë vetëm në këtë mënyrë. Ne jemi të hapur edhe për diskutimet 

këtu dhe për ta bërë ligjin gjithmonë e më perfekt dhe më të aplikueshëm në bazë të atyre 

synimeve që unë u mundova të deklaroj në këtë rast. 

Unë ju falënderoj edhe për mundësinë, por edhe për durimin! 

Klotilda Bushka – Faleminderit, zoti Alibeaj! 

Fjalën e ka zonja Felaj. 

Ermonela Felaj – Faleminderit, zonja kryetare! 
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Mirë se keni ardhur në komision, përfaqësues të autoritetit!  

Unë do të mbaj një fjalë për të dyja nismat që sapo u prezantuan. Konsideratat e mia, 

si relatore e këtyre nismave, do të jenë tërësisht të natyrës juridike, sepse besoj se politikisht 

nuk kemi asgjë për të ndarë. Realisht, sikundër u diskutua edhe dje, është një nga ato gjëra ku 

nuk ka arsye të ndahemi, por, përkundrazi, duhet të jemi bashkë aq për më tepër që jemi një 

brez i ri politikanësh dhe nuk kemi arsye që të kemi pengje lidhur me të kaluarën apo arsye 

për të fshehur diçka nga e kaluara. 

Sidoqoftë, meqenëse një pjesë e kolegëve janë rishtas në Komisionin parlamentar të 

Ligjeve, unë do të doja ta nisja fjalën time me një përshkrim të begranundit të ligjit për 

autoritetin e dosjeve, një ligj që i takon vitit 2015.  

Në parantezë, ky ligj është propozuar nga Këshilli i Ministrave nëpërmjet ish-

Ministrisë së Mirëqenies Sociale dhe Rinisë dhe diskutimet për ligjin kanë vijuar në disa 

komisione parlamentare. Në atë kohë komision përgjegjës për ligjin për autoritetin e dosjeve 

ka qenë Komisioni i Ligjeve, ndërkohë që ligji është diskutuar edhe në Komisionin e Sigurisë 

Kombëtare, edhe në Komisionin për Çështjet Sociale. Diskutimet kanë filluar në datën 5 

janar 2015 dhe kanë përfunduar me miratimin në seancë plenare në datë 30 prill 2015. Pra, 

koha e depozitimit të ligjit dhe koha, kur ligji është përcjellë në seancë plenare për votim, 

tregojnë qartësisht që është marrë një kohë e mjaftueshme, disa muaj, për ta diskutuar ligjin, 

për të organizuar disa tryeza, për të marrë opinionin e prezencës së OSBE-së në vend për ta 

ballafaquar atë me ligjin gjerman, se ligji i autoritetit të dosjeve është një ligj që ruan modelin 

gjerman. Paralelisht me këtë nismë është diskutuar edhe një nismë e propozuar për të njëjtën 

arsye, një nismë lustracioni e propozuar nga koleget Mesila Doda dhe Shpëtim Idrizi. Po e 

bëj këtë ndërhyrje edhe për faktin se ka pasur një pretendim nga kolegia Doda që ligji të 

ridiskutohej, por unë dua të kujtoj se ligji është diskutuar në atë kohë në Komisionin 

parlamentar të Ligjeve dhe është rrëzuar. Kështu që nuk mundet ky Kuvend ose kjo 

legjislaturë të marrë në shqyrtim një nismë të rrëzuar, për të cilën ka dokumente të plota 

parlamentare, sikundër është raporti i Komisionit të Ligjeve lidhur me këtë çështje apo edhe 

procesverbalet e disa  mbledhjeve që Komisioni i Ligjeve ka mbajtur ndërkohë që diskutohej 

ky ligj për nismën e këtyre kolegëve. 

Ligji është dekretuar për shpallje në datën 22 maj 2015. Ligji ka pasur dhe ka në 

themel të tij garantimin e së drejtës të çdo individi për t’u njohur me informacionet dhe 

dokumentacionin eventual që ish-Sigurimi i Shtetit kishte grumbulluar gjatë gjithë 

ekzistencës së tij. Siç e thashë, ligji është diskutuar në disa komisione parlamentare, ka marrë 

një kohë të gjatë, ndërkohë që në votimin në seancë plenare nga tabela e votimit tek tabela 
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elektronike, që unë jam munduar të nxjerr për këtë rast, rezulton se prezentë në votimin ligjit 

kanë qenë 106 deputetë nga të cilët 82 e kanë votuar pro ligjin dhe disa prej anëtarëve që e 

kanë votuar pro ligjin, në fakt, sot janë në opozitë dhe kundër kanë votuar 24 deputetë. Pra, 

ky ka qenë bilanci i votimit të këtij ligji. Ndërkohë, autoriteti ka 7 vjet të paktën që vepron 

dhe unë besoj se nëpërmjet ligjit, ky organ ka arritur ta promovojë vetveten.  

Ligji e ka kaluar barrierën kushtetuese, sepse nuk është përballur me asnjë gjykim nga 

ana e Gjykatës Kushtetuese, që mund ta nxirrte atë antikushtetues.  

Unë besoj se ka dhënë efekte pozitive për faktin se interesi ka qenë vazhdimisht i 

lartë. Të gjithë personat e prekur nga ish-Sigurimi i Shtetit kanë pasur mundësi, në mënyrën 

se si është ndërtuar ligji, që t’i drejtohen Autoritetit dhe të kuptojnë arsyet e asaj që ka 

ndodhur më herët ndaj tyre, ndaj meritojnë compassion-in e të gjithëve ne.  

Personalisht më vjen mirë që në këta 7 vjet Autoriteti ka arritur të marrë pjesën 

kryesore, gati 99%, e të gjithë dokumentacionit që mbahej në ish-Ministrinë e Punëve të 

Brendshme, në Shërbimin Informativ Shtetëror dhe në Arkivin e ish-Republikës Popullore 

Socialiste të Shqipërisë. Sot Autoriteti funksionon në një godinë të re, ka një arkiv të 

organizuar më së miri, pra besoj se është në kushtet për të ushtruar funksionin që ligji ia 

ngarkon.  

Ligji për Autoritetin e Dosjeve, edhe pse gjithmonë ka qenë i debatuar, sepse 

përpjekjet për lustracionin dhe për hapjen e dosjeve të ish-Sigurimit të Shtetit kanë filluar që 

pas vitit 1991, që në kohën kur u vendos pluralizmi këto diskutime e kanë shoqëruar 

vazhdimisht politikën, e ka gjetur rrugën e vet dhe i ka dhënë mundësinë çdo të interesuari që 

të njihet me dokumente të së kaluarës të asaj kohe. Pra bëhet fjalë gjithmonë për dokumente 

të prodhuara nga data 29.11.1944 deri në datën 2.7.1991, të cilat janë dokumente shkresore, 

regjistrime, filmime dhe fotografi.  

Procesi i ngritur në bazë të këtij ligji presupozohet të ishte demokratik, transparent 

dhe respektues. Gjatë këtyre viteve unë besoj se edhe Komisioni i Ligjeve ka ruajtur të njëjtin 

gjykim, sepse Autoriteti ka raportuar çdo vit në parlamentin e Shqipërisë dhe në këtë 

komision parlamentar, dhe ato drejtime që ligji ia ngarkon si objektiva drejt të cilave duhet të 

ecë puna e Autoritetit, sigurisht që janë ruajtur.  

Qëllimi i ligjit përshkruhet që në nenin 1 të tij, konkretisht, në germën “ç”, ku 

sanksionohet e drejta e Autoritetit, për t’u vënë në dispozicion të autoriteteve shtetërore, 

përfshirë këtu edhe Kuvendin, të gjithë informacionet e lidhura me qëllimet e këtij ligji. 

Në verën e këtij viti, Autoriteti na ka vënë në dispozicion një informacion lidhur me 

pamundësinë e hedhjes dritë mbi dosjet, të cilat mendohet të ishin verifikuar nga ish-
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komisione të mëparshme të ngritura nga Kuvendi i Shqipërisë, pra komisionet “Mezini” dhe 

“Bezhani”. Mbi këtë pikë kolegët deputetë, zonja Bushka dhe zoti Taulant Balla, morën 

iniciativën që t’i paraqesin Kuvendit të Shqipërisë, përkatësisht Komisionit të Ligjeve, i cili 

është komision përgjegjës për këtë propozim, shfuqizimin e paragrafit të katërt të nenit 29 të 

ligjit për Autoritetin e Dosjeve.  

Neni 29 i ligjit bën fjalë për kërkesën për informim për zyrtarët përpara emërimit, 

përpara ngritjes në detyrë të tyre. Gjithçka duket korrekte në këtë nen, në kuptimin që 

institucionet kushtetuese dhe autoritetet publike i drejtohen Autoritetit lidhur me ekzistencën 

e dokumenteve të ish-Sigurimit të Shtetit, ndaj personave për të cilët kërkohet të ngrihen në 

detyrë, të zgjidhen apo të emërohen në një detyrë të caktuar, për të vlerësuar në këtë rast të 

gjitha cilësitë etike, morale dhe profesionale të këtyre kandidatëve. 

Në nenin 29 kemi të përshkruar në mënyrë nominale edhe rrethin e funksionarëve 

shtetërorë të zgjedhur apo të emëruar, për të cilët autoritetet që i zgjedhin ose i emërojnë 

detyrohen që t’i kërkojnë paraprakisht Autoritetit të Dosjeve nëse këta persona kanë qenë ose 

jo persona në ndjekje për spiunazh apo terrorizëm, nëse kanë qenë ose jo anëtarë apo 

bashkëpunëtorë të favorizuar të ish-Sigurimit të Shtetit dhe nëse figurojnë në dokumentet e 

ish-Sigurimit të Shtetit.  

Ajo që më tërheq vëmendjen te neni 29 është kujdesi i treguar në pikën 3, ku thuhet: 

“Institucionet kombëtare dhe autoritetet publike, në kuadër të transparencës dhe në funksion 

të vlerësimit të cilësive etike, morale dhe profesionale të zyrtarëve, përpara emërimit ose 

ngritjes në detyrë të tyre, udhëhiqen nga parimi i mosndëshkimit kolektiv dhe respektimit të 

të drejtave dhe interesave të individit”. Besoj se ka qenë një kujdes, që qëndron edhe sot, i 

arsyeshëm i ligjvënësit dhe përputhet totalisht me qëllimin e shprehur të ligjit, i cili, përveçse 

kërkon të hedhë dritë mbi të kaluarën, synon që të mbërrijë te pajtimi social dhe tek uniteti. 

Ligji është ndërtuar me këtë kujdes që të mos shkaktojë konflikte sociale apo hakmarrje, ndaj 

gjykoj se është modeli më i mirë i mundshëm, edhe për faktin që koha ka provuar që ky ligj 

është prova më e mirë. 

Paragrafi 4 i nenit 29 e ndalon Autoritetin që të administrojë kërkesa për zyrtarë që 

propozohen të emërohen në detyra ose të zgjidhen në detyra të larta shtetërore në rastin kur 

ata kanë një certifikatë pastërtie të lëshuar më herët, sipas dy ligjeve, pra referenca bëhet në 

bazë të ligjit nr. 8001 datë 22.9.1995, “Për gjenocidin dhe krimet kundër njerëzimit të kryer 

në Shqipëri gjatë sundimit komunist, për motive politike, ideologjike dhe fetare” dhe të ligjit 

nr. 8043, datë 30.11.1995 “Për kontrollin e figurave të zyrtarëve dhe personave të tjerë që 

lidhen me mbrojtjen e shtetit demokratik”.  
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Unë nuk dua të gjykoj vendimmarrjen e kohës, por të them konsideratat e mia të 

natyrës juridike. Të dyja këto tekste ligjore janë shumë minimaliste për vetë kohën në të cilën 

janë hartuar dhe miratuar, sigurisht, nuk i qëndrojnë në mënyrë absolute teknikës legjislative, 

por më e rëndësishme është se baza ligjore e të dyja teksteve ka rënë, sepse të dyja këto ligje 

janë mbështetur në dispozitat kryesore kushtetuese, kur ne ende nuk e kishim miratuar 

Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë. Në vitin 1998, kur u miratua Kushtetuta e 

Republikës së Shqipërisë, u shfuqizuan dispozitat kryesore kushtetuese, pra të dyja këto ligje 

teorikisht kanë rënë, por ndërkohë u vendos ky parashikim ligjor, që, në një mënyrë, të themi, 

të paarsyeshme, e pengon Autoritetin.  

Autoriteti u formatua, u dizenjua edhe në përbërje, në mënyrë që të garantonte 

transparencë në raport me dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit dhe iu dha mundësia që ta 

grumbullonte të gjithë këtë informacion kudo që ai ekzistonte, ndërkohë që, po t’iu 

referohesh këtyre ligjeve dhe veçanërisht ligjit të 30 nëntorit të vitit 1995, nuk jep asnjë 

garanci të duhur, të përshtatshme sot pas kaq vitesh, që të na bëjë të besojmë dhe të pranojmë 

se verifikimet që janë kryer në atë kohë kanë qenë të plota dhe si të tilla janë të pacenueshme. 

Ndaj duhet t’i qëndrojnë kohës, ndonëse vendimmarrja e Autoritet sot është vendimmarrje e 

një organi administrativ që nuk është përfundimtar, në kuptimin që ajo mund të atakohet në 

rrugë gjyqësore dhe është gjykata ajo që me vendim të formës së prerë vendos për vërtetësinë 

e asaj çfarë vlerësohet nga Autoriteti sipas dokumenteve që disponon, gjithmonë në burimet 

që janë marrë.  

Konkretisht,  për të kuptuar se cilat ishin komisionet e asaj kohe në nenin 9 të ligjit të 

vitit 1995 thuhet: “Çdo person që do të vërë kandidaturën pas këtaj për zgjedhje në një nga 

funksionet e nenit 1, duhet të ketë marrë përpara vendimin e komisionit, që nuk ka qenë pjesë 

në asnjë nga funksionet e përfshira në nenin 2”, të cilat ishin funksione që lidheshin me 

sigurimin e shtetit dhe me Partinë e Punës. Po ta shikoni, përbërja e komisionit vinte nga 

qeveria, pra vinin nga Këshilli i Ministrave dhe nga ministra të veçantë, që tregon qartësisht 

se nuk ka pasur garanci ligjore, që të na bëjë ne të besojmë se ajo ka qenë rruga e duhur për të 

përjashtuar funksionarët e ish-Sigurimit të Shtetit nga kandidimi në funksione shtetërore, 

qofshin ato që zgjidhen nga Kuvendi i Shqipërisë apo që emërohen në këto funksione. 

Unë si relatore e mbështes propozimin tuaj. Me këtë rast mbështes edhe shqetësimin e 

Autoritet të Dosjeve, sepse ka ardhur koha që pas kaq vitesh të jemi realisht të hapur ndaj të 

shkuarës, duke mos i lejuar më, e tha edhe zoti Alibeaj në fjalën e tij, se këto mund të jenë 

përdorur për shantazh, për t’u mbrojtur. Unë besoj se nuk është morale dhe nuk është në 

nderin e dinjitetin e deputetëve të këtij Kuvendi, veçanërisht të këtij brezi politikanësh, që të 
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fshihen pas klauzolave të tilla, të cilat janë pavend, ndaj ka ardhur koha të jemi të gjithë 

bashkë për sa i takon heqjes së paragrafit të katërt të nenit 29 të ligjit.  

Meqenëse ligji për Autoritetin e Dosjeve i është nënshtruar vetëm një herë 

ndryshimeve në Kuvendin e Shqipërisë, do ta shihja të paarsyeshme të gjykonim mbi 

propozimin që ka bërë zoti Alibeaj, i cili i referohet ligjit aktual për informacionin e 

klasifikuar, por që, sigurisht, lidhet me atë çfarë bën Autoriteti i Dosjeve.  

Ne e hapëm pak këtë temë dje (unë, në cilësinë e relatores, gjatë kësaj kohe kam 

marrë kontakt me Autoritetin e Dosjeve, i cili do ta thotë vetë qëndrimin e tij), por, për sa më 

takon, gjykoj se fryma e ligjit këto dokumente i konsideron të deklasifikuara, por nga 

momenti që ato merren nga Autoriteti i Dosjeve, Autoriteti ka të drejtë të shqyrtojë edhe 

dokumentet origjinale, ndonëse në shumicën e kohës merren dublikata, por me detyrimin që 

të mbrojë çdo gjë që u takon të dhënave personale. Ky është një detyrim, që na vjen nga një 

ligj më i lartë, siç është Konventa për Mbrojtjen e të Dhënave Personale, të cilën e kemi 

ratifikuar dhe nga çështja e sigurisë kombëtare.  

