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Ky duhet të jetë përcaktimi ligjor 
dhe terminologjia ligjore për të gjithë 
personat e zhdukur gjatë regjimit 
komunist. Dhe një nen i tillë duhet të 
orientojë një proces reflektues, të thellë 
të mekanizmave ekzistues të mandatuar 
ligjërisht për plotësimin të dhënave 
mbi vendvarrimet, historitë njerëzore, 
memorializimin dhe mbështetjen e 
përpjekjeve të familjeve për këto krime 
të mëdha të padënuara të së kaluarës 
komuniste në Shqipëri.  

Ligji ndërkombëtar ofron interpretim 
të unifikuar në lidhje me mekanizmat 
kombëtarë për zbatimin dhe vendosjen 
e drejtësisë ndaj familjeve të viktimave. 
Krahas kësaj, e drejta humanitare 
shërben si orientim ndaj përpjekjeve 
për të dënuar krimet kundër njerëzimit 
në mënyrë të hapur dhe publike. Dhe në 
këtë studim, praktikat shtetërore të disa 
shteteve silen si një mundësi reflektimi 
për gjetjen e zgjidhjeve në lidhje 
me rolin e institucioneve shtetërore 
përgjegjëse për përmbylljen e procesit 
të identifikimit, dokumentimit dhe 
gjetjeve së trupave të  të personave të 
zhdukur, si pjesë e përndjekjes politike 
në Shqipërinë komuniste. 

PËRMBLEDHJA EKZEKUTIVE 

Ky studim përfaqëson një përpjekje për 
të identifikuar mangësitë e legjislacionit 
shqiptar dhe drejtësisë penale në sfidën 
e identifikimit të mbi 6,000 personave 
të zhdukur gjatë regjimit komunist. Mes 
dualitetit të frikave dhe shqetësimit 
të së shkuarës, mungesës së njohjes 
dhe zbatimit të parimeve të së drejtës 
humanitare, kjo çështje nisi të diskutohej 
ndërmjet institucioneve si një nevojë për 
të trajtuar të shkuarën si parakushtin për 
drejtësi funksionale, memorializim dhe 
luftë kundër pandëshkueshmërisë. 

Çështja e personave të zhdukur, përveç 
se konsiderohet një krim kundër 
njerëzimit, është një shkelje e qartë e së 
drejtës së jetën - një e drejtë themelore, 
e shkelur sistematikisht gjatë periudhës 
së diktaturës në Shqipëri. 

Në referim të Nenit 7 të Statutit të 
Romës, “zhdukja me forcë e personave” 
nënkupton arrestimin, paraburgimin 
apo marrjen me  dhunë  të  personave  nga  
shteti  apo  me  autorizimin,  përkrahjen  apo  
pranimin  e  Shtetit  apo  organizatës politike, 
përcjellur nga refuzimi për të bërë të ditur një 
privim të tillë lirie apo për të dhënë informata 
rreth fatit apo vendndodhjes së atyre personave, 
me qëllim të largimit të tyre nga mbrojtja ligjore 
për një periudhë të zgjatur kohore” 
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Nevoja për një qasje holistike për trajtimin 
e munguar ndaj këtyre viktimave kërkon 
mbajtjen në konsideratë të çdo parimi 
që lidhet me drejtësinë tranzicionale: (1) 
aksesi në drejtësi, (2) e drejta e munguar 
e dëmshpërblimit (deri në garantimin 
e rivënies së çdo të drejte të cënuar, si 
mbështetja për familjet, kompensimi 
monetar, etj), (3) njohja me të vërtetën 
dhe pranimi nga institutcionet e 
sotme të drejtësisë e krimeve të së 

shkuarës, dhe (4) garancitë shtetërore 
për mospërsëritjen e këtyre krimeve të 
rënda. 
Ky studim thekson nevojën urgjente 
për të adresuar çështjen e pazgjidhur të 
personave të zhdukur përmes një ligji 
të posaçëm që përfshin çdo element 
të përshkruar më lart dhe çdo të drejtë 
të njohur nga legjislacioni shqiptar në 
fuqi për këtë kategori të viktimave të 
diktaturës.

Erinda Bllaca
Drejtore ekzekutive,  

Instituti për Aktivizëm dhe Ndryshim Social
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1. Zhdukjet dhe vrasjet pa gjyq si trashëgimi e regjimeve komuniste: 

Historia e regjimeve dhe partive komuniste, politikat e tyre dhe marrëdhëniet 
me shoqëritë përkatëse kombëtare apo me komunitetin ndërkombëtar, natyrisht, 
nuk janë thjesht sinonim i sjelljeve kriminale, terrorit dhe shtypjes.

Disa mund të thonë se shumica e këtyre krimeve ishin veprime të 
kryera në përputhje me sistemin ligjor të atëheshëm i cili ishte i detyrueshëm 
për t’u zbatuar nga institucionet zyrtare të regjimeve.. veprime të njohura 
ndërkombëtarisht dhe ku krerët e shteteve të tilla mirëpriteshin krahëhapur në 
arenën ndërkombëtare. Por a ndodhi kështu edhe me nazizmin? Krimet që do 
të zbulojmë duhet të gjykohen jo duke blerë standardet e regjimeve komuniste, 
por nga kodi i pashkruar i së drejtës natyrore të njerëzimit.

                                            Fragment i marrë nga libri: 
                             “Libri i Zi i Komunizmit: krimet, terrori. shtypja”

Që prej vitit 1917, bota ka njohur 35 regjime të egra dhe shumë përpjekje të tjera për 
të instaluar dhe mbajtur në këmbë këto regjime. Të gjitha përpjekjet kanë dështuan. 
Komunizmi filloi në Rusi në 1917 dhe u përhap në gjithë Evropën Lindore dhe 
Qendrore, në Kinë, Vietnam, Kamboxhia, në pjesë të ndryshme të Afrikës, në 
Afganistan, Korenë e Veriut dhe në Kubë. Nga të dhënat arkivore vlerësohet 
se komunizmi vrau rreth 100 milion njerëz, që është katër herë më shumë se të 
vrarët e Adolf  Hitlerit apo vdekjet e dy Luftërave botërore sëbashku1 (vdekjet për 
shkak të urisë). Siç shpjegon David Satter në Wall Street Journal, komunizmi është 
«katastrofa më e madhe në historinë e njerëzimit.”2

1 Stéphane Courtois et al., Libri i Zi i Komunizmit: krimet, terrori. shtypja (Cambridge, MA: 
Harvard University Press, 1999).).
2 David Satter, “100 vjet komunizëm—dhe 100 Milionë të vdekur,” Wall Street Journal, 6 nëntor 2017,
https://www.wsj.com/articles/100-years-of-communismand-100-million-dead-15100118100  
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Një vëmendje specifike - dhe padyshim 
e merituar - i është dhënë një sërë 
tragjedish të mëdha njerëzore si Lufta 
e Dytë Botërore, Holokausti dhe 
Lufta e Vietnamit për të përmendur 
disa, megjithatë impakti i trashëgimisë 
së komunizmit në aspektin njerëzor, 
ekonomik, të shkatërrimit social, 
qeverisjes dhe mjedisit mbetet ende 
i pashpjeguar qartazi dhe në mënyrë 
shterruese.3 Për shembull, pak dinë për 
genocidin stalinian ndaj Ukrainës gjatë 
viteve 1932–1933—ashtuquajtur si 
“Holodomor”—kriza e madhe e urisë 
që vrau 5–10 milionë njerëz. 
3 Paul Hollander, “Refleksione mbi komu-
nizmin 20 vjet pas rënies së Murit të Berlin-
it” Analizë e Development Policy Analysis, 
No. 11, Cato Institute, 2nentor , 2009, https://
object.cato.org/sites/cato.org/files/pubs/pdf/
dpa11.pdf 

Pothuaj në të gjitha rastet menjëherë 
pas instalimit të pushtetit të tij, regjimi 
komunist orientoi një parti politike 
të fortë, qeverisje dhe udhëheqës të 
fortë të idealizuar përmes kultit të 
individit. Menjëherë pasi nënshtrimit 
ndaj kontrollit komunist, të gjitha 
vendet përjetuan rënie të ndjeshme 
të standardit të jetës, shoqëruar me 
uri dhe humbje tragjike në njerëz. U 
fuqizua figura e udhëheqësit suprem, 
dhe menjëherë, si proces “domino” 
humbën të drejtat dhe liritë civile, nën 
sloganin e “barazisë”. Postet qeveritare 
u konsideruan si një mënyrë për 
përfitime personale dhe pasurim, dhe jo   
si shërbime për qytetarët. Komunizmi, 
nga këndvështrimi i promovuesve 
të tij, ishte i destinuar të reformonte 

Birimi: Stéphane Courtois et al., Libri i Zi i Komunizmit: krimet, terrori. shtypja (Cambridge, MA: 
Harvard University Press, 1999).
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shoqërinë njerëzore në të gjithë botën1 
sipas një modeli të bazuar mbi barazinë 
dhe antagonizmin e tij të përhershëm. 
Regjimet komuniste ndërtuan një 
mekanizëm shtetëror të sofistikuar 
dhune dhe terrori. Dhuna konsiderohej 
si mjeti i vetëm për të fituar pushtetin, 
ndërsa terrori ishte i nevojshëm për të 
konsoliduar dhe përjetësuar pushtetin 
dhe kultin e udhëheqjes individuale 
komuniste.