Pra, unë jam për tolerancën, që këto dokumente të hapen, por ama diskreticionin për 

të vendosur rast pas rasti ta ketë Autoriteti, edhe pse është një organ kolegjial dhe është larg 

ndikimit politik, për mënyrën se si është dizejnuar, të shikojë nëse ka raste të cenimit të 

sigurisë kombëtare apo të të dhënave personale, sepse kjo e shoqëron të gjithë tekstin e ligjit 

mbi të cilin ju veproni. Unë shpresoj që këto raste të jenë të pakta, por përvoja juaj e punës 

mund të na sjellë kauza të tilla, që na bëjnë të kuptojmë se cili do të ishte varianti më i mirë. 

Unë nuk kam kundër asaj çfarë propozon zoti Alibeaj, dhe ju, sipas gjykimit tim, në masën 

më të madhe e keni mbështetur.  

Me këtë rast, kërkoj që në nenin 29 të rishikohen edhe disa terma që kanë rënë, për 

shembull, ne flasim për Këshillin e Lartë të Drejtësisë, por nuk kemi më një të tillë, por kemi 

organet e drejtësisë, të cilat janë disa dhe mund ta nominojmë secilën, sepse edhe në ligjet 

organike të atyre organeve specifikohet si kriter përjashtues qenia e bashkëpunëtorit të ish-

Sigurimit të Shtetit, ndaj është mirë që ne ta reflektojmë. Nuk jam për përdorimin e termit 

“ngritje në detyrë”, por “emërim dhe zgjedhje”, kjo shkon paralel dhe njësohet me të gjithë 

kuadrin ligjor, për shembull, me ligjin për dekriminalizimin, siç e kemi quajtur ose “për 

integritetin e të zgjedhurve ose të emëruarve në funksionet shtetërore”, pra një person 

emërohet në detyrë ose zgjidhet. Ndaj besoj se do të ishte korrekte nga ana jonë që, nëse ne e 

marrim në evidencë këtë nen, t’i korrigjonim edhe në këto pika. 

Kam edhe diçka të fundit që dua ta shtoj. E thashë se kam qenë në komunikim me 

Autoritetin për shkak të detyrës si relatore dhe di që Autoriteti ka disa momente në punën e 
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tij, të cilat i konsideron si momente që ligji nuk e vë në kushtet për t’i zgjidhur deri në fund. 

Po ju përshkruaj njërin nga këto momente, i cili ka të bëjë me kërkesën që vjen për të zbuluar 

vendvarrimet e personave, që janë dënuar duke u pushkatuar, ndërkohë ato janë kryer në 

mënyrë të fshehtë, dhe për shumë prej tyre nuk dihet se ku janë eshtrat apo se ku ka ndodhur. 

Megjithatë, Autoriteti ka hedhur dritë mbi skuadrat e pushkatarëve që janë përdorur në atë 

kohë, sipas të gjithë dokumentacionit që disponon. Sigurisht, qenia e natyrës së një organi 

administrativ ia ka dhënë mundësinë të verifikojë nëse këta persona jetojnë ose jo, ku jetojnë 

e të tjera me radhë, sepse Autoriteti e ka të drejtën të pyesë organet e administratës shtetërore, 

të konsultojë Regjistrin Kombëtar të Gjendjes Civile dhe ta saktësojë të gjithë historinë, por 

është gjendur përballë pamundësisë për të pyetur personat që kanë qenë pjesë e këtyre 

skuadrave pushkatare, të cilët jetojnë sot. Unë mendoj se na duhet të gjejmë një zgjidhje për 

këtë pjesë, sepse edhe koha kalon dhe mund t’i zhdukë edhe këta dëshmitarë të fundit dhe të 

heqë mundësinë e zbulimit të kësaj të dhëne. Unë e kam gjetur me vend këtë shqetësim dhe 

nuk ka asnjë arsye se përse ne, duke pasur parasysh atë çfarë kemi shkruar për gjithë 

veprimtarinë e organeve administrative, të cilat, në fakt bëjnë hetime administrative, për 

shembull, por marr organet e vetingut, të cilat për qëllime të vetingut ata kanë të drejtë të 

thërrasin dhe të pyesin persona, të mos e specifikojmë në ligj për Autoritetin, të cilin do ta 

ndihmonim që të informohej edhe për çështje të kësaj natyren, e cila rezulton të jetë akoma 

shqetësuese edhe sipas të gjitha raportimeve që Autoriteti ka bërë nëpër vite në Kuvendin e 

Shqipërisë. Ndaj ju ftoj që edhe këtë amendim, që Autoriteti e kërkon nga ana jonë, ta marrim 

në konsideratë dhe ta kthejmë në një amendament tonin, për të qenë proceduralisht në rregull, 

sepse duhet të ndjekim rrugën normale të propozimeve. 

Ndërkohë, në fjalën e zotit Alibeaj besoj se kishte edhe diçka të shtuar nga ajo çfarë 

na është vënë në dispozicion, një paragraf të dytë… 

(Ndërhyrje pa mikrofon) 

Dakord. Ne do të kemi edhe diskutimin nen për nen të ligjit për informacionin e 

klasifikuar, ndaj, nëse i lidhim të gjitha bashkë, shpresoj të bëjmë punën më të mirë të 

mundshme dhe të heqim të gjithë pjesën e antagonizmit, i cili na vishtet pa arsye, sepse asnjë 

nga ne këtu, vetëm për moshën që ka, nuk ka asnjë arsye të mbajë në kokë diçka që lidhet me 

të kaluarën, si një mundësi për të penguar ndërhyrjen dhe hedhjen dritë në këto dokumente. 

Këto janë konsideratat e mia në lidhje me këto iniciativa. 

(Ndërhyrje pa mikrofon) 

Po, e mbështeta në parim dhe jam dakord, sepse unë besoj se fryma e ligjit ajo është, 

por ndoshta duhet të ruhet toleranca që t’ia lëmë në diskreticion Autoritetit. 
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Klotilda Bushka – Shumë faleminderit, zonja Felaj! 

Fillojmë me pyetjet nga kolegët. Si fillim fjalën e ka zoti Mediu dhe më pas zoti 

Gogu. 

Zoti Mediu, fjala  për ju. 

Fatmir Mediu – Së pari, më lejoni t’ju jap vlerësimet e mia për konsensusin 

antikomunist të këtij komisioni, pas 30 vjetësh është një reflektim shumë i madh, në fakt. 

Dua t’ju bëj thirrje, meqenëse jemi anëtarë të Këshillit të Europës, që të gjejmë 

konsensus për të miratuar atë rezolutë të Këshillit të Europës, që dënon krimet e komunizmit. 

Janë 90 milionë viktima në botë të krimeve të komunizmit, edhe për të freskuar memorien në 

Shqipëri janë 5037 burra të vrarë, janë 450 gra të ekzekutuara, 21788 burra dhe 7367 gra të 

burgosura nga sistemi komunist; dhe 50000 dhe 11000 gra të cilët janë internuar. Unë them 

se duhet të gjejmë brenda vetes një raport të qartë  moral të hapen këto dosje për gjithsecilin, 

por në moralin tonë ose në qëndrimin tonë ne nuk mund t’i bëjmë moral të përndjekurve 

politikë, nuk mund të kërkojmë hapjen e dosjeve për shtresën e të përndjekurve politikë. Ka 

histori të manipulimit të tmerrshëm të presioneve brenda familjes që ne nuk mund t’i 

rindezim për ata që kanë vuajtur. Sepse, nëse nuk iu dhamë të paktën për një kohë mundësinë 

për t’i integruar dhe rehabilituar siç duhet, nëse nuk iu dhamë mundësinë   që për të gjithë 

këto krime që kanë gjenocid i drejtpërdrejtë nuk ka asnjë përgjegjës sot, të paktën të mos i 

shtojmë mundimet brenda familjeve për atë që ka ndodhur. E kam kërkuar këtë edhe në 

mbledhjen e Kryesisë së Kuvendit, të nderuar kolegë, nuk kemi asnjë të drejtë të kërkojmë të 

diskutojmë për qëndrimin ose moralin e atyre njerëzve që iu janë pushkatuar motrat 

vëllezërit, baballarët, familjarët, që iu janë persekutuar, iu janë arrestuar. Kjo do të ishte 

tërësisht e padrejtë dhe e pamoralshme nga  ana jonë. Dua të shtoj edhe diçka tjetër në 

kontekstin e këtyre diskutimeve që po bëhen. Vetë shteti funksionon bazuar përmbi balancën 

e pushteteve institucioneve, vendimeve që marrin, ka pushtet gjyqësor,  ka pushtet ekzekutiv, 

ka edhe pushtet parlamentar. Nuk fillon çdo gjë ku na do qejfi ne për interesat tona të ngushta 

politike ose për qëllime të  caktuara për të goditur politikisht dhe kjo nuk është e moralshme 

në një shoqëri normale demokratike, prandaj  do të ishte shumë e drejtë, së pari, që ne të 

orientohemi drejt  transparencës, me ndihmën edhe të autoritetit të dosjeve, por të heqim dorë 

për shkak se kemi funksionin si deputet që ne të gjykojmë atë që ne nuk kemi moral ta 

gjykojmë dot. E përsëris, nëse të përndjekurve politikë, këtyre njerëzve të persekutuar, nuk  

iu dhamë dot mundësinë që të kthehen normalisht në pronat e tyre  të gëzojnë atë për të cilën 

kanë punuar gjatë të gjithën jetës së tyre në kushte të tmerrshme, në ndarje me familjes, me 
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probleme të jashtëzakonshme mos të bëjmë lodra në kurriz të njerëzve që  e kanë përjetuar 

atë periudhë. 

 Dua ta mbyll, unë e Enkelejdi kemi jetuar në të njëjtën zonë, nuk e di nëse Enkelejdi 

e ka njohur një burrë fisnik që kryesia e të përndjekurve politikë në Fier ka pasur dy drejtues 

fantastik nga ajo shtresë, njëri ka qenë Xhemil Mavrova dhe tjetri Enriko Veizi ish-

nëndrejtori i Institutit të Naftës. A e dini se ç’ndodhi me Enrikun? U detyrua të ndante 

familjen e tij për shkak të presionit që i bënte në atë kohë sistemi komunist. Xhemili tregonte 

se kur dënuan një tregtar në gjyq në vitin 1945 në Vlorë dhe e shpallën tradhtar në një kohë 

që kishin vetëm tregtarë dhe ata që kishin brohoritur fashizmin komunizmin, kishin 

brohoritur edhe nazizmin ngriheshin në sallë e thoshin: “Poshtë tradhtari”.  Prandaj të mos 

vazhdojmë me këtë lloj hipokrizie ose qëllime të ngushta politike.  Unë do t’ju lutesha vetëm 

për një gjë që shtresën e të përndjekurve politikë, të nderuar kolegë deputetë, ne duhet ta 

përjashtojmë për të mos i shtuar dhimbje dhe probleme kësaj shtrese më shumë sa ka pasur 

dhe ka kaluar këto 30 vjet. 

 Klotilda Bushka - Faleminderit! 

 Në fakt, jua dhashë fjalën për pyetje, por bëtë diskutim. Fjalën e ka zoti Gogu. 

 Por përpara desha të sqaroj diçka,  zoti Mediu, nisma është tërësisht në përputhje me 

të drejtën e publikut shqiptar për transparencë dhe për të drejtë informimi. I shërben, në fakt, 

zbardhjes së vërtetës veçanërisht për ata persona që mund të ushtrojnë të detyra dhe 

funksione publike dhe është domosdoshmëri, pa diskutim, është një simbolikë e fuqishme, 

për hir të së vërtetës jo vetëm për të kaluarën, por edhe për brezat e ardhshëm. Ne e kemi 

detyrim për brezat e ardhshëm. Ju mund të keni të drejtën tuaj ta paragjykoni dhe të jeni 

skeptik, madje mendoj se të njëjtin qëndrim keni mbajtur edhe në vitin 2015 kur është 

miratuar ligji për Autoritetin e Dosjeve, sepse ju keni votuar kundër, sipas tabelës së  

rezultateve të votimit që unë kam, por kjo nuk na bën dot ne, që jemi nismëtarë,  të mos jemi 

të ftohtë sot. Ne jemi të ftohtë, pavarësisht emocioneve dhe dhimbjeve që preken për ato 

persona, që kanë vuajtur nga ai regjim sidomos nga ish- bashkëpunëtorët e ish- Sigurimit të 

Shtetit, besoj se, ne siç e tha edhe zonja Felaj, një klasë e re politike që nuk  kemi jetuar në 

atë regjim, jemi tërësisht të ftohtë dhe na duhet të jemi të kujdesshëm në nismat që 

ndërmarrim dhe për sa kohë besoj se  për të tri diskutimet që u dëgjuan deri tani nga ne si 

prezantues dhe nga relatorja  është  targetuar kujdesi maksimal. Nga ana tjetër ne nuk jemi 

vënë në këtë  aleancë siç e quajtur ju, e cila, në fakt, nuk  më pëlqeu, por ky është mendimi 

juaj, sepse erdhët vonë në mbledhje zoti Mediu dhe unë sapo thashë  edhe për një nismë të 

Këshillit të Europës, që siç e përmendët e dhe ju është e majit të vitit 2022 dhe që flet për të 
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bërë një rezolutë të re për të drejtën e informimit në dokumentet historike veçanërisht me 

fokus regjimet autoritare. Atëherë është totalisht një koincidencë që ajo nismë  në  Këshill të 

Europës ka nisur në maj të vitit 2022 dhe ata qenkan vonë sipas jush, sepse kanë kaluar disa 

vite dhe ne po e nisim sot nisur nga kërkesa të vazhdueshme të Autoritetit për çështjen. Pra, 

unë do të doja që t’i bëja të ditur të gjithë anëtarëve të këtij komisioni që jemi tërësisht të 

ftohtë nga emocionit lidhur me këtë çështje, por i shërbejmë asaj që i takon publikut 

zbardhjes së të vërtetës transparencë të plotë dhe të drejtë informimi siç do të duhet që t’i 

përgjigjemi ne shoqërisë, sepse jemi ligjvënës. Kështu që ju kërkoj që me shumë sjellshmëri 

që si kolegë të mos na paragjykoni të paktën nga ky qëllim. 

 Fjalën e ka kërkuar zoti Alibeaj. 

 Fatmir Mediu - Kjo nuk është aspak e këndshme ajo që bëni kur tregoni si kam 

votuar. 

Klotilda  Bushka - Ja ku është lista e atyre që kanë votuar kundër dhe pro. 

 Fatmir Mediu – Kjo që bëni. 

 Klotilda Bushka – Zoti Mediu, jua dhashë fjalën për të bërë pyetje, bëtë diskutim,  

(Ndërhyrje pa mikrofon) 

Zoti Mediu  e kërkuat fjalën për pyetje, jua dhashë për pyetje dhe ju bëtë diskutim.  

 (Ndërhyrje pa mikrofon) 

 Ne sot po flasim për ligjin për dosjet dhe  ja ku është fleta e atyre që kanë votuar 

kundër. 

 Zoti Alibeaj keni fjalën. 