Mohimi i të drejtave themelore dhe lirive 
sociale dhe politike për një kategori 
individësh në  shoqëritë komuniste 
argumentohej nga propaganda zyrtare si 
një çmim i vogël që duhej paguar për të 
prekur ëndrrën e parealizueshme të një 
shoqërie pa klasa, pa pronë private dhe 
pa varfëri. Persekutimi i çdo individi që 
konsiderohet i rrezikshëm për fuqinë e 
udhëheqjes komuniste dhe indoktrinimi 

me ideologjinë dhe derivatet marksiste 
për pjesën tjetër të shoqërisë ishte një nga 
trashëgimitë kryesore të komunizmit 4. 

Përmes një perspektive historike, 
Shqipëria doli nga Lufta e Dytë 
Botërore si një vend i pazhvilluar dhe 
me varfëri ekstreme. Më 2 dhjetor 
1945, pasi siguroi fitoren e zgjedhjeve 
dhe themeloi Republikën Popullore 
të Shqipërisë, regjimi komunist filloi 
të tregonte synimet e veta të qarta. 
Duke filluar nga janari i vitit 1945 u 

zhvilluan një seri gjyqesh në të gjithë 
vendin të cilat shënjestruan klerin 
katolik; socialdemokratët, monarkistëtt, 
4 AIDSHS, 2015 “Studimi kuadër mbi siste-
min e burgjeve, internimeve dhe punës së 
detyruar gjatë regjimit komunist në Shqipëri 
me fokus ngritjen e një muezu memorje në 
ish kampin e internimit në Tepelene” https://
www.undp.org/content/dam/albania/img/
Publications/Framework%2520Study%-
2520for%2520web.pdf+&cd=1&hl=en&ct=-
clnk&gl=al&client=firefox-b-d 
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pronarët e tokave që kundërshtuan 
zbatimin e Reformës Agrare5. 
Shpejt, në bankën e të akuzuarve, u 
vendoswn edhe figura të Lëvizjes 
Nacionalçlirimtare, që shprehën 
qartë pakënaqësinë me politikën që 
po zbatohej në Shqipëri. Drejtuesit e 
lartë të Partisë Komuniste Shqiptare 
(PKSH) krijuan mekanizma për të 
mbështetur konsolidimin e regjimit 
totalitar, pwrmes të cilët do të ushtrohej 
përndjekja, zbulimi dhe eliminimi 
i kundërshtarëve politikë, qofshin 
ata realë apo imagjinarë. Drejtoria 
e Mbrojtjes së Popullit dhe më pas 
Sigurimi i Shtetit do të merrnin një famë 
të tmerrshme në Shqipëri duke filluar 
nga fillimi i vitit 1946 në profilizimin e 
pwrndjekjes dhe ndëshkimit të ashpër 
ndaj kundwrshtarëve dhe “reagimin” 
ndaj cdo tentative qëndrese. 

Si në çdo regjim politik, komunizmi në 
Shqipëri ishte instaluar dhe mbajtur në 
këmbë nga parimet e ashpra të përfshira 
në kornizën më të lartë legjislative. 
Kur i referohemi Kushtetutës së 
Republikës Popullore Socialiste të 
Shqipërisë (ose Ligji Nr.5506, datë 
28.12.1976) 6, mund të gjejmw parime 
të “barazisë”, “përfshirjes” dhe “fuqisë 
së njerëzve” në të gjitha seksionet. Por 
5 AIDSSH, F. 1, D. 1070 A, Precesi hetimor i Rex-
ho Plakut
6 Bashkëlidhur jepet një version i plotë i 
Kushtetutës komuniste të Shqipërisë: http://
licodu.cois.it/?p=383&lang=en 

ajo që dukej flagrante ishte përcaktimi 
i regjimit politik dhe shoqëror të 
Shqipërisë si “diktatura e proletariatit”7.

Në nenin 4 të Kushtetutës thuhej se 
“Republika Popullore Socialiste e Shqipërisë 
zhvillon pandërprerë revolucionin duke iu 
përmbajtur luftës së klasave dhe synon të sigurojë 
fitoren përfundimtare të regjimit socialist mbi 
regjimin kapitalist, në arritjen e ndërtimit të 
plotë të socializmit dhe komunizmit” .

Bazuar në një ideologji të fortë, duke 
forcuar konceptin e e “Njeriut të 
Ri”, komunizmi në Shqipëri arriti të 
mbajë një regjim mizor që ka treguar 
vazhdimisht shkelje  të rënda, në masë, 
të të drejtave të njeriut në emër të këtyre 
parimeve paradoksale të diktaturës së 
proletariatit. 

Vrasjet, si forma më e rëndë e cënimit të 
jetës dhe sigurisë, u regjistruan në forma 
shumë të rënda. Kodi Penal i regjimit 
të Enver Hoxhës numëroi 34 krime të 
rënda për të cilat jepej dënim me vdekje, 
përfshi 12 krime politike, si “arratisja 
jashtë shtetit” (neni 47), sabotimi i 
“ekonomisë socialiste dhe organizimit 
dhe administrimit të shtetit” (neni 53) 
ose “agjitacion dhe propagandë fashiste, 
anti-demokratike, klerike, luftarake dhe 
antisocialiste” (neni 55). Në vitin 1952, 

7 Neni 2, Kushtetuta e Republikës Popullore 
Socialiste të Shqipërisë e vitit 1976 (Ligji 
Nr.5506, datw 28.12.1976).
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në kohën e manisë së “spiunazhit anglo-
amerikan”, u vendos dënimi me vdekje 
për të gjithë “komplotistët kundër 
shtetit”.

Studime sporadike tregojnë se çdo 
tre ditë në Shqipëri ekzekutohej një 
shqiptar, me ose pa gjyq, për motive 
politike. Çdo javë një i burgosur politik 
vdiste në burg nga torturat. Çdo dy 
ditë, tre persona internoheshin për 
arsye politike. Dënimet u dhanë jo 
vetëm për «veprimtari» kundër shtetit 
ose partisë, por edhe për «shfaqje të 
ndikimeve të ndryshme ideo-politike» 
ose për një mënyrë jetese «borgjeze-
revizioniste». Kodi Penal parashikonte 
dënimin me vdekje edhe në rastet kur 
nuk ishte ndërmarrë asnjë veprimtari 
armiqësore ose kur kjo e fundit nuk 
kishte sjellë ndonjë pasojë. Dënimi 
me vdekje ishte parashikuar gjithashtu 
në nenet e kushtetutës për agjitacion 
dhe propagandë, arratisje, sabotim në 
art, kulturë, etj. Gjatë viteve të para të 
diktaturës, diskriminimi ishte përhapur 
ndaj shtetasve të shtresave të pasura të 
shoqërisë shqiptare ose familjeve me një 

e kaluar intelektuale dhe politike.

Regjimi komunist mbante një sistem 
të gjerë të burgjeve dhe kampeve 
të punës, duke përfshirë gjashtë 
institucione për të burgosurit politikë, 
nëntë për të burgosurit jo-politikë 
dhe katërmbëdhjetë ku të burgosurit 
politikë vuanin dënimin së bashku me 
kriminelë të rregullt. Të burgosurit 
siguruan industrinë jetike të minierave 
të shtetit me një burim të lirë të punës. 
Në 1985 kishte rreth 32,000 të burgosur 
në vend. Kushtet në burgje dhe kampe 
pune ishin të tmerrshme. Ka raporte 
të shumta që të burgosurit politikë 
vdiqën në burgje ose kampe pune si 
rezultat i torturave ose shkaqeve të tjera 
të tilla si vetëvrasja. Edhe në këto raste 
trupat nuk u kthyen në familje, sepse 
në regjimin komunist trupi i të dënuarit 
mbeti në dispozicion të shtetit gjatë 
gjithë kohëzgjatjes së dënimit edhe nëse 
ai vdiq. Por, megjithatë, qëllimi i vërtetë 
ishte të parandalonte kthimin e varreve 
të të burgosurve politikë në vende 
simbolike për tubime ose protesta 
kundër Partisë.
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Krimi i agjitacionit dhe propagandës u 
rendit i pari ndër krimet e tjera politike 
në vitet e mëvonshme. Rritja dhe 
rënia e krimeve politike, veçanërisht 
për agjitacion dhe propagandë, duket 
se varet më shumë nga mënyra e 
hetimit, procedimet dhe gjykimet sesa 
nga ngjarjet reale. Në disa raporte 
të Prokurorisë së Përgjithshme mbi 
ligjshmërinë e zbatimit të masave 
të arrestimit ose ndalimit për krime 
politike, zbulohet se ngrihen probleme 
për shkeljet e procedurave dhe 
mungesën e mbështetjes në prova për 
të provuar shkeljet. Në një raport të 
veçantë të Prokurorit të Përgjithshëm, 
në 12.9.1959, në lidhje me “gabimet 
e hasura gjatë hetimeve”, thuhet se 
investimi po kryhet në ambiente të 
ndyra ku mbizotëron frika8. Dënimet 
e personave që mbajnë poste partie 
ose shtetërore, gjatë regjimit komunist, 
kishin një shtrirje zinxhir duke përfshirë 
shumë pauza të tjera, për shkak të 
ndërtimit të strukturave partiake dhe 
shtetërore, të cilat në shumë raste 
përbëheshin nga familja, burri dhe 
gruaja, të afërmit dhe miqtë. 

Në vitin 1990, pas trazirave serioze 
dhe të përhapura publike, u morën 
hapa për të liberalizuar kodin penal. 
Në maj 1990, një kod penal i orientuar 
politikisht dhe ideologjikisht lehtësoi 
shkeljet sistematike të të drejtave të 
8 Arkivi Qendror i Shtetit, Fondi Prokuroria e 
Përgjithshme (492),d.26,v.1959, fl.1

njeriut dhe siguroi kontrollin e partisë 
komuniste mbi të gjitha aspektet e jetës 
politike, ekonomike dhe kulturore të 
Shqipërisë. Neni 53 i Kodit Penal tw 
vitit 1982, për shembull, përcakton 
gjerësisht sabotimin si “aktivitet ose 
pasivitet për të dobësuar ose dëmtuar 
operacionet e shtetit dhe Partisë 
Shqiptare të Punës, ekonomisë socialiste 
dhe organizimit dhe administrimit të 
shtetit dhe shoqërisë” dhe si një krim 
tw dënueshëm me të paktën dhjetë vjet 
burgim ose me vdekje.