 Eduard Alibeaj – Unë jam i prirur që të shoh dhe lehtësoj dhimbjen që ka ndodhur 

gjatë të gjithë të persekutuarve politikë. Dilema ka qenë gjithmonë kjo: të mos hapim dosjet 

se ndoshta mund të ketë pasur raste që vrazhdësia kriminaliteti i Sigurimit të Shtetit mund të 

ketë shkuar edhe brenda familjeve të të përndjekurve politikë dhe kjo do të ishte një mjet për 

të mos grisur plagë të vjetra, por ama kjo do të kishte koston tjetër, kriminaliteti dhe 

vrazhdësia e  Sigurimit të Shtetit kurrë nuk do të dilte në pah. Është një dilemë morale 

shpirtërorë, po të doni meqenëse vij nga pjesa e shtresës së të persekutuarve politikë e kam 

pasur edhe paksa më të ndierë pa ju paragjykuar megjithatë, kjo lloj dileme na ka shoqëruar 

ne gjatë të gjithë kohës dhe në fund ajo që unë kam bindjen se duhet të ndodhë është  një 

fjali, e vërteta na bën të lirë. Në analizë të fundit edhe pjesa e të përndjekurve politikë, ata 

kundër dëshirës së tyre të shtyrë shantazhuar nën presion mund të jenë thyer. Ky është fjalori 

i burgut, e mbaj mend, mund të jenë thyer nga presioni komunist shoqëria shqiptare sot, por 

edhe familjet e tyre do të duhet të kuptojnë se shkak nuk ka qenë thyerja e tyre, por 
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kriminaliteti i shtetit komunist 31 vjet më pas do të duhet që ta kuptojmë të gjithë që ky është 

mjeti i duhur dhe proporcional. Nuk kanë qenë ata dhe unë ndiej keqardhjen më të madhe për 

atë pjesë të të përndjekurve politikë, që nuk e dimë sa është, por po e pranoj që mund të ketë  

nga ata të cilët me pistoletë pas veshit janë detyruar janë thyer për t’i shërbyer Sigurimit të 

Shtetit. Çdo kush sot  do të duhet të kuptojë dhe e ka aftësinë për të kuptuar që shkaku 

fillestar nuk ishte aftësia për të rezistuar por ajo që komunizmi ka bërë. Kjo është vlerë më e 

madhe që do të duhet ta mbrojmë. Ka edhe një vlerë tjetër, mund të thuhet që koha mbyll 

plagët 31, vjet ajo pjesë e të përndjekurve politikë që e ka përjetuar është e tillë, pjesa më e 

madhe e tyre janë nën dhe. Kriminalizimi që ka pasur  sistemi diktatorial Sigurimi i Shtetit  si 

psikozë është ende i gjallë sot. Këtë duhet të parandalojmë në. Kështu që unë e kuptoj fare 

mirë sensibilitetin e zotit  Mediu e mirëkuptoj  në atë që ngre, por e vërteta na bën të lirë të 

gjithëve. 

 Sa i njoh dhe mendoj se i njoh mirë shtresat e të persekutuarve politikë e kanë 

aftësinë dhe e kanë treguar fisnikërinë mes tyre. Për shkak se për arsye të kësaj fisnikërie janë 

masakruar e persekutuar nga regjimi monist që ta shohin njëri tjetrin në sy e të kujtojmë që 

ajo që ishte që iu ka ndodhur atyre ishte për shkak të komunizmit. Ata  nuk kanë treguar për 

31 vjet ndaj persekutorëve, pushkatarëve, kriminelëve, nuk e kanë treguar ndaj hetuesve, 

gjyqtarëve të asaj kohe, nuk kanë si ta tregojnë me njeri- tjetrin. do ta mirëkuptojnë njëri-

tjetrin për shkak të vuajtjes që kanë pasur në atë kohë. Kështu që kjo është logjika që jemi 

nisur kemi ruajtur të gjitha sensibilitet dhe ndjesitë e asaj kohe që për aq sa janë  edhe sot 

prezent. 

 Unë do të doja ta sqaroja pozicionin tim, por ju ftoj edhe juve për të mirëkuptuar atë 

që zoti Mediu thotë me të drejtë. Koha ka ardhur, por koha ka kaluar të themi të drejtën, 

sepse është një standard ky që po propozojmë ne, një standard që të gjitha vendet e Europës 

Lindore, të cilët kanë pasur një sistem që ku e ku nuk kishte të krahasuar me sistemin 

komunist shqiptar e kanë bërë si një lloj purifikimi dhe ndarje me të shkuarën. Kjo është 

domosdoshmëri, më mirë vonë se kurrë. 

Klotilda Bushka- Zoti Gogu. 

Toni Gogu – Unë jam i sigurt që e mirëkuptoni padurimin tim për të bërë pyetje për 

shkak se kur ke një kuriozitet për diçka vërtetë është e vështirë që të kontrollosh veten , por 

në rastin konkret unë dua të bëj një pyetje dhe të nderoj praninë e Autoritetit të cilët kanë bërë 

një punë të mrekullueshme , të lavdërueshme dhe janë ata të cilët kanë vënë në lëvizje këtë 

parlament.  

E nderuar zonja kryetare e Autoritetit, 
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Të nderuar anëtarë, 

E kam lexuar me shumë vëmendje sinjalizimin tuaj kam ndjekur me shumë vëmendje 

prononcimet  tuaja publike pasi çështja mori një vëmendje të lartë publike dhe përsëri dua të 

kuptoj diçka për të cilën dua të bëj këtë pyetje: Ju thoni na jepni çelësin të hapim derën e një 

dhome, e cila është e kyçur, por që andej ne po na del një fenomen, i cili jo vetëm bie ndesh 

me arsyen pse ne ekzistojmë si institucion, por me lëngatën e shoqërisë shqiptare për të cilën 

kolegët e mi folën gjerë e gjatë.   

 Absolutisht që vullneti ekziston që ne t’ju japim këtë çelës. Unë dua të kuptoj se ky 

është fenomen dhe nuk duam të merremi me raste individuale, nuk është kjo detyra jonë dhe 

e  respektoj. Çfarë ka ndodhur komisionet “Bezhani” dhe “Mezini” tek Autoriteti? Cila është 

metodologjia që ju përdorni sot? Cila është metodologjia që kanë përdorur ata?  A ndryshojnë 

këto? Si ka mundur që ky fenomen, të ndodhë?  Pra a është mungesë kompetencash që kanë 

pasur ata komisione instrumentesh ligjore apo edhe metodologjia e tyre, sepse kolegu im 

Alibeaj tha një aksiomë shumë interesante. Ai tha se duan t’i heqim nga dora instrumentin 

shantazhuesit. Shantazhuesit hiqi një instrument nxjerr instrumente të tjera dhe mjerë ata që e 

kanë afër shantazhuesin. Puna është se ne duam të lehtësojmë punën e një Autoriteti që po 

bën një punë të lavdërueshme dhe që shoqëria shqiptare të gjejë paqe, sepse edhe sot ne 

vazhdojmë të kruhemi nën lëkurat tona. 

Klotilda Bushka – Autoriteti është i ftuar edhe për të dhënë mendime për nismat, 

edhe për të shpjeguar pyetje të kolegëve. 

Fjalën e  ka përfaqësuesi i Autoritetit. 

Pastaj do të vazhdojmë me pyetje.  

(Diskutime pa mikrofon) 

Klotilda Bushka – Kolegë, ju lutem, me mirëkuptim, meqenëse zotit Bylykbashi i 

duhet të largohet. 

Ju lutem, na falni zonja Sula, zoti Nikolla dhe zoti Hoxha, sepse fjalën do t’ia jap zotit 

Bylykbashi për një koment dhe më pas do të vijojmë! 

Oerd Bylykbashi – Faleminderit, zonja kryetare! 

Falënderoj edhe kolegët për mirëkuptimin! 

Nëse do të na dëgjonin ata që sot janë në varr do të rrotulloheshin në varr nga 

ftohtësia e hipokrizisë. Ata do të kuptonin që paskan vdekur kot fare, sepse dikur kishin 

bindjen që ishin kundër një regjimi, ndërsa për trashëgimtarët e atij regjimi ju thoni këto 

gjëra, pra gjithçka ka ndodhur kot, sepse kurrë nuk keni guxuar të bëni një mea culpa. Kjo 

nuk është forma që duhet, por është një formë krejt cinike dhe e ftohtë për ta bërë këtë gjë. 
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Po jua them që në fillim se çfarë mendoj unë. Ne duhet të rikthejmë ligjin e vitit 2008 

për lustracionin, lustracion preciz me mekanizma për të hequr ata, të cilët kanë shkaktuar atë 

gjënë, duke filluar se kush ende gjallë nga drejtuesit e lartë politik që ngritën atë sistem 

kriminel komunist, të gjithë drejtuesit e aparatit shtetëror, të Ministrisë së Brendshme, 

prokurori, gjykatës, hetues, ish-Sigurimi i Shtetit, pra ajo që është e dukshme. Të gjithë ata që 

janë të dukshëm, janë sot anëtarë aktivë të Partisë Socialiste në funksione. Praktikisht i bie që 

po ta kishim bërë në kohë dhe të kishte funksionuar siç duhej ligji i vitit 1995, për të cilin 

Komisioni i Venecias thotë: “Ju e latë në heshtje që të skadonte pas vitit 1997”, Partia 

Socialiste jo vetëm që do të ishte boshatisur, por do të ishte mbushur në mënyrë të shpejtë me 

gjak të ri dhe ndoshta kursi i demokracisë shqiptare do të kishte qenë komplet tjetër, por është 

deformuar kështu për shkak se nuk ndodhi lustracioni. Ishit ju që kërkuat të rrëzohej në vitin 

2008 ligji i lustracionit. 

Cili është qëndrimi politik? Të rikthejmë lustracionin me ligjin e vitit 2008 dhe më 

pas mbyllen të gjitha diskutimet e tjera, të dërgojmë një copë të nenit te Kodi Zgjedhor, një 

amendament te ligji për hapjen e informacionit të klasifikuar e kështu me radhë.  

Ju ende vazhdoni të indoktrinoni popullatën. Për shembull, fëmijët e mi nuk i shohin 

filmat e kohës së komunizmit, pra nuk indoktrinohen më, por ata që janë gjallë dhe kanë 

vuajtur jo thjesht dhunohen moralisht, megjithëse për momentin nuk po diskutojmë këtë, por 

diçka konkrete. Pra, kjo gjë ose bëhet në mënyrën më të mirë, sepse për ta bërë pis, llum ose 

më keq se çfarë ka ndodhur, deri më sot nuk mund të bëhet. Unë mendoj që eventualisht 

anëtarët e skuadrave të pushkatimit duhen dënuar. 

Tani po u kthehem dy çështjeve kryesore. Ju thoni që lustracioni nuk është bërë siç 

duhej në vitin 1995, atëherë hajdeni ta bëjmë lustracionin siç duhet, meqenëse nuk është bërë. 

Nga ajo që shoh këtu, janë dy situata të ndryshme. Po marr të parën, propozimin e zotit Balla, 

i cili kërkon shfuqizimin e një paragrafi. Kjo është e thjeshtë fare, sepse përtej hipokrizisë 

dhe mungesës së sinqeritetit në atë propozim, ai bie ndesh me jurisprudencën e Gjykatës 

Kushtetuese, sepse Autoriteti është organi i administratës, por sado i pavarur të jetë ai nuk ka 

me ligj kompetenca quasi-gjyqësore. Gjykata Kushtetuese shqiptare ka 3 vendime, në fakt ka 

shumë, por po ju citoj vendimin nr. 9, datë 26.2.2007, që flet për sigurinë juridike; vendimin 

nr. 27, datë 26.5.2010 dhe vendimin nr. 43, datë 6.10.2011, sepse edhe pse jemi duke folur 

për çështje tjetër parimi është i njëjtë.  

Ky propozim cenon dy gjëra, ndërkohë që nuk zgjidh atë që kërkojmë ne, 

lustracionin, sepse kur e bëjmë për një rast, duhet ta përsërisim edhe tek të tjerët, cenon 

sigurinë juridike, askush nuk e vë në diskutim se çfarë është bërë në vitin 1995, sepse kush ka 
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dashur e ka dërguar në gjykatë, madje edhe ka fituar, pra instrumenti mbrojtës ka qenë i 

plotë. Pra, gjykata ka rrëzuar hetime nga një organ kolegjial me fuqi quasi-gjyqësore. 

Strasburgu dhe Gjykata Kushtetuese shqiptare thonë: “Kur ka vendim të një organi quasi-

gjyqësor i lënë në fuqi nga gjykata apo i paapeluar në kohë në gjykatë, ai ka fuqi 

përfundimtare dhe nuk ndryshohet më”. Në fakt, kjo është thënë  për një çështje tjetër, por 

koncepti është i njëjtë. 

E dyta, kërkoni t’i jepni fuqi, sepse u përmend këtu që nxjerrin akt, sepse përndryshe 

akti është i pavlefshëm. Po t’i lexoni kompetencat, aktet janë që merr informon dhe kaq. I bie 

që vendimi që do të merret të shkojë dhe të vendosë në pikëpyetje një vendim të mëparshëm, 

për ata pak veta sa mund të jenë, dhe këtë gjë t’ia marrë si kompetencë gjykatës. Nëse dalin 

prova të reja, e vërteta duhet të dalë në shesh, por ato provat e reja nuk janë më kompetenca e 

Autoritetit, sepse ato shkojnë në gjykatë dhe gjykata ndryshon atë vendim që është marrë 

atëherë. Kjo është jurisprudenca e Gjykatës Kushtetuese.  

E vërteta duhet të dalë deri në fund, por nëse e vërteta tregon që funksionarët duhet të 

lustrohen dhe të ikin nga institucionet shtetërore, duhet bërë, prandaj ju them që ta rikthejmë 

ligjin e vitit 2008, por asnjë akt i administratës, thotë Gjykata Kushtetuese, nuk mund të vërë 

në pikëpyetje vendimet quasi-gjyqësore apo që janë lënë në fuqi për shkak se ka vendosur 

gjykata dikur. Nëse kjo vihet në dyshim nga prova të reja, kjo duhet të shkojë në gjykatë, 

shprehet Gjykata Kushtetuese. Unë mendoj që me një mekanizëm të këtillë në ligj i japim 

drejtim të vërtetës, por respektojmë edhe shtetin e së drejtës dhe ndarjen e pushteteve.  

Në lidhje me projektligjin tjetër kam një problem. Nëse sot ne vendosim një rregull që 

deklasifikohen automatikisht dosjet e ish-Sigurimit, i bie që Autoriteti paska bërë një punë në 

kundërshtim me ligjin, për mua. Pse? Sepse sot nuk ka asnjë dispozitë ligjore që i jep fuqi 

mbajtjes sekret të atyre dosjeve, për t’i mbajtur të klasifikuara. Ka kaluar afati i fundit ligjor 

në vitin 2009, nëse do të prezumojmë që ligji i vitit 1999 e ka zgjatur afatin, për sa më takon 

mua të gjitha dosjet e ish-Sigurimit të Shtetit janë të deklasifikuara, kalimi i afatit e ka bërë 

deklasifikimin si koncept, ndërsa pjesa tjetër e hapjes së dosjeve është veprim administrativ, 

sepse nëse do të ishin të klasifikuara, Autoriteti nuk do të kishte të drejtë me ligj t’i prekte e 

jo më t’i merrte, t’i mblidhte, t’i hapte dhe të mblidhte informacion apo të të jepte dokument 

duplikat nga ajo dosje.  

Pra, unë mendoj që dosjet janë të gjitha të hapura dhe konsultohen në mënyrën që e 

përcakton ligji. Nëse do të ndryshojë kjo, është histori tjetër, duhet ta bëjë personi 

individualisht, e përcakton ligji që mund ta bëjnë, por përsëri po ju them që në fund fare 

përsëri rezultati do të jetë lustracioni. Në fund fare, kujt i del, ikën nga funksioni me ligj, siç 
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kemi bërë në rastin e dekriminalizimit, por nuk mund ta pranoj faktin, dhe duke e lexuar atë 

ligj, të them që dosjet janë të mbyllura. Jo, dosjet janë të hapura. 3 milionë shqiptarët e ’90-

ës, siç jua thashë edhe dje, nëse duan të kërkojnë  dhe të bëjnë verifikim nëse ka dosje për ta, 

potencialisht 3 milionë dosje në ish-Sigurimin e Shtetit, kanë të drejtë ta bëjnë, të marrin 

informacion dhe kopje të dokumentacionit. Po të ishin të klasifikuara, sigurisht që dosja 

deklasifikohen, por një dosje do të kërkonte për klasifikim diskrecionin e organit dhe do ta 

gjykonte ai nëse hapet ose jo. Nëse ne i fusim këto koncepte, i bie që, meqë ka kaluar afati, 

një organ mund të vendosë dhe thotë: jo, unë nuk e hap dosjen, pavarësisht se afati i mbajtjes 

si i klasifikuar ka kaluar. Kur dosjes i ka kaluar afati është vetëm procedura e thjeshtë e 

hapjes, procedimit dhe informimit të dhënies së dokumentacionit.  

Ky është këndvështrimi im për këtë gjë, sepse i qëndroj faktit që dosjet duhet të jenë 

të hapura në funksion të ligjit dhe në fund fare produkti duhet të jetë lustracioni, duke 

rikthyer ligjin e vitit 2008.  

Sa i takon asaj që thashë për propozimin e zotit Balla, për mua është haptazi në 

përplasje me Kushtetutën. Neve na duhet një dispozitë, nëse mungon në ligj, që po dolën 

fakte të reja, të ketë procedurë për ta dërguar në gjykatë dhe gjykata ta shqyrtojë dhe të 

rrëzojë vendimin e kohës, pra rishikimi gjyqësor është instrumenti i duhur dhe jo ai 

administrativ. 

Ky është qëndrimi im. 

Ju kërkoj ndjesë se kam një impenjim me grupin parlamentar. 

Klotilda Bushka – A mund ta dëgjoni relatoren se ka një koment? 

Ermonela Felaj – Zoti Bylykbashi, ju na ftoni që ne të mendojmë si 15 vjet më parë 

dhe jo me mendjen tonë, por me mendjen e tjetërkujt. Unë besoj se shumica këtu nuk mund ta 

bëjë këtë gjë, nuk kanë arsye ta bëjnë, sepse ne jetojmë në një kontekst tjetër ligjor dhe të 

vlerësimit të rrethanave, sepse gjërat kanë bërë progres, nuk jemi më në vitin 1995, por në 

vitin 2022. Ne kemi përballë një Autoritet, i cili ndërkohë është përballur me gjithë volumin e 

një dokumentacioni të konsideruar “sekret”, prandaj nuk e kemi thirrur kot, por e kemi thirrur 

që të jemi të kujdesshëm.  

Të quash hipokrizi propozimin që kërkon që certifikata Bezhani-Mezini të mos 

përdoret si mur mbrojtës që ti të mos vihesh dot përpara Autoritetit, besoj se hipokrizia arrin 

në anën tjetër, sepse kjo është përdorur për vite me radhë nën emrin e një ligji të vitit 1995 

apo të ndonjë ligji tjetër, pak rëndësi ka kjo, nën emrin e një komisioni të caktuar, nuk kam 

asgjë me personat që i kanë drejtuar ato komisione.  
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Qartësisht, ato dokumente, nuk ka arsye që të mos e marrim dot me mend se si janë 

prodhuar dhe janë bërë, sepse nuk kanë pasur një rrugë të përshkruar në ligj nga do të 

merreshin dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit, si do të arkivoheshin, si do të sigurohej që të 

mos komprometoheshin, të mos zhdukeshin dhe të mos falsifikoheshin. U lëshuan këto 

certifikata dhe këto certifikata sot pas më shumë se 30 vjetësh duhet të vlejnë si dokumente të 

pacenueshme. 

Ne po ju themi t’i heqim këto certifikata dhe cilido person që ka qenë protagonist në 

jetën publike, shoqërore dhe politike të këtij vendi le të përballet më parë me Autoritetin për 

të shprehur cilësitë e tij morale, pra ato që lidhen me të shkuarën dhe për të qenë ballëhapur 

para të tjerëve. Ne kemi pasur deputetë gjatë legjislaturave të kaluara që e kanë bërë këtë 

vullnetarisht, sepse ligji për hir të së vërtetës nuk i detyron kandidatët për deputetë që ta 

marrin këtë lloj dokumenti, na detyron për shumëçka, të deklarojmë nëse kemi pasur ose jo 

rekorde kriminale, por na detyron ta bëjmë këtë gjë. Më e keqja është se është vendosur kjo 

klauzola që e pengon Autoritetin që edhe në ndonjë rast kur ndonjë institucion do të kërkonte 

informacion për iks person, që kërkon të ngrihet në detyrën e një funksionari shtetëror, nëse 

ai të nxjerr përpara certifikatën, ti tërhiqesh dhe nuk ke më se çfarë t’i bësh. Kjo pengesë nuk 

ka asnjë arsye, as edhe ajo që ju cituat si vendim të Gjykatës Kushtetuese lidhur me parimin e 

sigurisë juridike që të hiqet, sepse nuk ka sens. 

Sa i takon lustracionit, unë besoj që ky është një diskutim i tejkaluar, ligjvënësi i ka 

marrë vendimet e veta, Gjykata Kushtetuese lustracionin e vitit 2008 e ka rrëzuar, po të jetë 

për garën e vendimeve të Gjykatës Kushtetuese, dhe ne sot po ju ftojmë të bëjmë diskutime, 

duke u nisur nga premisa totalisht të reja dhe nuk ka asnjë arsye që dikush të mbrohet me ato 

certifikata, kaq e thjeshtë është. 

Gjëja që po kërkojmë, po, mund t’i prekë ata që janë mbrojtur me certifikatat e 

pastërtisë, nuk e di në çfarë rruge janë marrë dhe si janë marrë, të paktën unë e kam të qartë si 

janë marrë për sa kohë që lexoj këtu që te ky komisioni i famshëm që i lëshonte këto 

certifikatat, kandidaturat për anëtar komisioni i kryenin kryetari i Këshillit të Ministrave, 

ministri i Drejtësisë dhe kryetari i Shërbimit Informativ Kombëtar.  

Mendoni sa të lira kanë qenë këto komisione për të shprehur vendimmarrjet e tyre dhe 

mbi çfarë bazash e kanë shprehur këtë vendimmarrje. Këtu nuk ka vend për hipokrizi dhe as 

për të thënë që po preken të persekutuarit, përkundrazi, për hir të respektit ndaj personalitetit 

të atyre personave që kanë humbur jetën apo janë gjallë sot nuk duhet që ne të lejojmë 

pengesa të tilla artificiale në ligj për sa kohë që ato na u vunë përpara. 

Klotilda Bushka – Kolegë, a mund të mbani qetësi të dëgjojmë njëri-tjetrin? 
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Ermonela Felaj – Oerd, nuk ka asnjë arsye, sepse kjo nuk mund të qëndrojë në ligj. 

(Diskutime pa mikrofon) 

Të lutem, unë nuk të ndërhyra kur fole! 

Ti ngrite nevojën për të qenë i pranishëm në mbledhjen e grupit parlamentar, por po të 

them se nuk mund të mendojmë me mendjen e 15 vjetëve më parë. 

Klotilda Bushka – Faleminderit, zonaj Felaj! 

Ju lutem, zoti Bylykbashi, ju do të largoheni, por ne do ta vazhdojmë mbledhjen! 

Kush nga përfaqësuesit e Autoritetit do ta marrë fjalën për t’ju përgjigjur pyetjeve të 

zotit Gogu? 

Po, zonja Sula. 

Gentiana Sula – Ju falënderoj! 

Po i përgjigjem pyetjes të zotit Gogu. Pyetja kishte të bënte me ndryshimet që ka 

standardi që është përdorur në rastin e dy komisioneve të mëparshme “Bezhani” dhe 

“Mezini” dhe mënyrës se si punon Autoriteti. Ne nuk jemi duke bërë ndonjë vlerësim të 

mënyrës se si kanë funksionuar ata, por e vumë në dukje menjëherë, siç e tha edhe relatorja, 

që ligjet e tyre janë krejt ndryshe nga ligji ynë, ligjet e tyre janë ligje lustracioni, ndërsa ligji 

ynë është i të drejtës për informim.  

Mënyra se si zbërthehet projekti ynë dhe projekti i tyre, ndryshon, duke u nisur që nga 

përkufizimet, nomenklaturat e institucioneve që kërkojnë informacion, figurat e përfshirjes në 

ish-Sigurimin e Shtetit. Më tepër do t’ju thosha që në rastin e tyre, përveçse kanë qenë 

politike si komisione, kanë qenë të privuara nga disponimi i arkivës, por në rastin tonë është 

ndryshe. Autoriteti disponon në arkivë miliona dokumente, të cilat i ka edhe fizikisht pranë, 

si dhe ka një sekretariat, të cilin ata nuk e kanë pasur.  

Verifikimi i dokumenteve të tyre bazohej në bashkëpunimin që ata kanë pasur me ish-

Shërbimin Informativ dhe Ministrinë e Punëve të Brendshme dhe në mënyrën se si ishte 

organizuar arkiva atëherë dhe stafet që kanë pasur, ndërsa sot pas 20 e ca vjetësh arkiva te ne 

drejtohet nga një staf shumë i specializuar dhe i pajisur, plus është edhe teknologjia që ka 

bërë të vetën kështu që ne i kemi më të shpejta dhe të thella kërkimet, madje do t’i thellojmë 

edhe më shumë. Për të gjitha këto arsye mund t’ju them se një standard i vjetër nuk është më 

një standard i ri.  

Për më tepër vetë praktika jonë na ka vënë përballë fakteve të caktuara, i kemi cituar 

edhe për parlamentin, janë 6 vendime që na është dashur të marrim për qytetarët, ku persona 

të mbrojtur nga certifikata e pastërtisë, kanë rezultuar të përfshirë. Kështu që jemi ndodhur 

përballë dy vendimeve që thonë gjëra të ndryshme: një për qytetarin, që implikon personin, 
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dhe një për pastërtinë e figurës, për të cilën ai del i pastër. Pra, vetë praktika tregon se janë të 

pabesueshme për standardin e ligjit me të cilin punojmë sot.  

Nëse doni, do të adresojmë edhe çështjen e deklasifikimit të dosjeve. Më vjen mirë që 

sot shoqëria flet për hapjen e dosjeve dhe, kur bëhet fjalë për hapje, gjëja e parë është heqja e 

barrierës për ta aksesuar, për t’iu qasur dokumentit. 

 Këtu bie dakord me kolegët, që kemi marrë kohën e nevojshme për ta shqyrtuar 

propozimin që ka sjellë i nderuari Alibeaj. Është një problem që ne e kemi hasur, u bënë 6 

vjet që funksionojmë, dhe gjysma e punës së Arkivit merret me deklasifikimin e dosjeve. 

Janë të deklasifikueshme me ligjin, por kërkojnë procesin që e përmendi edhe zoti 

Bylykbashi. Por që të bësh proces, ligjin e çon direkt te standardi i deklasifikimit për 

informacionin e klasifikuar, i cili kërkon përshkrim, sekretari, komision deklasifikimi që 

është jashtëzakonisht e mundimshme, le të themi, për vetë procesin.  

Nga ana tjetër, ruajtja e dokumentit që ne kemi bërë deri tani si “sekret” është i 

kushtueshëm; qarkullimi i dokumenteve që ne bëjmë kanë një kosto të lartë dhe një proces 

shumë të madh, që është deklasifikimi. 

 Kështu që ajo që propozojmë vjen në mbështetje të asaj që po diskutohet këtu, që të 

quhen “të deklasifikuara” që në ligj.  Ne kemi parë me vëmendje edhe një praktikë 

ndërkombëtare gjermane, e cila në ligj thotë se të gjitha janë të deklasifikuara, me përjashtim 

të inteligjencës, që Gjermania Lindore ka mbledhur për Gjermaninë Perëndimore. Ai fond 

mbetet i klasifikuar dhe deklasifikohet rast pas rasti; kemi rastin bullgar që ligjin e autoritetit 

të tyre e quajnë “ligji i deklasifikimit”; kurse rasti polak ka bërë një praktikë tjetër që në vitin 

e parë të krijimit të Institucionit të Kujtesës së Polonisë, krijojnë komisione të përbashkëta 

me shërbimet e inteligjencës atje, ku njohin materialin, e ndajnë cilat janë dokumentet që 

kanë peshë dhe cilat jo (duhet thënë se ne në fillim nuk e dinim se çfarë dispononim, çfarë do 

të gjenim aty dhe çfarë do të lexonim, kështu që kemi qenë në sekret), por edhe Polonia e 

njeh këtë fenomen.  

Gjë e mirë është që neni 20, në ligjin tonë, thotë: “Autoriteti, në rast se vë re që ka 

probleme të natyrës së risqeve për sigurinë kombëtare, mund të ndalojë përdorimin e 

dokumenteve”. Në këto kushte (pra, e kemi mbulesën) kemi propozuar një lloj perifrazimi, që 

e kemi dërguar në komisionin tuaj, edhe te zonja relatore, ku mendojmë të thuhet se 

Autoriteti e klasifikon, pra, e rithotë këtë të drejtë, dhe ne jemi autoritet klasifikues; titullari i 

institucionit ka urdhër nga Kryeministri, ku thuhet se ka të drejtën të klasifikojë. Kështu që 

nga kjo që kemi tani, që çdo gjë është klasifikuar dhe ne e deklasifikojmë dhe në fund prapë 

vendosim nëse çështja është e lidhur me sigurinë kombëtare, ne themi të quhen të 



28 
 

deklasifikuara, dhe në dalje, pra para se t’ia japim publikut, studiuesit apo institucionit, të 

bëhet kjo analizë. 

Në fund, do të thosha se edhe praktika jonë e deritanishme në gjithë këtë periudhë na 

ka vënë përballë faktit që me gjithë deklasifikimet masive që kemi bërë rast pas rasti, kemi 

bërë konsultime me marrëveshje institucionale qoftë me Shërbimin Informativ, qoftë me 

Ministrinë e Jashtme, sepse ka çështje të diplomacisë që nuk do të donim t’i preknim në 

mënyrë të pakujdesshme. Në gjithë këtë periudhë kemi pasur vetëm një rast ku vetëm dy fletë 

kanë qenë përtej periudhës, që i kemi kthyer te Shërbimi Informativ, dhe një rast ka qenë më 

shumë i natyrës jo të sigurisë kombëtare, por atë që ligji e përshkruan, për të cilën Autoriteti 

mund të kufizojë aksesin, çështje e unitetit kombëtar, të cilën e kemi veçuar dhe nuk e kemi 

dhënë.  

Kështu që themi se deri tani të gjithë faktorët shkojnë drejt asaj që deklasifikimi do të 

lehtësojë punën, do të ulë kostot, do të ulë kohën e pritjes qoftë të institucioneve, qoftë të 

njerëzve. E thashë, hapi i parë është qasja e papenguar, ndërkohë që kjo është një pengesë 

edhe nga ana e kostos njerëzore, financiare ku çdo gjë do të vijë drejt një eficience. Ndaj, 

jemi mbështetës për këtë projektligj.  

Faleminderit! 

Klotilda Bushka – Faleminderit, zonja Sula! 

Zonja Xhixho ka kërkuar fjalën për pyetje.  

Zoti Bylykbashi, juve jua lamë jashtë radhe fjalën, e bëmë me mirëkuptim këtë, tani 

mos bëni sikur po ju hiqet ndonjë e drejtë! 

 Zonja Xhixho ju ka pritur, kështu që ka të drejtën e fjalës. 

Erisa Xhixho – E nderuar kryetare,  

Në fakt, sot prisja të kishim një ndërhyrje dhe iniciativë për shkarkimin e anëtarëve të 

Autoritetit të Dosjeve, të cilët janë votuar, në fakt, nga ky Kuvend, të cilët kanë përgjegjësi 

shumë të madhe për shndërrimin e këtij institucioni nga një institucion që do të duhej të 

zbatonte vetëm ligjin, në një institucion të përdorur politikisht të një zyre pranë qeverisë, me 

metoda më keq se ish-Sigurimi i Shtetit, sepse, nëse ky parlament do të ishte vërtet i sinqertë, 

do të duhej të kishte diskutuar sot për shumë nga propozimet që kanë nga 7-8 muaj që flenë 

në sirtarët e parlamentit, siç janë propozimet që ne kemi sjellë për çsëthjet që janë shumë 

sensitive për qytetarët dhe që presin që ky parlament t’i diskutojë qoftë për naftën, qoftë për 

indeksimin e pagave, qoftë për vendimin e Gjykatës Kushtetuese për të drejtën e tubimit.  

Në fakt, ne sot diskutojmë për një akt, që na është vënë para në këtë tryezë për turpin 

e maxhorancës, iniciuar nga një procedurë e paligjshme e këtij Autoriteti, të vënë në lëvizje 
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nga një e-mail anonim “VFLP”, thuhet. Në fakt, nuk jemi para një ligji, por para një alibie 

për të gjitha veprimet skandaloze, shantazuese të Autoritetit të Dosjeve, ku do të duhet të 

flasim për rastin konkret, edhe  për letrën që Autoriteti i Dosjeve i dërgoi parlamentit... 

Klotilda Bushka – Zonja Xhixho, jua kam dhënë fjalën për pyetje, jo për diskutime. 

Po flasim për nismën. Ishim te pyetjet, ndërkohë, analizat për çfarë ka ndodhur... 

Erisa Xhixho – Kryetare, është e disata herë që ndërpritem! Këtu ka kolegë që bëjnë 

diskutime nga 10 minuta dhe nuk thotë asgjë asnjë.  

Klotilda Bushka – Zonja Xhixho, nuk është e vërtetë! U kam tërhequr të gjithëve 

vëmendjen në përputhje me Rregulloren, siç po bëj me ju.  