Krimi i “agjitacionit dhe propagandës” 
fashiste, anti-demokratike, fetare, 
nxitëse e luftës dhe antisocialist “, siç 
përcaktohet nga neni 55, mbante një 
dënim prej tre deri në dhjetë vjet burgim 
ose, në kohë lufte, jo më pak se dhjetë vjet 
burgim ose vdekja Neni 47 përcaktonte 
një dënim jo më pak se dhjetë vjet ose 
vdekje për “arratisjen nga shteti” ose 
për “refuzimin e kthimit në atdhe”. 
Kodi penal renditi gjithsej tridhjetë e 
katër vepra të dënueshme me vdekje, 
nga të cilat dymbëdhjetë ishin politike 
dhe njëmbëdhjetë ishin ushtarake. 
Megjithëse individët e akuzuar për sjellje 
kriminale teorikisht kishin të drejtë të 
paraqisnin një mbrojtje, ata nuk mund 
të përfitonin nga shërbimet e një avokati 
profesionist; praktika private e ligjit në 
Shqipëri ishte ndaluar në 1967.
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Numri i veprave të dënueshme me 
vdekje u zvogëlua nga tridhjetë e katër 
në njëmbëdhjetë, gratë u përjashtuan 
nga dënimi me vdekje, dënimi maksimal 
i burgut për “agjitacion dhe propagandë 
antisocialiste” u zvogëlua nga njëzet 
e pesë në dhjetë vjet, burgu maksimal 
dënimi për përpjekje për t’u larguar nga 
vendi në mënyrë të paligjshme gjithashtu 
u ul nga njëzet e pesë në dhjetë vjet, 
statusi ligjor i avokatëve u rivendos dhe 
ndalimi zyrtar i veprimtarisë fetare u 
shfuqizua.

vitet e burgimit u njohën si vite pune për 
efekt pensioni; një vit burg barazohet 
me dy vjet burg; koha e burgut njihej 
si punë e vështirë. Kompensimi u shlye 
me letra me vlerë dhe vetëm në shuma 
të vogla në të holla. Çështjet e strehimit, 
punësimit, kualifikimit dhe arsimit për 
ish-të përndjekurit politikë ishin një 
përparësi.

Neni 9 i ligjit parashikonte krijimin 

Dënimi i fundit me vdekje për kriminelët e zakonshëm u dha në Tiranë në 15 Mars 
1995. Disa muaj më vonë, u vendos një moratorium, i cili çoi në heqjen përfundimtare të 
dënimit me vdekje në 1999. Në maj 1990, të gjithë të internuarit u lanë të lirë dhe kjo 
formë e ndëshkimit nuk mbeti më në fuqi. 

Në Mars 1991, zgjedhjet e para pluraliste 
të mbajtura në Shqipëri pas Luftës së 
Dytë Botërore u fituan nga Partia e 
Punës. Në qershor 1991, amnistia u dha 
për të gjithë të burgosurit politikë. Më 
30 shtator 1991, Asambleja Popullore 
shfajësoi të gjithë ish të përndjekurit 
politikë të regjimit komunist, duke 
përfshirë edhe ata që ishin ekzekutuar, 
burgosur ose internuar. i njëjti 
ligj parashikonte dëmshpërblimin 
(kompensimin) sipas llojeve të dënimit. 
Ndryshimet e ligjit me kalimin e viteve: 

e një Komisioni me pjesëmarrjen e 
deputetëve, anëtarëve të qeverisë, 
përfaqësuesve të organeve gjyqësore 
dhe anëtarëve të shoqatave të ish të 
përndjekurve politikë për të vlerësuar 
krimet politike të Shtetit. Ky komision 
gjithashtu kishte për detyrë të 
monitoronte zbatimin e ligjit në fjalë.

Përgjatë periudhës së tranzicionit, 
institucionet publike dhe të afërmit e të 
zhdukurve kanë gjetur rreth 100 trupa, 
në disa raste të paidentifikueshëm. Një 
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nga zbulimet e para të mbetjeve të të pushkatuarve ndodhi në vitin 1993, në afërsi të 
Tiranës, ku u gjetën eshtrat e 22 personave të dënuar dhe pushkatuar për incidentin 
e bombës në ambasadën sovjetike. Në vitin 2010, u gjet një varr masiv pranë Malit 
të Dajtit. Si rezultat i zhvarrosjeve nga Instituti i Mjekësisë Ligjore u gjetën 13 
trupa si dhe mbetje të tjera njerëzore të paidentifikuara ende.9 Zhvarrimet u bënë 
pa pasur asnje njohur apo informacion mbi elementet themelore të përcaktuara në 
Protokollin e Minesotës10. 

Ironikisht, që nga viti 1991 kur regjimi Komunist dështoi në territorin e Republikës 
së Shqipërisë nuk ka të dhëna të regjistruara për të konfirmuar ndonjë rast të hetuar 
ose të ndjekur penalisht të zhdukjes me forcë. Krimet e së kaluarës mbi Shqipërinë, 
megjithëse mbi 30 vjet të shkatërrimit të diktaturës, mbeten ende të padënuara. 
Shqipëria duhet të merret ende në mënyrë adekuate me shkeljet e rënda të të 
drejtave të njeriut të kryera midis 1944 dhe 1991, kur mijëra viktima vuajtën nga 
burgimet, torturat, internimi i brendshëm, ekzekutimet dhe zhdukjet me forcë.

2. Vrasjet jashtëgjyqësore si krim kundër njerëzimit: 

Pasojat ligjore të krimeve të kryera nga një vend specifik u përballën për herë të 
parë në vitin 1945 në Tribunalin e Nurembergut, i cili u organizua nga Aleatët 
për të shqyrtuar mizoritë e kryera nga nazistët. Natyra e këtyre krimeve ishte 
përcaktuar nga neni 6 i Kartës së Gjykatës Ushtarake Ndërkombëtare, i cili 
identifikoi tre vepra madhore: krime kundër paqes, krime lufte dhe krime 
kundër njerëzimit. Dhe shqyrtimi i të gjitha këtyre krimeve të kryera nga 
regjimi komunist zbulon krime që përshtaten në secilën nga këto tre kategori. 

E Drejta Ndërkombëtare Humanitare parashikon gjithashtu detyrime për të kërkuar 
të zhdukurit. Për shembull, Protokolli Shtesë i Konventave të Gjenevës të vitit 
1977 “kërkon që secila palë… të kërkojë persona që janë raportuar të zhdukur nga 
9 Osteological proofs of torture and cruelty: forensic findings form a secret cemetery in Tirana, Albania
Admir Sinamati, MD*, Anila Tahiri, MD**, Besim Ymaj, MD***, Zija Ismaili***,Gentian 
Vyshka, MD****, Bardhyl Çipi, M- Torture Volumi 21, Numri 3, 2011, https://irct.org/publica-
tions/torture-journal/115 
10 Protokolli i Minesotes, version i rishikuar i Manualit te OKB-se oer Parandalimin dhe het-
imin efektiv te vrasjeve jashtegjyqesore, ekzekutimeve arbitrare, https://www.ohchr.org/Docu-
ments/Publications/MinnesotaProtocol.pdf 
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pala kundërshtare”. Statuti i Romës i 
Tribunalit Penal Ndërkombëtar (Statuti 
i Romës) parashikon krimin e zhdukjes 
me forcë si një krim kundër njerëzimit. 
Neni 7/1 i tij jep përkufizimet e krimeve 
kundër njerëzimit si “nënkupton cilindo 
nga aktet në vijim, kur janë të kryera si 
pjesë e sulmit të gjërë apo sistematik të 
drejtuar kundër cilësdo popullate civile, 
me paramendim:
(a) vrasja;
(b) shfarosja;
(c) skllavërimi;
(d) deportimi apo transferimi i dhun-

shëm i popullësisë;
(e) burgosja apo privimi tjetër i rëndë 

nga liria fizike që paraqet shkelje të 
rregullave

themelore të së drejtës ndërkombëtare;
(f) tortura;
(g) dhunimi, skllavërimi seksual, prosti-

tucioni i dhunshëm, shtatëzania e 
dhunshme, sterilizimi i detyruar, apo 
çdo formë tjetër e dhunës seksuale e 
peshës së ngjajshme;: 
(i) zhdukja e detyrueshme e 

personave;
(j) krimi i aparteidit;
(k) aktet tjera johumane të karakterit 

të ngjashëm që shkaktojnë 
qëllimisht vuajtje të mëdha, apo 
lëndime serioze të trupit apo 
shëndetit fizik ose mendor.

 

Sipas ketij neni të Statutit të Romës, pika 
(i) (i) “Zhdukja e dhunshme e personave” 
nënkupton arrestimin, paraburgimin apo 
marrjen me dhunë të personave nga shteti apo 
me autorizimin, përkrahjen apo pranimin e 
Shtetit apo organizatës politike, përcjellur nga 
refuzimi për të bërë të ditur një privim të tillë 
lirie apo për të dhënë informata rreth fatit apo 
vendndodhjes së atyre personave, me qëllim të 
largimit të tyre nga mbrojtja ligjore për një 
periudhë të zgjatur kohore11.