Erisa Xhixho – Është shumë e vërtetë, por më lini të mbaroj të gjitha argumentet e 

mia, ju lutem! 

Që të jemi konkretë, se po flasim gjithë kohës në mënyrë shumë parimore, ndërkohë 

që këtu flitet për një rast shumë konkret, po, zoti Bylykbashi, Autoriteti i Dosjeve është 

kthyer në pothuaj gjykatë në letrën që i ka dërguar parlamentit, ku flitet shumë qartë për zotin 

Ilir Meta, kryetarin e  Partisë së Lirisë, ish-Presidentin e  Republikës (e thotë Autoriteti i 

Dosjeve, drejtuar Kuvendit) dhe se si ka votuar ky Autoritet, i cili ka marrë 7 vendime në një 

ditë (patjetër, është një standard i rilindjes, se këtu kemi 17 vendime për inceneratorët), është 

vënë në lëvizje nga një e-mail anonim dhe brenda 24 orëve ka marrë vendime dhe ka dërguar 

me shumë shpejtësi letër, ndërkohë që ligji e ndalon hetimin, vetë e thonë që e ndalon 

pikërisht këtë pjesë, ndërkohë që letra i është drejtuar Kuvendit me emër e mbiemër.  

Ndërkohë, ky Autoritet nuk ka denjuar as të bëjë “A”-në e një zyre më të thjeshtë të 

gjendjes civile, të marrë gjeneralitetet e personit, emër, atësi, mbiemër. Jo, absolutisht, asnjë 

verifikim, vetëm të goditet kundërshtari politik, vetëm që ky Autoritet të kthehet në një vegël 

politike të maxhorancës.  

Nga ana tjetër, në dosjen që pretendon Autoriteti i Dosjeve, emri i Ilir Rexhep Metaj 

nuk është në asnjë moment, dhe këtu kam deklaratën e zotërisë me iniciale “F.T”, i cili në 

asnjë moment, në deklaratën e bërë në vitin ‘90 pranë ish-Sigurimit të Shtetit, e përditësuar 

para dy muajsh, i thotë shumë qartë pretendimet e tij, dhe për zotin Ilir Rexhep Metaj nuk 

është shprehur në asnjë moment. Ndërkohë që Autoriteti... Kjo çështje nuk është thjesht 

sqarim për opinionin publik, kur një kundërshtar politik sulmohet, por tashmë është pjesë e 

SPAK-ut. Pra ka një kallëzim me 7 vepra penale të kryera nga Autoriteti i Dosjeve për këtë 

çështje dhe që, pa dyshim, do të duhet të veprojë sa më shpejt për zbardhjen e këtij rasti 

shumë të rëndë, sepse nuk mund të vazhdohet që instrumente dhe institucione që duhet të 

zbatojnë ligjin, të përdoren nga qeveria për të dëmtuar kundërshtarin politik.  



30 
 

Në qoftë se flasim për qëndrimin e forcës sonë politike, meqë u kthyem edhe te 

votimet e vitit 2015, po, ne e kemi thënë shumë qartë dhe kemi votuar pro atij ligji, të iniciuar 

nga maxhorancë e asaj kohe me modelin gjerman, siç edhe u diskutua sot, por ky ligj që 

diskutojmë sot, që është një alibi e qartë e kësaj maxhorancë për të përdorur si mashë 

Autoritetin e Dosjeve ndaj kundërshtarëve politikë, pa dyshim, që është i papranueshëm, 

ndërkohë që të gjithë qytetarët do të kishin pritur që ky institucion të ishte i pavarur dhe me 

integritet në të gjithë ushtrimin e veprimtarisë së tij.  

Unë mendoj se e gjithë kjo iniciativë është antikushtetuese dhe antiligjore. Edhe në 

argumentet që u thanë nga kolegu Bylykbashi për rënien e sigurisë juridike një herë e 

përgjithmonë, jo se nuk ka rënë, jo se qytetarët marrin ndonjë lajm sot që siguria juridike ka 

rënë në Shqipëri, sepse e përjetojnë atë çdo ditë në jetën e tyre, por mënyra se si po vihet në 

lëvizje parlamenti, me një procedurë antiligjore, duke u kthyer Autoriteti i Dosjeve në një 

gjykatë me letrat që i dërgon parlamentit, pa dyshim që është e papranueshme. Drejtësia 

duhet ta zbardhë sa më shpejt këtë çështje, që tashmë ndodhet në tryezën e saj dhe kjo, pa 

dyshim, duhet të ketë edhe një refuzim edhe nga opinioni publik. 

Faleminderit! 

Klotilda Bushka – Sa për sqarim, se jemi në Komisionin e Ligjeve, ne kemi marrë dy 

nisma. Ne nuk jemi organi që shqyrtojmë nëse është vepruar në një mënyrë të caktuar drejt, 

gabim apo keq nga një institucion. Kush ka pretendime për veprimtarinë e një organi të 

caktuar të administratës shtetërore, t’u drejtohet organeve përkatëse. Ne këtu do të 

shqyrtojmë ligjin. Kush ka probleme me vetveten, le të shkojë të përdorë mekanizmat ligjorë. 

Ky Komision Ligjesh po i shërben një parimi të përgjithshëm, interesit publik. Ne këtu nuk 

po merremi me një apo dy individë. Çdo individ le të zgjedhë mjetet ligjore për vetveten.  

U lutem kolegëve të kenë respekt për të ftuarit!  

 Institucioni është i krijuar me ligj, dhe përfaqësuesit e tij i kemi zgjedhur ne siç i 

kemi vlerësuar kur kanë raportuar, siç i kemi kritikuar apo i kemi rekomanduar që të punojnë 

më shumë apo të kenë më shumë eficiencë në një drejtim të caktuar, ashtu siç edhe e kanë 

bërë punën  (siç tha zonja Felaj, edhe kolegët e tjerë deputetë) në mënyrë të shkëlqyer, nisur 

nga fakti se kanë një fushë problematike pune, kanë edhe një ligj të ri. Është një  institucion i 

ri, që është konsoliduar më së miri, gëzon edhe besimin e të gjithë partnerëve tanë 

ndërkombëtarë, është një nga institucionet e vetme që ka marrë edhe fonde financiare për 

projekte të veçanta dhe që po ndihmohet më shumë nga të gjithë për projektin e të zhdukurve, 

kështu që kujdes kur i referohemi institucionit! Mendimet tona personale, në kuptimin e së 
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drejtës së shprehjes, janë mendime personale, por këtu duhet të kemi respekt për të ftuarit dhe  

kauzat personale nuk mund t’i kthejmë në çështje të Komisionit të Ligjeve. 

Siç e thashë, jemi të ftohtë dhe po i shërbejmë interesit publik me dy nisma. 

Gjithsekush shpreh mendimin e vet, patjetër, por kjo nuk u imponohet të tjerëve dhe nuk 

ofendohen as të ftuarit dhe as kolegët.  

Zonja Xhixho, jua dhashë fjalën, ishit jashtë rendit, e përdorët për çështje të partisë 

suaj. Nuk ta ndërpreva fjalën. Kështu që a ka mundësi të mos ia merrni kohën peng këtij 

komisioni.  

Zoti Korreshi, fjala për ju.  

Saimir Korreshi – Faleminderit, kryetare! 

Kjo nismë është e vonuar për të gjithë këtë komision.  

Së dyti... 

(Ndërhyrje pa mikrofon) 

Klotilda Bushka – Ju lutem, zoti Korreshi, kur jua jap fjalën, merreni, sepse i vetmi 

person që dëgjohet për publikun dhe është në ekran, është personi të cilit i është dhënë fjala. 

Diskutimet e tjera si në kafene nuk i dëgjon njeri.  

Saimir Korreshi – Bashkëshortja ime ka lindur në internim, gjyshi saj nuk u kthye 

ndonjëherë nga hetuesia dhe nuk dihet ku i prehen kockat, kështu që kjo nismë është e 

vonuar. Po ashtu, edhe babai im nuk mori dot bursë, se kishte xhaxhain ballist, ndaj ne mezi 

presim ta votojmë këtë nismë. 

Unë kisha vetëm një pyetje për komisionin, pastaj do të vazhdoj diskutimin: a i keni 

kapacitetet që të dalin sa më shpejt spiunët? Se ne këtë ligj do ta votojmë “me këmbë dhe me 

duar” në kohë reale.  

Nuk ka më përparësi në këtë situatë ku ndodhet Shqipëria, ku ende na drejtojnë 

njerëzit e kamufluar apo spiunët e kamufluar. Erdhi koha që mundësisht të gjithë ata që kanë 

një mandat, të gjithë ata që kanë një pozitë të lartë shtetërore, si gjyqtarë, prokurorë apo çdo 

institucion kushtetues, apo të votuar nga parlamenti, të bëjnë dorëzimet. 

Ndaj ky komision duhet të rrisë kapacitetet, që në momentin që kalon ky ligj, t’i 

nxjerrë mbi llumin e spiunllëkut lart. Boll më! Kemi kaq kohë që njerëzit tanë na presin, kemi 

kaq kohë si PD që buçasim gjoja për ish-të përndjekurit politikë dhe kur vjen puna kapemi 

me procedurën, do të shkojmë në gjykatë apo në prokurori.  

Nuk do të shkojmë ne 15 vjet në gjykatë që të presim të dalin në pension të gjithë 

spiunët,  edhe ata të 120-lekëshit, edhe ata të 80-lekëshit. Ka ardhur koha t’u kthejmë 

dinjitetin ish-të përndjekurve politikë dhe shyqyr që jemi të dyja palët, se është turp që PS-ja, 
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këtë nuk e them politikisht, pa ju ofenduar, merr nismë dhe ne të PD-së jemi jashtëzakonisht 

të vonuar! Jo vetëm që duhet ta kishim votuar këtë, por të mos merreshim fare me këto 

procedura, në gjykimin tim, pavarësisht se jam jurist. Kjo tregon që ne duhet të kapërcejmë 

shumë gjëra të tjera, për t’i dhënë dinjitetin asaj shtrese, me të cilën jemi tallur prej 30 

vjetësh, se kemi thënë që do t’u japim pronën dhe nuk ia kemi dhënë, do t’i bëjmë këtë apo 

atë. Prandaj, është momenti që t’i kthejmë dinjitetin asaj shtrese moralisht, por edhe 

ligjërisht, duke ia hequr nga sytë spiunët, se kemi 30 vjet që shohim filmin “Vdekja e kalit” 

përditë.  

Kaq kisha.  

Klotilda Bushka – Faleminderit, zoti Korreshi! 

Është e vërtetë ajo për anëtarët e Autoritetit. Nëse nismat kalojnë, me logjikë, secila 

dosje do të jetë e hapur për publikun, përveç kufizimit për interesin publik dhe marrëdhëniet 

midis shteteve.  

A i keni ju kapacitetet? Sepse sot një qytetar kërkon dosje për një qytetar tjetër dhe 

nuk është as viktima dhe as një person i lidhur me të. Për shembull, unë sot nuk kërkoj dot 

informacion për zotin Xhoxhi, vetëm zoti Xhoxhi apo një person që mund të ketë qenë 

viktimë mund të kërkojë. Ju me ndryshimet ligjore do t’i keni mundësitë që ta jepni këtë 

informacion për të gjithë.  

Zoti Korreshi pyet me të drejtë nëse i keni kapacitetet. 

Gentiana Sula – Mbetem te problemi i figurave që janë kandidatë për institucione, 

ose për t’u zgjedhur.  

Zoti Korreshi, deri tani, ka qenë me dëshirë, disa ishin të mbrojtur nga ky nen. Ne 

kemi propozuar dy ndryshime: njëri është heqja e mburojës, kemi edhe disa gjëra të tjera në 

ligj që do ta përmirësojnë shumë eficiencën, dhe tjetri ka të bëjë me verifikimin e 

detyrueshëm dhe me vetëdeklarimin e tyre përmes aplikimit, se gjithë puna është te figurat që 

kanë impakt publik, pra kush është në detyra dhe në funksione të larta.  

Nga ana tjetër, kemi bërë propozime për ligjin për medaljet, nderimet dhe dekoratat”, 

ku themi që çdo person... 

(Ndërhyrje pa mikrofon) 

Jo, duhet të marrë informacion institucioni para se ta shpallë dhe ta vendosë vetë. 

Njëkohësisht, kemi bërë propozime edhe për ligjin “Për muzetë”, ku mbështesim propozimin 

e opozitës që të ketë dy muze kombëtarë, ku dokumentacioni që ne përpunojmë dhe punojmë 

bashkë me studiuesit dhe institucionet akademike, të bëhet i vlefshëm për publikun, ta shohin 

të rinjtë, fëmijët e shkollave dhe kushdo, sepse, për sa kohë dokumentet historike janë në 
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arkivë, nuk i sheh njeri, por nëse përkthehen në narrativë, ose përçohen në forma më atraktive 

për publikun do të ketë impakt publik për atë që ka ndodhur. Në qoftë se të gjitha këto që po 

themi do t’i merrni parasysh dhe do t’i kaloni si parlament, natyrisht që neve do të na shtohet 

shumë volumi dhe do të vlerësojmë ndonjë ndryshim brenda strukturës, pasi të ndryshojmë 

ligjet.  

Nga ana tjetër, edhe deklasifikimi i dosjeve do të lehtësojë procesin e zyrës së arkivës. 

Kështu që do të bëhet edhe një rishpërndarje e burimeve midis verifikimit të figurave dhe 

arkivës, gjithmonë duke bashkëpunuar me ju dhe me qeverinë, e cila financon. Do të bëhet 

një verifikim në një moment të dytë, pasi ligji të marrë formën e prerë.  

(Ndërhyrje pa mikrofon) 

Klotilda Bushka - Një sekondë, zoti Korreshi! 

Vazhdoni, zonja Sula. 

Gentiana Sula – Unë doja të kërkoja fjalën pas deputetes Xhixho, se tha diçka për një 

rast konkret, që ne të Autoritetit jemi të përfshirë, madje edhe publikisht është bërë e njohur. 

Ne nuk jemi nga asnjëri krah politik, jemi një institucion shumë apolitik dhe kolegjial, nuk 

bëhemi kurrë pjesë e asnjë politike, kjo nuk diskutohet, ne kemi bërë detyrën tonë, nuk kemi 

marrë vendim dhe as nuk kemi bërë hetim për ish-Presidentin dhe ky është një fakt publik, 

sepse ne i publikojmë të gjitha, ashtu sikurse nuk është e vërtetë që kemi marrë 7 vendime 

brenda ditës. Prandaj është mirë që faktet t’i vëmë në rregull.  

Nga ana tjetër, nëse çdo qytetar, i cili merr një dokument në rrugë të ligjshme dhe 

procedurale, ka pretendimin se nuk i pëlqen, duhet që, në bashkëpunim me ne, ta konstatojë 

me fakte dhe prova çfarë ka ndodhur. Për shembull, qytetari “F.T” është paraqitur pranë nesh 

dhe ne po e shqyrtojmë kërkesën e tij, kurse disponimi i dosjes (dokumentit) në dorën e 

deputetes, natyrisht, nuk është i ligjshëm. Ndaj do të ishte e udhës ta lexonte mirë ligjin, se 

publikimi dhe disponimi i dokumenteve me të cilat nuk ka lidhje zonja, nuk lejohet me ligj. 

Madje, një nga propozimet që kemi bërë te ndryshimet është dhe sanksioni për ata persona që 

zotërojnë dokumente të ish-Sigurimit të Shtetit në rrugë të paligjshme, por për këtë do të flas 

me vonë. Natyrisht, nuk është mirë t’i shohim nëpër media pa autorizim, pa verifikim, pa 

kontekst, sepse janë dokumente që janë bërë për t’u prishur punë njerëzve dhe jo për t’u 

ndrequr. 

Klotilda Bushka – Zoti Korreshi ka fjalën në vijim të përgjigjes dhe më pas zoti 

Deliu për pyetje. 
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Saimir Korreshi – Pyetja ime kishte vetëm si qëllim që ky komision të ndryshojë nga 

komisionet e mëparshme, që e mbanin vulën në xhep dhe kur dilnin te kafja jepnin 

certifikatat.  

(Ndërhyrje pa mikrofon) 

Pse, a ka ndonjë që nuk e di këtë me vulë në xhep? 

Klotilda Bushka – Zoti Deliu, me mirëkuptim, a mund ta marrë fjalën zonja çupi?  

Po, zonja Çupi. 

Dhurata Çupi – E kam për zonjën Sula, por dhe për të gjithë anëtarët e Autoritetit, se 

të gjithë keni të drejtën të përgjigjeni. 

Doli si rrjedhojë e përgjigjes suaj, ju keni vënë në lëvizje Kuvendin lidhur me një rast 

(me një dosje), i cili na është vënë në dispozicion, megjithëse unë nuk kam pranuar ta lexoj, 

por kolegët e kanë lexuar.  

Doja të dija, a ka raste të tjera që kërkojnë që të ketë një vendim nga ju për dosje të 

tjera, që ndoshta kanë pasur vërtetimin e dy komisioneve të mëparshme? Pra, është vënë 

vetëm për këtë rast në lëvizje Kuvendi, apo ka raste të tjera? A është fenomen ky dhe a ka 

formë tjetër zgjidhjeje përveçse të ndryshohet kjo dispozitë ligjore?  

Faleminderit! 

Klotilda Bushka – Faleminderit, zonja Çupi! 

Do të përgjigjet zoti Skënder Vrioni. 

Skënder Vrioni – Faleminderit! 

Unë mund t’ju them që në raportimin e fundit vjetor që kemi bërë para Komisionit të 

Ligjeve, ka qenë një kërkesë e përsëritur e jona që të kishim një ndryshim jo vetëm te neni 

29, pika 4, por dhe disa ndryshime të tjera ligjore, për arsye se gjatë punës sonë të përditshme 

jemi ndeshur, siç e tha dhe zonja kryetare, me 67 raste, që kishin praktika të ndryshme në 

vendimmarrje. Një vendimmarrje e merrte Autoriteti në kuptim të pamundësisë së verifikimit 

nga komisionet Mezini dhe Bezhani, të cilët kishin certifikatë sigurie, ndërsa në 

dokumentacionin tjetër që dispononte Autoriteti, nga kërkesat individuale dilnin problematikë 

në dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit persona që e kishin marrë certifikatën e sigurisë, jo 

vetëm bashkëpunëtorë, por dhe të favorizuar, hetues, prokurorë, gjykatës e të tjerë.  

Kjo përbën një problematikë, se ka një dualitet në vendimmarrje Autoriteti. Kujt 

duhet t’i qëndrojmë? T’i qëndrojmë komisioneve  Mezin dhe Bezhani, ku, për hir të së 

vërtetës, modalitetet dhe forma e rishikimit ishin shumë skeptike, për arsye se ata verifikonin 

vetëm fletën e regjistrit në përmbajtje dhe nuk verifikonin përmbajtjen e një dokumentacioni, 

që ne tani e disponojmë dhe kemi metoda të tjera? Prandaj nga metodat e tjera dhe nga i 
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gjithë dokumentacioni që kemi, gjejmë përmbajtje të dokumenteve të ish-Sigurimit të Shtetit 

për funksionarë publikë. 

Në këtë kontekst, kjo është një kërkesë e përsëritur dhe nuk ishte e rastësishme. Në 

rastin konkret nuk është bërë asnjë verifikim nga institucioni i Autoritetit, për arsye se kishim 

një pengesë të madhe ligjore, nenin 29/4, i kishim duart e lidhura për të shqyrtuar dhe për të 

bërë një hetim administrativ lidhur me çështjen përkatëse. 

(Ndërhyrje pa mikrofon) 

Kemi edhe një dispozitë tjetër ligjore për t’u ardhur në ndihmë.  

(Ndërhyrje pa mikrofon) 

Klotilda Bushka – Një sekondë, zoti Vrioni! Mbylleni pak, se zonja Çupi do të 

sqarojë pyetjen. 

Dhurata Çupi – Ju deklaruat që kishte prokurorë, gjyqtarë, të cilëve nuk mundët t’u 

jepnit një shkresë definitive. Këta vazhdojnë të jenë në funksione sot? 

Klotilda Bushka – Ndizeni mikrofonin! 

Skënder Vrioni - Për sa u takon organeve të reja të vetingut, tashmë ne kemi një  ligj 

të përcaktuar, nenin 29, pika 1 të ligjit tonë, por edhe ligjin specifik të këtyre organeve të 

vetingut, si KLP-ja, KLGJ-ja dhe institucionet e tjera të drejtësisë, që e kanë detyrim ligjor 

dhe e kanë të përcaktuar në mënyrë nominative faktin që ata nuk duhet të jenë 

bashkëpunëtorë, anëtarë apo të favorizuar të ish-Sigurimit të Shtetit. Këta kanë ardhur, ndërsa 

ata gjyqtarë që kanë qenë dhe nuk përfshihen në këto, patjetër që ka dokumentacion... 

Klotilda Bushka – Pyetja është e thjeshtë. Neni 29, pika 4, i ligjit aktual, që ne 

propozojmë të shfuqizohet, nisur nga sugjerimet tuaja, a ka qenë ndalesë edhe për gjyqtarë 

edhe për prokurorë (pyet zonja Çupi), të cilët mund të kenë pasur certifikatën “Mezini” dhe ju 

nuk e keni verifikuar?   

Skënder Vrioni – Ligji nuk bën dallim. 

Klotilda Bushka – Dakord, por pyetja e zonjës Çupi ishte konkrete. A ka sot në 

sistem gjyqtarë dhe prokurorë, të  cilët kanë certifikatë “Mezini” apo “Bezhani” dhe sot janë 

në punë? 

Skënder Vrioni – Po, mund të them që në këto 6 raste ka të tillë, por nuk është e 

nevojshme të përmendim emra.  

(Ndërhyrje pa mikrofon) 

Në administratën shtetërore patjetër që ka, në funksione të paraqitura si subjekte 

verifikuese, sipas ligjit tonë. Për më tepër doja të thosha që është edhe një ligj tjetër, ligji i 

komisionit “Mesini” dhe “Bezhani” , nr. 8043, i cili në përgjithësi e ka shfuqizuar që në vitin 
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2011 përmbajtjen e tij, duke lënë vetëm dy nene, ku njëri nga këto është neni 16, të cilin e 

kanë lënë në fuqi dhe thotë se shfrytëzimi i dokumentacionit në komisionit “Mezini” dhe 

“Bezhani” nuk mund të bëhet nga viti 2001 deri në vitin 2025. Prandaj legjislatori, ju, duhet 

të keni parasysh që, kur të shfuqizoni nenin 29/4, ta bëni për të na dhënë akses neve.  

Klotilda Bushka – Zoti Vrioni, ju këto çështje i dini shumë mirë ngaqë jeni një 

nëpunës i vjetër, keni punuar në institucione. A mund ta përsërisni edhe një herë këtë 

ndalesën e vjetërsisë deri në vitin 2025? A mund ta shpjegoni pak më shkoqur? 

Skënder Vrioni – Është ligji nr. 8043, datë 30.11.1995 “Për kontrollin e figurës së 

zyrtarëve dhe personave të tjerë, që lidhen me mbrojtjen e shtetit demokratik”. Këtë ligj 

legjislatori e ka shfuqizuar në vitin 2011 dhe po ju lexoj nenin 16 të tij, që është më i 

rëndësishëm: “Në mungesë të dispozitave të tjera ligjore ndalohet marrja kontakt me 

dokumentacionin, objekt i këtij ligji, për vendime që lidhen me persona pas vitit 2001 deri në 

vitin 2025. Për ruajtjen e arkivit ngarkohet Shërbimi Informativ, Ministria e Brendshme dhe 

Drejtoria e Përgjithshme e Arkivit të Shtetit”, sepse institucioni ynë nuk ishte ngritur akoma. 

Pra kjo është pengesë ligjore. 

Klotilda Bushka – Kjo është në fuqi? 

Skënder Vrioni – Po, është në fuqi neni 16, prandaj po them që, nëse ju shfuqizoni 

nenin 29/4, ne prapë do t’i kemi duart e lidhura nëse ju nuk shfuqizoni nenin 16.  

Klotilda Bushka – Relatorja, çështjen që sapo u ngrit, duket që e ka studiuar dhe ta 

mbajmë në konsideratë te ndryshimet nen për nen.  

Zoti Vrioni, keni më përgjigje? Nuk keni. 

Faleminderit! 

Fjalën e ka zonja Bardeli për pyetje. 

Kolegë, ju lutem! Po të don, bëjmë 5 minuta pushim, por mirë është të vijojmë.  

Gerta Bardeli – Faleminderit, zonja kryetare! 

Në fakt, pyetja ju drejtohet juve, si nismëtare e këtij projektligji në shërbim të interesit 

publik, që sapo cituat pak më parë.  

Shoh që ka një mungesë të theksuar të konsultave paraprake me grupet e interesit. A 

keni pasur ju dëshirë t’i mblidhni këto grupe interesi, studiues, ekspertë, juristë të fushës, që 

të sjellin një relacion më tepër teknik dhe juridik në lidhje me shfuqizimin e kësaj dispozite 

ligjore? Tani, të them që dy nismëtarët e këtij projektligji janë dy anëtarë të PS-së, është 

paradoksale, por komentin do ta bëj në seancën plenare.  

Klotilda Bushka – Pyetja ishte për mua, zonja Bardeli? 

(Ndërhyrje pa mikrofon) 
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Jo, jam shumë e vëmendshme, thjesht po kërkoja ta saktësoja.  

Sa i takon konsultimit publik... 

(Ndërhyrje pa mikrofon) 

Ju dëgjova shumë mirë, zonja Bardeli, pavarësisht se mendoni që nuk ju dëgjoj kur 

flisni. Nismat janë depozituar në Kuvend qysh në korrik, janë në faqen e Kuvendit, sot janë 

dërguar për diskutim në komision dhe çdo i interesuar ka mundësi që, nëpërmjet platformës 

së konsultimit publik, të japë mendimet e veta. Por ne nuk e kemi mbaruar nismën, kështu që 

kushdo është i ftuar. Na ka ndodhur gjithmonë në komision që nismat kanë qenë online, kemi 

thënë: “Ju lutem, jepni mendimet!” dhe shumë pak grupe interesi janë përgjigjur.  

Mendoj se ky komision është model për faktin që ato grupe interesi, për nisma ligjore 

të caktuara kanë dhënë mendime, amendamentet janë marrë në konsideratë dhe ne kemi 

shumë raste në këtë drejtim. Meqë ju e thatë këtë në komision, përfitoj nga rasti t’ju them që 

në faqen e Kuvendit, nëpërmjet platformës së konsultimit publik, kush është i interesuar nga 

grupet e interesit (që ju duhet t’i thoshit kush janë), të japë ndonjë mendim, është i ftuar ta 

japë dhe ne do ta bëjmë në kuadër të procedurave formale të Kuvendit.  

Zonja Felaj, fjala për ju. 

Ermonela Felaj – Faleminderit edhe një herë, zonja kryetare! 

Nëse ka pyetje të tjera nga kolegët, ato të drejtohen dhe ne të vazhdojmë me 

diskutimin normal të projektit. Grupi i mundshëm i interesit, me gjasë, është në konflikt 

interesi, sepse del nga përmbajtja e dispozitës, kështu që nuk ka grup interesi që ta pyesim. 

Këtu jemi përballë me ndryshimin. Nëse jemi në konflikt interesi, do të ishte mirë të bënim 

një hap mbrapa,  të mos thërrisnim dhe qëndrimin ta shprehim në fund me votë. Të mos 

ndodhë këtu si me disa kolegë, që ligjin për Autoritetin e Dosjeve e kanë votuar kundër, ose 

pro, dhe harrojnë çfarë kanë bërë më përpara. Nëse e ke votuar pro do të thotë se i qëndron 

përmbajtjes së ligjit aktual dhe sheh me vëmendje propozimin që bëhet, dhe propozimi që 

bëhet është krejt i thjeshtë: certifikatat “Mezini” dhe “Bezhani” nuk duhet të vlejnë më si një 

arsye për t’u mbrojtur nga verifikimet që bën Autoriteti për këdo. 

Meqenëse është rasti, të cilin e përmenda më parë, doja t’ju pyesja: ju e dispononi 

setin e certifikatave të komisioneve “Mezini” dhe “Bezhani”, apo njerëzit i kanë dhe ua japin 

të interesuarve, dhe sa mund të jetë numri i këtyre certifikatave të pastërtisë të lëshuara në 

vitin 1995? Megjithëse  dyshimet janë të forta që janë lëshuar edhe para vitit 1995.  

Sa për shqetësimin e zotit Vrioni, ju risjell në vëmendje nenin 45 të ligjit aktual, nenin 

e shfuqizimeve, i cili thotë: “Çdo dispozitë ligjore, për aq sa vjen në kundërshtim me këtë 
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ligj, shfuqizohet”, që do të thotë se nga momenti që ne heqim paragrafin 4 të nenit 29, do të 

thotë që edhe ajo dispozita e atij ligji, që ju e cituat, pra dispozita 16, bie. 

T’i lëmë të gjitha konsideratat e tjera, se ndoshta si juristë nuk mendojmë në të njëjtën 

mënyrë, por ligji i jep zgjidhje edhe kësaj problematike që ju kishit. 

 Klotilda Bushka – Zonja Sula. 

Gentiana Sula – Për t’iu përgjigjur pyetjes së zonjës Felaj në raport me atë që 

disponojmë, ne përmes Shërbimit Informativ dhe Ministrisë së Punëve të  Brendshme, kemi 

marrë aq sa disponoheshe në raportin e dy komisionet. Konstatojmë që materialet nuk janë të 

sakta, diku janë fotokopjuar, diku janë pa vulë, diku janë të pjesshme ose pa praktika. Disa 

vendime i kemi, por i kishim te fotokopja.  

Një ndër ndryshimet e vitit 2020, që u bë këtu në komision, kishte të bënte me faktin 

që të paktën të bazoheshin te dokumentacioni origjinal jo te fotokopja, sepse ishte shumë e 

pasaktë. Kemi disa qindra vendime. Numrin e saktë  nuk  e disponojmë, por mund ta 

komunikojmë, por vërtet dokumentacionin e kemi konsideruar si të bllokuar nga ligji i tyre. 

Për shembull, kemi pasur raste kur është kërkuar nga gazetarët  aksesimi i dokumenteve të dy 

komisioneve dhe ne i kemi pasur duart e lidhura nga ky neni që deri në vitin 2025 këto nuk 

jepen. Kështu që ne i kemi përdorur në punën tonë, dikush nga përfituesit e tyre edhe i ka 

disponuar, por përgjithësisht dokumentacioni nuk është shumë i saktë.  

Meqenëse komisioni është mbledhur, natyrisht që nuk është në tagrin tonë të bëjmë 

propozime për ndryshime ligjore, sepse i bëni ju, por, nëse do të na dëgjoni për nja 2-3 

shqetësime që kemi, meqenëse jemi këtu... 

Klotilda Bushka – Zonja Sula, relatorja e përmendi në fjalën e saj që ju keni disa 

sugjerime për shtesa. I kemi edhe të printuara; ju i keni sjellë. Ne sot nuk do të diskutojmë 

nen për nen. Kështu që ne do t’ua shpërndajmë të gjithë anëtarëve të komisionit. Ndërkohë, ju 

do të vijoni komunikimin me relatoren. Do të jenë anëtarët e komisionit dhe nismëtarët që do 

të punojnë. Para se të vijnë te miratimi nen për nen i ligjeve, do të kemi një draft të 

dakordësuar. Kështu që kemi kohë për këtë, pra të mos e marrim kohën sot për detaje teknike.  

Ndërkohë, unë kam tri pyetje të fundit, nëse nuk ka pyetje nga kolegët. 

Pyetja ime e parë është tërësisht teknike: kur ju në punën tuaj hasni një kërkesë, e cila 

në rastin e një zyrtari të lartë kërkon të ketë qartësi në lidhje me pastërtinë e figurës dhe 

rezulton se zyrtari ka një certifikatë nga një komision i mëparshëm “Bezhani-Mezini”, për ta 

kuptuar, që të mos rrimë t’i citojmë ligjet me radhë, ju me çfarë akti dilni në vendimmarrje? 

Merrni një vendim të autoritetit që thonë se është i pastër, se ekziston një certifikatë, apo 

thjesht bëni një komunikim që nuk shpreheni dot? 
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Së dyti, nëse ndodheni para rastit të tillë, vetë personi a ka të drejtë të kërkojë hetim, 

meqenëse ligji jua ndalon? Pra, neni 29/4 jua ndalon që një person, që ka një certifikatë 

pastërtie të mëparshme, ta hetoni ju. Po, në qoftë se bën kërkesë personi dhe heq dorë ai nga 

aplikimi, nga mbrojtja që i jep neni 29, pika 4, a mund të ndodhë kjo gjë?  