Sigurisht, veprimet e dhunshme dhe 
mizore të regjimit komunist në Shqipëri 
shpesh plotësonin kriteret e referencës, 
literaturën përkatëse, dokumentet e së 
drejtës ndërkombëtare të vendosura për 
t›i kualifikuar, në përputhje me rrethanat 
përkatëse dhe kontekstin, kryesisht si 
krime kundër njerëzimit (p.sh. vrasje 
masive, tortura dhe persekutime, 
dëbime/ zhvendosje të detyruara 
per familjet e personave që ishin 
arrestuar/dënuar). Kushtet e jetesës 
në burgje dhe në kampet e punës së 
detyruar raportohej se ishin çnjerëzore, 
dhe të paraburgosurit shpesh u 
nënshtroheshin torturave dhe formave 
të tjera të trajtimit mizor, çnjerëzor 
ose degradues. Është argumentuar se 
këto lehtësira jo vetëm që i shërbenin 
qëllimit të sigurimit të fuqisë punëtore 
falas për regjimin, por gjithashtu lejuan 
“eliminimin fizik” të kundërshtarëve 
11 Statuti i Romes, neni 7/2, point (i). https://
www.icc-cpi.int/resource-library/documents/
rs-eng.pdf 
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të tij politikë. Në shoqërinë e sotme 
shqiptare nuk ka dyshim për natyrën 
e krimeve, torturave, persekutimeve 
dhe trajtimeve çnjerëzore të regjimit 
komunist. 

Të dhënat zyrtare për personat e 
zhdukur dhe për ata që u burgosën me 
gjyq e pagjyq ose që u ekzekutuan gjatë 
diktaturës, thuhet se nuk janë të plota 
dhe shpesh i referohen organizatave të 
ndryshme joqeveritare që ofrojnë shifra 
të ndryshme. Megjithatë vlerësohet se 
më shumë se 6,000 persona u zhdukën, 
por pa ndonjë informacion specifik se 
sa prej tyre u zhdukën me forcë12. 
12http://www.sociale.gov.al/al/newsroom/
deklarata-per-shtyp/zgjidhja-e-ceshtjes-se-
personave-te-zhdukur-gjate-regjimit-komu-
nist-ne-shqiperi

Të dhënat nga Instituti për Studimet e 
Krimeve dhe Pasojave të Komunizmit, 
viktimat mund të klasifikohen në 
kategoritë e mëposhtme: njerëz që u 
ekzekutuan nga regjimi, me ose pa 
gjyq; njerëz të burgosur; dhe njerëzit 
që ishin zhvendosur brenda në kampet 
e përqendrimit ose të punës. Vlerësohet 
se afërsisht 650 gra dhe 5,600 burra u 
ekzekutuan, 22,000 persona u burgosën 
dhe 40,000 persona u zhvendosën brenda 
në kampe. Sidoqoftë, ndërsa internimet 
prekën të gjithë familjet, numri i 
përgjithshëm i viktimave rritet në më 
shumë se 100,000 persona.

Informacioni i mbledhur nga historitë 
njerëzore të identifikuara përmes arkivës 
së Autoriteti për Hapjen e Dosjeve të 
Sigurimit, tregon se disa nga viktimat 
vdiqën gjatë paraburgimit; të tjerë 
humbën jetën ndërsa vuanin dënimet me 
burgim ose në kampe përqendrimi ose 
pune; të tjerë u ekzekutuan në përputhje 
me dënimet me vdekje të marra nga 
gjykatat; ndërsa të tjerë u zhdukën gjatë 
përpjekjes për t’i shpëtuar regjimit, në 
përpjekje për t’u arratisur jashtë shtetit 
(numri më i ulët i raportuar i vrasjeve kundër 
individëve që përpiqeshin të iknin nga vendi 
në 1989 ishte 88). Ndërsa ka shkallë të 
ndryshme sigurie për fatin përfundimtar 
të këtyre viktimave, shumica supozohet 
se kanë vdekur, megjithatë vendndodhja 
e vendeve të varrimit të tyre nuk u është 

Lidhur me personat e 
zhdukur, këto abuzime 
shpesh përfshijnë shkelje 
të së drejtës së jetës,  për 
lirisë dhe sigurisë personale, 
si dhe dinjitetit njerëzor; 
ndalimit absolut të torturave 
ose trajtimeve degraduese 
ose ndëshkimeve; të drejtës 
për një jetë familjare dhe të 
drejtës për njohje si person 
para ligjit.
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bërë e ditur asnjëherë familjeve të tyre.13. 

Eshtrat e atyre që u ekzekutuan nga regjimi 
u varrosën kryesisht në varre masive të 
pashënuara të vendosura pranë qendrave 
të paraburgimit, burgjeve dhe kampeve 
të përqendrimit ose të punës në të gjithë 
vendin. 13 ish-qendrat e paraburgimit 
politik që vepronin midis viteve 1944 dhe 
1991 ishin Kukësi, Peshkopi, Burrel, Tirana, 
Elbasan, Berat, Tepelenë, Gjirokastër, 
Vlorë, Kavajë, Durrës, Shkodër dhe  
Korcë. Përveç kësaj, vlerësohet se numri 
i kampeve të punës arriti në 20, me disa 
hulumtime që identifikuan deri në 56 
kampe. Numri i vendeve të varrimit 
gjithashtu mbetet i pasaktë dhe vlerësohet 
nga disa burime të jetë midis 22 dhe 29, 
përfshirë varre masive14.