Së fundi, a keni pasur raste të tilla në praktikë? 

 Këto janë tri pyetjet e mia. Me sa shikoj, nuk kanë pyetje të tjera kolegët. 

Kush e do ta marrë fjalën? 

Po, zoti Hoxha.  

Altin Hoxha –  Faleminderit! 

Në lidhje me pyetjen e parë nëse kemi një kërkesë të një zyrtari dhe ai është i pajisur 

me certifikatë nga komisionet e mëparshme si veprojmë ne,  autoriteti, duke marrë në 

konsideratë gjetjet për zyrtarin, pra e verifikojmë nëse disponon apo jo një certifikatë të 

mëparshme, dalim me vendim, ku shprehemi  që autoriteti nuk e administron kërkesën, pasi 

certifikatën e sigurisë e ka marrë nga komisionet e mëparshme.  

(Ndërhyrje pa mikrofon.) 

E shprehim me vendim këtë fakt.       

(Ndërhyrje pa mikrofon.)   

Vetëm faktin që është verifikuar nga komisionet e mëparshme; nuk bëjmë asnjë 

verifikim të mëtejshëm. 

Klotilda Bushka – Në rregull, por në vendimin tuaj thoni se jeni në kushtet e 

ndalesës së nenit 29. 

Altin Hoxha – Po, jemi në kushtet e nenit 29, pika 4. Te kjo pikë doja të shtoja diçka, 

meqenëse ishte një pyetje më parë edhe nga zonja Felaj. E gjithë procedura e marrjes së 

certifikatave të mëparshme të sigurisë apo të verifikimeve të mëparshme të komisionit  

“Bezhani-Mezini” është një procedurë jo komplet ligjore. Ato që ne kemi gjetur, nuk kanë 

ardhur të gjitha institucionet, pra nuk na kanë ardhur nga Kuvendi i Shqipërisë që duhej të 

kishte të depozituara shumë nga përgjigjet e komisioneve të mëparshme; nuk na kanë ardhur 

nga Drejtoria  e Përgjithshme e Arkivave. Pra, kemi vetëm një procedurë me Shërbimin 

Informativ dhe me Ministrinë e Punëve të Brendshme. Edhe vetë ato verifikime që bëjmë, 

nuk janë plotësisht të sakta. Aq më tepër që me ndryshimin e fundit ligjor, ku thuhet që vetë 

zyrtari, që verifikohet, duhet të paraqesë para komisionit certifikatën origjinale, në të shumtën 

e rasteve këto certifikata nuk ekzistojnë, sepse vetë praktikat e punës së atyre komisioneve 

shpeshherë kanë qenë përgjigje me lista, përgjigje me grup. Pra, drejtoje një   subjekt 

elektoral, fjala vjen Partia Socialiste, dhe të gjitha përgjigjet pozitive, që nuk kanë probleme  
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me ligjin, vinin me listë nga 1-140. Ata kanë pasur kryesisht certifikata për gjetjet negative të 

asaj kohe, pra ka qenë një praktikë jo e konsoliduar, jo e  mirërregulluar me ligj. Kështu që 

sjell vështirësi. Edhe nëse do të donim një verifikim të saktë, e kemi të pamundur për ta bërë. 

 Klotilda Bushka – Faleminderit!  

Po përgjigjet e pyetjeve të mia? Po shtoj edhe një pyetje tjetër: a i keni sot ju të gjitha 

dosjet e të gjitha arkivave brenda në arkivin e institucionit, apo janë të shpërndara, siç kanë 

qenë vite më parë? 

Altin Hoxha –Kryesisht sot ne bazën e arkivit e kemi brenda institucionit tonë dhe 

kemi përfunduar tërësisht transmetimin nga Shërbimi Informativ, ku janë edhe materialet më 

sensitive që kanë qenë. Kemi përfunduar pjesën më të mirë të kalimit nga Ministria e Punëve 

të Brendshme, me përjashtim të rasteve ku ka diskutime të mëtejshme, nuk ka shprehje të 

qartë ligjore se kujt i takojnë, pra nëse një pjesë e dokumentacionit i takon Autoritetit të 

Dosjeve apo jo. Jemi  duke shkëmbyer dhe duke negociuar për të përfunduar i gjithë ky 

proces, në bazë edhe të VKM-së ’98 që e ka mirëpërcaktuar se çfarë dokumente duhet t’i 

kalojnë Autoritetit për Informim.  

Në lidhje me pyetjen e dytë, kërkesat institucionale për një zyrtar zakonisht vijnë nga 

institucionet dhe në punën tonë nuk i përgjigjemi institucionit,  kur gjejmë që ekziston 

certifikata. Por vetë individi, vetë zyrtari ka raste që i drejtohet individualisht institucionit. 

Këto janë ato raste të perënduara që sjellin kontradiktën që u shprehëm pak më parë. Ne kemi 

raste që i kemi thënë institucionit se ky zotëria gëzon një certifikatë nga komisionet e 

mëparshme dhe në përgjigjen individuale, që i kemi dhënë zyrtarit rezulton me probleme në 

të kaluarën, pra një kontradiktë që nuk e pengon ligji për t’ju përgjigjur... 

(Ndërhyrje pa mikrofon.) 

Klotilda Bushka – Pra, personi vetë mund t’i drejtohet Autoritetit, mund ta kapërcejë 

personi këtë  ndalesë ligjore dhe e bën vetë kërkesën.  

Pyetja tjetër: sa raste keni? A keni raste që vjen vetë personi thotë se nuk ka rëndësi 

që e ka certifikatën, por ta hetosh deri në fund? A keni kështu rastesh?   

Altin Hoxha – Në vëmendje më vjen rasti që sapo thashë se ka këtë kontradiktën 

ligjore, por ka shumë raste të tjera që zyrtarë, që i janë drejtuar në mënyrë individuale 

institucionit, kanë marrë përgjigje nga institucioni ynë për gjetjet që ka tek arkivi ish-

Sigurimit.  

Meqenëse e mora fjalën, dua të shtoj dhe diçka tjetër për propozimin për 

deklasifikimin. Mendoj se është koha e duhur dhe, realisht, do ta ndihmonte mjaftueshëm 

Autoritetin për ta lehtësuar  punën e tij, sepse është një procedurë që, në fakt, konsideron të 
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klasifikuara dokumente që kanë humbur çdo efekt. Kemi hapur mijëra dosje, por në asnjë rast 

nuk jemi ndeshur të ketë cenim të sigurisë kombëtare. Në pjesën më të madhe të rasteve të 

këtyre, mbi 90%, afati  i ruajtjes ka përfunduar për këto dokumente. Edhe në ekspertizat që 

kemi marrë nga institucionet e specializuara, në asnjë rast nuk ka pasur kërkesë për ruajtje të 

mëtejshme të klasifikimi. Nëse këto dokumente gjatë 30 vjetëve do të ishin administruar në 

një arkiv normal, thjesht me ligjin e arkivave do të ishin te deklasifikuara sot, sepse 

procedurës, që kanë arkivat për t’iu rikthyer dokumenteve me komisionet e tyre të vlerësimit 

dhe të deklasifikimit, do ta kishin përfunduar  deklasifikimin e tyre në total. Duke qenë se 

ligji është për informimin, nuk mundet që t’i konsiderojmë këto dokumente, në gjykimin tim, 

të klasifikuara. 

Faleminderit! 

Klotilda Bushka – Pyetjet i mbylla. A mund të vazhdojmë me diskutimet? 

Zoti Kollçaku dhe më pas zoti Bardhi. 

Në rregull, zoti Kollçaku ia jep fjalën zotit Bardhi. 

Gazment Bardhi – Faleminderit, koleg! 

Nuk po e falënderoj kryetaren, se ka një orë që mbivendosen kolegët. Nuk do të flas 

për iniciativën apo për propozimin e Grupit Parlamentar të Partisë Demokratike, sepse besoj 

se është edhe i thjeshtë, i kuptueshëm dhe gëzon mirëkuptimin qoftë të  kolegëve, por edhe të 

Autoritetit të Dosjeve.  

Për sa i përket iniciativës tjetër, duhet të theksojmë se ky është një ligj që është 

miratuar në vitin 2015. Do të ishte mirë që, në vend që të nxirrnim kush ka votuar pro dhe 

kundër, të nxirrnim arsyet pse është futur kjo dispozitë në ligj.  

Së treti, duhet ta informojmë opinionin publik që ky nuk është një propozim i Grupit 

Parlamentar të Partisë Socialiste, edhe pse procedura parlamentare ka ardhur si e tillë. Ky 

është një propozim koherent i Autoritetit të Dosjeve. Secilit prej nesh i kujtohet që Autoriteti 

në mënyrë të vijueshme, edhe kur raportonte në Kuvend, e ka ngritur këtë si shqetësim. Ajo 

që unë doja të theksoja, përveç mbështetjes, besoj, në emër të të gjithë kolegëve që u japim 

anëtarëve të Autoritetit të Dosjeve, sepse janë votuar nga ky parlament dhe askush nuk ka 

drejtë t’i sulmojë apo t’i intimidojë pa shkak, ata kanë dhe duhet të gëzojnë të gjithë 

mbështetjen e Kuvendit të Shqipërisë, dhe personalisht do të preferoja që autoriteti ta mbante 

këtë çështje në kuadrin e fenomenit, pra atë  që tha kolegu Toni Gogu. Unë vërej me 

shqetësim që kjo, ndoshta edhe për t’u dëmtuar në opinionin publik, nga një fenomen u kthye 

në një çështje individuale dhe për këtë përgjegjësinë e ka Autoriteti i Dosjeve.  

(Ndërhyrje pa mikrofon.) 
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Nuk kam qenë unë, por unë po mbaj qëndrimin tim, sepse, duke përdorur një emër, 

një individ të caktuar apo qoftë edhe një grup individësh që në shkresë dikush përmendet me 

emër e dikush me iniciale, në fakt, kjo na bën pis të gjithë ne të tjerëve që kemi një qëllim të 

mirë. Unë e vlerësoj atë që tha zonja Felaj se ne jemi një brez i ri politikanësh. Pjesa 

dërrmuese e kësaj legjislature janë një brez i ri politikanesh, që nuk kanë asnjë shqetësim nga 

e shkuara komuniste, sepse në 30 vjet kjo çështje është mbajtur peng edhe për faktin se një 

pjesë e atyre, që kanë qenë para nesh, kanë pasur probleme me të shkuarën e tyre, në raport 

me regjimin komunist. Prandaj është zvarritur në 32 vjet dhe vijmë sot, 32 vjet më pas, e 

flasim për komunizmin, por që të mos bëhemi pis dhe e gjithë iniciativa jonë të mos jetë e 

paragjykuar, por të ketë një qëllim të mirë për t’i dhënë një herë e përgjithmonë fund  këtij 

debati, që zgjat prej 32 vjetësh  “Ti  je bashkëpunëtor i sigurimit dhe dikush tjetër drejton 

gishtin nga krahu tjetre, jo po ti je bashkëpunëtor i sigurimit” dhe bëjmë këtë lojën e akuzave 

dhe retorikës politike, duhet që Autoriteti të kishte treguar kujdes për të mos e kthyer një 

fenomen, që është shqetësues, në raste individuale, sepse edhe ajo, që e tha kolegia Erisa 

Xhixho, ndoshta në thelb mund të mos qëndrojë, por shpejtësia, me të cilën ka vepruar 

Autoriteti, na vendos ne të gjithë në një pozitë paragjykuese. Ky nuk është ligj për Ilir Metajn 

apo për kryetarin e Partisë së Lirisë, ky është ligj që tenton të bëjë transparencë për qytetarët 

në lidhje me  ata që kanë qenë bashkëpunëtorë me ish-Sigurimin e Shtetit, por, mbi të gjitha, 

për veprimtarinë e ish-Sigurimit të Shtetit. Ky është qëllimi i këtij ligji. Nuk ka dhe nuk duhet 

të ketë emër pas këtij ligji. Pastaj kush ka qenë bashkëpunëtor dhe ka gjëra për të fshehur, 

sigurisht mund të ngrejë tymnajë sa të dojë. Kjo nuk duhet të ndikojë në punën tonë, por edhe 

ne duhet të tregojmë kujdes që ta trajtojmë fenomenin. Përfshirja e emrave të përveçëm na fut 

në atë lojën politike 32- vjeçare që bëjmë iniciativa “kush ka në dorë çfarë” për të goditur 

kundërshtarët politikë, ndërkohë nuk i japim zgjidhje një problemi që ekziston prej 32 

vjetësh. Këtë e kisha si shqetësim për atë që Autoriteti ka bërë, por duke ritheksuar edhe një 

herë të gjithë mbështetjen time për punën e Autoritetit për të vijuar me korrektësi në 

përmbushje të detyrimeve ligjore.  

Po kthehem te një shqetësim që u ngrit pak këtu. Unë dua të di nëse vërtetimet apo 

certifikatat që lëshon Autoriteti janë përfundimtare, apo të dhënat, që ju përcillni në rast 

kërkesash për informacion, janë të natyrës që deri në atë moment, për aq sa ju keni verifikuar, 

rezulton kjo e dhënë? Pra, vendimet tuaja a janë të rishikueshme më vonë, apo janë 

përfundimtare dhe si qëndron   ky statusi i akteve tuaja, në raport me statusin e dy 

komisioneve të tjera? Ato kanë qenë përfundimtare, apo kanë të njëjtën natyrë me aktet tuaja 

sot që jepni informacion? Për aq sa ju keni verifikuar deri në atë moment, kur përcillni  
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informacion dhe i rezervoni vetes të drejtën, nëse dalin të dhëna shtesë (nuk bëhet fjalë për 

një sistem të tillë, është një arkiv shumëvjeçar dhe, sigurisht, në përpunimin e sipër mund të 

dalë një e dhënë që nuk ka ekzistuar në një moment të caktuar, kur ju keni verifikuar),  a kanë 

të njëjtin status vendimet tuaja sot me vendimet e atij komisioni, kanë qenë përfundimtare? 

Sepse, nëse kanë qenë përfundimtare, sigurisht mund të krijojë probleme nga pikëpamja, ajo 

që tha kolegu, e sigurisë juridike dhe ne duhet të gjejmë një formulim të tillë që të 

respektojmë parimin e sigurisë juridike. Nëse kanë qenë bazuar në aq të dhëna, sa ka pasur ai 

komision në atë moment, sigurisht që nuk kanë qenë përfundimtare dhe çdo organ 

administrativ, që vijon nga natyra administrative të njëjtën detyrë si organet e mëparshme, 

kur del një e dhënë e re, ka sigurisht të drejtën për të rishikuar vendimin  e organit 

administrativ. 

Faleminderit! 

Klotilda Bushka – Po, zonja Sula. 

Gentiana Sula – Në respekt të kolegëve që kam këtu, me të cilët i kemi marrë 

vendimet për rastin që folëm, edhe në respektin tuaj, më duhet, së pari, të  ta distancoj 

tërësisht institucionin ndaj akuzave për përzgjedhje, selektivitet. Vetë e thatë që ne si autoritet 

kemi bërë ndër vite, jo vetëm propozime, por në çdo raportim vjetor i kemi të dokumentuara 

shqetësimet tona për standardet e dyfishta, për të cilat ne jemi ndodhur në vështirësi. 

Për sa i përket verifikimit të figurave, ne ndihemi keq që pas gjithë  këtij volumi pune, 

që po bëjmë, akoma është në diskrecionin e secilit funksionar të lartë ose person, që do të 

zgjidhet në organet e zgjedhura, të vijë apo të mos vijë të verifikojë figurën. Vetë fakti që 

asnjë parti parlamentare nuk ka ardhur, na ka vënë në shqetësim të madh për sa i përket 

eficiencës së institucionit, sepse në fund fare ju e krijuat, ne po                                                

po e operojmë, por sa përdoret?! Kështu që, për këtë arsye kemi bërë , jo tani, por që në vitin 

2018 një propozim binjak dyfish nga një anë të heqim këtë barrierën e komisioneve që për të 

gjithë po biem dakord, por, nga ana tjetër, duhet të bëjmë patjetër vetdeklarim të detyruar të 

personave edh enën peshë përgjegjësie penale, të cilët, nëse gënjejnë, nesër të mund të 

mbahen përgjegjës për aktet e pavërteta.  

Ne distancohemi tërësisht nga fakti që ne kemi bërë përzgjedhje dhe kemi qenë 

selektivë, sepse nuk është e vërtetë. 

Për sa i përket.. 

(Ndërhyrje pa mikrofon) 

Nuk ka emër. 

(Ndërhyrje pa mikrofon)  
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Do t’jua shpjegoj dhe ju lutem, mos mendoni se ka selektivitet! Ka 3 arsye pse 

autoriteti iu drejtua me letër Kuvendit:  

Arsyeja e parë ishte sepse Kuvendi është ligjvënësi. Për sa kohë ngërçi ishte ligjor, 

atyre do t’ua dërgonin. Ju mund të thoni që t’i çonim të gjithë me iniciale, por u veçua 

subjekti, sepse për të ishte kërkuar më parë verifikim figure. Pra, ne kishim një praktikë, për 

të cilën ishin përgjigjur Kuvendi, ndërsa subjektet e thera nuk ishin subjekte, për të cilat 

kishte kërkuar Kuvendi pastërti figure. Për këtë arsye është rast i veçantë, për të tjerat kishte 

kërkuar KLP-ja, KLD-ja e të tjerë. Pra ne po i dërgojmë informacion të njëjtit subjekt, i cili e 

kishte kërkuar. Ai ishte një akt administrativ në arkivë, ku çdo ditë gjenden dokumente. Ne  

kur japim vendimet tona themi që nga kërkimet e deritanishme jemi këtu, por nesër nëse 

gjendet një dokumentacion i ri që ne e negociojmë çdo ditë me Ministrinë e Punëve të 

Brendshme. Kemi të dhëna që ka persona privatë që kanë nëpër banesa mikrofilm apo letra, 

detyra e Autoritetit në ligj është që të shkojë të verifikojë menjëherë dhe t’i japë drejtim, ta 

vlerësoj dokumentit brenda  fushës së veprimit të ligjit. Kështu që, në këto kushte, akti ynë, 

nëse nuk do të kishte mburojë, duhet të kishim filluar rishikimin e aktit tonë dhe të shikonim 

vendimin. Prandaj ne ishim të përgjegjshëm përpara parlamentit për këtë rast.  

Për sa i përket urgjencës, më lejoni t’ju them dhe t’ju çoj në ligj, neni 26 “Përgjigjet 

për institucionet që kërkojnë verifikim figure janë të karakterit të urgjencës” dhe neni e 

specifikon si urgjencë, pasi organi ndodhet përballë zgjedhjes, vendimeve të caktuara e të 

tjerë. kështu që e ke në ligj. Për dy arsye lëvizim me urgjencë: për verifikim figure dhe për 

dëm civil. Kështu që në të dyja rastet e kemi të aktivizuar në nenin 26 dhe kemi vepruar 

kështu. Më lejoni t’ju them se ne nuk kemi marrë vendim për hetim apo për trajtim rasti, por i 

çuam parlamentit një rast tjetër, ku ne ishim përgjegjës për para parlamentit për verifikimin e 

kësaj figure për ta njoftuar për këtë. Propozimet tona për verifikim figure kanë qenë binjake: 

në njërën anë heqja e mburojës dhe në anën tjetër verifikimi i detyrueshëm. Për ne, po nuk u 

bë për të gjithë, nuk ka asnjë vlerë. Kështu që, i lutem shumë, parlamentit, meqenëse po e 

shprehni vullnetin të gjithë, ta merrni po kaq seriozisht edhe ndryshimin e Kodit Zgjedhor, 

edhe ligjit për integritetin e figurave të larta, sepse vetëm kështu, duke mos pasur selektivitet 

ka kuptim e gjitha kjo histori.  

E njëjta  gjë është edhe për ligjin e dekoratave. Edhe aty ka një rekomandim Avokati i 

Popullit, të cilën disa bashki po e aplikojnë, por disa jo. Nuk mund të jepet një medalje apo 

dekoratë dhe të bëhet një monument diku pa ditur se çfarë ka bërë. Kemi pasur raste, sidomos 

të grupeve të interesit, shumë të frustuar, kur shikojnë një monument që ka bërë masakër mbi 

civil në kohë paqeje. Kështu që edhe këtu ne duam patjetër që institucioni të aktivizohet nga 
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të gjitha bashkitë dhe pastaj vendimi i tyre, duke qenë i shpallur, pastërtia e figurës që 

propozohet për dekorim, medalje e të tjerë, vendimin ta marrin vetë, sepse janë organ 

kolegjial, por minimumi i formimit duhet bërë.  

Klotilda Bushka - Faleminderit, zonja Sula! 

Fjalën e ka zoti Kollçaku, pastaj zoti Gogu dhe zoti Ndreca.  

Bardhyl Kollçaku – Faleminderit, zonja kryetare! 

Ky projektligj është shumë i rëndësishëm dhe ka një ndjeshmëri qytetare, por besoj 

edhe politike dhe ligjore. Ne para disa muajsh e kishim Autoritetin këtu dhe raportuan për 

punën vjetore dhe e mbështetëm nga të dy krahët, qoftë opozita, qoftë maxhoranca, duke 

shprehur edhe disa shqetësime ligjore. Një nga shqetësimet ligjore ishte edhe kjo që po 

diskutojmë sot, sepse ata që kanë bërë ligjin kanë ditur të gjejnë edhe disa artifica për t’i 

shpëtuar verifikimit dhe sqarimit të plotë të kontributit të gjithsecilit si bashkëpunëtorë në 

Sigurimin e Shtetit.  

Ajo që dua të sjell në vëmendje edhe që e solli edhe zoti Vrioni është që ka akoma 

pengesa që ne duhet të jemi të vëmendshëm që t’i kalojmë në bllok. Pra, jo vetëm neni 152 që 

ka qenë, por edhe ajo që ka ngelë nga ligji i famshëm Bezhani-Mezini që do të vazhdonte deri 

në 2025. Jam në mbështetje të plotë të rishikimit të këtij ligji, por edhe të atij neni ë thashë në 

mbledhjen kur raportuan, pasi jo e gjithë administrata shtetërore dhe institucionet e kërkuara 

me ligj dërgojnë emrat tek Autoriteti për verifikim dhe unë besoj të shtohet një pikë që të ketë 

sanksione për ato institucione që nuk bëjnë verifikimin e tyre subjekteve që përcaktohen me 

ligj, në mënyrë që autoriteti të ketë mundësi verifikimi, kontrolli dhe sanksionimi.  

Përfitoj nga rasti të bëj një pyetje. Qarkullon si legjendë urbane që disa dosje janë 

zhdukur në kohën e tranzicionit, ju mund të keni një prononcim për qytetarët dhe a mundet që 

dosjet e bashkëpunëtorëve të ish-Sigurimit të Shtetit të jenë zhdukur dhe a ka mundësi të 

verifikohen se cila  janë zhdukur, duke bërë analiza dhe vlerësime tërthore? 

Faleminderit! 

Klotilda Bushka - Faleminderit!  

Faleminderit!  

Zoti Hoxha, fjala për ju, shumë shkurt, ju lutem, sepse kemi mbaruar me pyetjet!  

Çelo Hoxha - Janë dy probleme të ndryshme. Së pari, një pjesë e madhe e dosjeve 

janë asgjësuar në mënyrë të ligjshme nga vetë Sigurimi i Shtetit. Kjo ka ndodhur në vite e 

fundit të ekzistencës së sigurimit të shtetit me urdhra të asaj kohe dhe kjo për shkak të 

ndryshimit të disa veprave penale, siç ishin agjitacion dhe propagandë, që nuk quheshin më 

vepra penale dhe një pjesë e madhe e dokumentacionit të sigurimit të Shtetit është asgjësuar.  
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Për sa i përket zhdukjes më pas, në vitet e demokracisë, informacion të saktë, me 

përjashtim të një procesverbali, të asaj kohe të shërbimit informativ për procese të ndodhura 

gjatë administrimit të dokumentacionit, të cilat u janë sugjeruar organeve ligjvënëse, 

prokurorisë të asaj kohe, nuk kemi raste të tjera të identifikuara për zhdukje dokumentacioni.  

Klotilda Bushka - Faleminderit! 

Zoti Gogu, fjala për ju.  

Toni Gogu - E nderuar, zonja kryetare, 

Të nderur kolegë,  

Meqenëse seanca jonë ka qenë publike, thjesht në interes të publikut dua të rreshtoja 

një sërë faktesh, të cilat dolën nga i gjithë diskutimi i gjatë që të mbeten edhe pjesë e 

procesverbalit të komisionit, ndërsa ne votojmë propozimet përkatëse.  

Fakti i parë është që autoriteti doli qartë fare që ka kryer detyrën, ka zbatuar ligjin dhe 

ka sinjalizuar Kuvendin, qoftë si organi kushtetues ligjvënës, qoftë si një organ zgjedhës, ku 

kishte kërkuar një informacion të caktuar dhe i ka bërë të ditur fenomenin, me të cilin po 

ndeshen. 

Gjithashtu, dua të falënderoj relatorët, të cilët sollën propozimet përkatëse që besoj 

plotësisht e zhbllokojnë situatën, një situatë e krijuar nga mënyra sesi ne qoftë kemi vendosur 

të zbatojmë ligjin e mëparshëm, por qoftë edhe sesi kemi vendosur, ndoshta duhet hetuar një 

saraçineskë apo një ndalesë që ka ndaluar Autoritetin të ushtrojë detyrën. Pra, doli qartë fare 

nga anëtarët e komisionit, qoftë të ngarkuar me ligj, qoftë të trajnuar, me gjithë ekspertizën e 

duhur, që komisioni “Bezhani” ka bërë vetëm apelin e bashkëpunëtoreve, pra, ka marrë një 

fletë regjistri dhe u ka bërë apelin atyre. Ndërkohë, del qartë që shantazhuesi, po e quaj ashtu 

siç e cilësoi kolegu Alibeaj, ka justifikuar mungesat. Pra, del qartë që aty i kanë shpëtuar atij 

apeli një sërë bashkëpunëtorësh, njerëz, të cilët kanë dëmtuar rëndë interesin  publik dhe nuk 

mund të shërbejnë më në jetën shoqërore publike shqiptare, sepse i kanë mbrojtur 

shantazhuesit. Kjo është qartë fare. ne jemi shumë vonë.  

Doli qartë që kundërshtarët vazhdojnë të mbeten ata që kanë qenë nga fillimi, por 

thjesht ndryshojnë formën, ngjyrën dhe përmbajtjen. Unë jam jashtëzakonisht krenar, qoftë 

për forcën politike, pjesë e së cilës unë jam sot, por edhe të bashkëpunimit që ne kemi arritur 

sot me kolegët opozitarë, për shkak se besoj se po bëjmë një të mirë shoqërore.  

Të gjitha vendet e lindjes, po i përgjigjem në mungesë kolegut Bylykbashi, kanë 

mbaruar punë me lustracionin që në fillim të viteve ’90. Ne e kemi miratuar ligjin, kemi 

ngritur komisionin, që ishte “Bezhani” për të bërë lustracionin dhe jo vetëm që e kemi bërë 

keq, por, gjithashtu, kemi lënë deformime në sistem, të cilët sot ne i shohim. Kështu që, pa 
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humbur kohë, dua, së bashku me kolegët, të shpreh urgjencën dhe mbështetjen për ët miratuar 

ndryshimet që ju, relatorë, sollët përpara nesh.  

Faleminderit!  

Klotilda Bushka- Faleminderit, zoti Gogu! 

Zoti Ndreca e ka fjalën pastaj kalojmë në votim.  

Eduard Ndreca - Ju kërkoj ndjesë, sepse u zgjat kjo çështje, por ndjej detyrim ta 

marr fjalën nisur nga diskutimet që u bënë në komision. Në fakt, janë shumë të vona këto 

ndryshime dhe duhet të kishin ndodhur më parë, por ky është një borxh që ia kemi shoqërisë 

shqiptare.  

Unë nuk mundem kurrsesi ta kuptoj sesi kolegë të brezit të ri, që e konsiderojnë veten, 

bëjnë avokatin e personave të caktuar. As babai, as nëna dhe as kushdo qoftë nuk mundet dot 

ta bëjë këtë lloj avokatie. Kjo është një çështje delikate. Regjimi lidhet me vuajtjen e qindra e 

mijëra shqipatrëve nën regjimin komunist. Pas pushtimit turk  kjo është vuajtja më e madhe 

që ka kaluar ky komb dhe nuk ka arsye as që të përdoret Gjykata Kushtetuese e të tjerë, këto 

janë çështje kot. Kjo këtu është historia e këtij kombi. Përtej kësaj, unë kam këtë thirrje për 

kolegët, sidomos kolegët e rinj, të distancohen nga mbrojta e pahijshme ndaj kujtdo që i 

përmendet emri.  

Unë kam frikë në dy drejtime: së pari, nëse këto dosje janë zhdukur, ose janë 

lehtësuar nga fletët e tyre, pasi lehtësimi i dosjes ulë edhe peshën e atij që ka bërë këtë faj 

dhe, së dyti, nuk duhet kurrsesi që kjo që ne po nxjerrim sot të konsiderohet si një zbritje e 

lehtë nga politika e atyre që e kanë përdorur për 30 vjet atë certifikatën për të bërë zullume në 

këtë vend. Nëse kjo do të përdoret si zbritje e lehtë nga politika dhe pastaj këto të tjerat të 

hidhen tutje, ne nuk kemi bërë asgjë. A kemi detyrim për ata para viteve ’90?! Po, kemi 

detyrim edhe për ata pas ’90.  Këtë doja të thosha.  

I falënderoj nismëtarët dhe besoj se do të ketë shumë shpejt efektet pozitive! 

Unë besoj se fundi i komunizmit do të dalë vetëm kur këto dosje të jenë tërësish 

publike, përndryshe, ka pikëpyetje shumë të madhe. 

Faleminderit! 

Klotilda Bushka- Faleminderit, zoti Ndreca! 

Nuk ka më diskutime, por përpara se të kalojmë në votim dua të bëj dy sqarime: së 

pari, kërkesat për amendamente, çështjet do të shihen së bashku me relatoren me Autoritetin 

dhe kolegët që janë nismëtarë të amendamenteve, me qëllimin që të arrijmë me një draft të 

dakordësuar para votimit nen për nen.  
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Për efekt të procedurës së nisur në Kuvend të shqyrtimit të projektligjit të ri për 

informacionin sekret, nisma e zotit Alibeaj për një ndryshim në ligjin nr. 8457 dt. 11.02.1999 

“Për informacionin e klasifikuar  sekret shtetëror, i ndryshuar””, do të votohet në parim nga 

ne dhe do të marrë vendim si komision që të bashkohet dhe të shqyrtohet së bashku nen për 

nen me projektligjin për informacionin e klasifikuar, sepse është çështje procedurale.  Për sa 

kohë do të jetë një amendament në atë ligj, ne duhet të vendosim se çfarë bëhet me nismën, 

sepse, përndryshe, na mbetet nisma pa veprim. 

Kalojmë në votimin në parim projektligjin “Për një ndryshim në ligjin nr. 45/2015 “ 

Për të drejtën  e informimit për dokumentet e ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore 

Socialiste të Shqipërisë”, të ndryshuar”? Të gjithë dakord. Kundër nuk ka. Abstenim nuk ka.  

Miratohet.  

Kush është dakord në parim me projektligjin “Për një shtesë në ligjin nr. 8457 dt. 

11.02.1999 “Për informacionin e klasifikuar sekret shtetëror, i ndryshuar”” dhe për ta 

bashkuar pas miratimit në parim shqyrtimin e këtij projektligji me projektligjin “Për 

informacionin e klasifikuar  shtetëror”, të cilin e kemi kaluar dje në komision? Të gjithë 

dakord. Kundër nuk ka. Abstenim nuk ka.  

Miratohet.  

Ju falënderoj kolegë për diskutimet, komentet dhe punën! 

Kishim çështje në rend dite edhe projektligjin për informacion e klasifikuar, i cili 

është në shqyrtim nene për nen, por për sa kohë vendosëm që ne do të punojmë në grup pune 

me relatoren për amendamentet e të dyja nismave që sapo shqyrtuam, edhe ajo do të shtyhet 

në të njëjtën ditë kur të shqyrtohen amendamentet për këto dy projektligje.  

Unë ju falënderoj për këtë mbledhje!  

Ditë të mbarë! 

Anëtaret e Autoritetit, faleminderit, jeni të liri të shkoni!  

 

MBYLLET MBLEDHJA 

 

 

 

 

 