Konventa Ndërkombëtare për Mbro-
jtjen e të gjithë Personave nga zhdukjet 
me forcë u ratifikua nga Republika 
e Shqipërisë me ligjin Nr. 9802, datë 
13.09.2007. Në përputhje me këtë ligj, 
Republika e Shqipërisë deklaron se në 
përputhje me nenin 31, paragrafi 1 i 
Konventës, ajo njeh kompetencën e 
Komitetit të Zhdukjeve me Forcë për 
të marrë dhe shqyrtuar komunikime 
nga ose për llogari të individëve që i 
13Gjetjet e Grupit te punes mbi zhdihje me 
force dhe te pavullnetshme, konkluzione te 
vizites ne Shqiperi (5-12 Dhjetor 2016), https://
www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/Dis-
playNews.aspx?NewsID=21016&LangID=E 
14 Raporti Grupit te punes mbi zhdukjet me 
force dhe te pavullnetshme, pas vizites ne 
Shqiperi. A/HRC/36/39/Add.1, para11.

nënshtrohen juridiksionit të saj, duke 
pretenduar të jenë viktima të një shkeljeje 
nga Shqipëria të dispozitave të kësaj 
Konvente. Në përputhje me nenin 32, 
Republika e Shqipërisë deklaron se njeh 
kompetencën e Komitetit për të marrë 
dhe marrë në konsideratë komunikimet, 
në të cilat një Shtet Palë pretendon se 
një Shtet tjetër Palë nuk po përmbush 
detyrimet e tij sipas Konventës. 

Në Shqipëri, e drejta ndërkombëtare 
gëzon një pozitë të privilegjuar në 
raport me atë vendas dhe në këtë 
kuptim Konventa mbizotëron mbi 
të drejtën e brendshme. Kushtetuta 
përcakton detyrimin e shtetit shqiptar 
për të zbatuar të drejtën ndërkombëtare. 
Sipas nenit 122 të Kushtetutës, çdo 
marrëveshje ndërkombëtare e ratifikuar 
nga Parlamenti bëhet pjesë e ligjit të 
brendshëm pas botimit në Fletoren 
Zyrtare. Neni 122 i Kushtetutës 
parashikon që e drejta ndërkombëtare 
zbatohet drejtpërdrejt, përveç kur 
nuk është e vetë-ekzekutueshme dhe 
zbatimi i tij kërkon shpalljen e një 
ligji. Marrëveshjet ndërkombëtare 
të ratifikuara nga Parlamenti kanë 
përparësi mbi ligjet kombëtare që nuk 
përputhen me të. Po kështu, normat e 
lëshuara nga organizatat ndërkombëtare 
mbizotërojnë në rast konflikti, mbi ligjet 
e brendshme kur ratifikohet marrëveshja 
nga Republika e Shqipërisë. 
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Shqipëria ka kodifikuar zhdukjen me 
forcë si një vepër të veçantë penale, 
sipas neneve 7415 dhe 109 (c) në 
përputhje me përkufizimin e dhënë në 
Deklaratën për Mbrojtjen e të gjithë 
Personave nga Zhdukja me Forcë, e cila 
dënohet me ndëshkime të përshtatshme 
që marrin parasysh seriozitetin e saj 
ekstrem16. Kodi Penal përfshin mënyra 
të ndryshme të përgjegjësisë penale, 
përfshirë përgjegjësinë në lidhje me çdo 
person që kryen, urdhëron, kërkon ose 
nxit kryerjen, përpjekjet për të kryer, 
15 Neni 76 - Krime kundër njerëzimit (Ndrysh-
uar me ligjin nr. 8733, datë 24.1.2001; ndry-
shuar me ligjin nr. 144/2013, datë 2.5.2013) 
Vrasjet, zhdukja me forcë, shfarosjet, kthimi 
në skllevër, internimet dhe dëbimet, si dhe çdo 
lloj torture ose dhune tjetër njerëzore, të kry-
era, sipas një plani konkret të paramenduar, 
ose në mënyrë sistematike, kundër një grupi të 
popullsisë civile, për motive politike, ideolog-
jike, raciale, etnike e fetare dënohen jo më 
pak se pesëmbëdhjetë vjet ose me burgim të 
përjetshëm”. https://euralius.eu/index.php/en/
library/albanian-legislation/send/10-criminal-
code/11-criminal-code-en .
16 Neni 109/c i Kodit Penal te Republikes se 
Shqiperise (ndryshuar me Ligjin No. 144, date 
2 Maj 2013, neni. 25)

Bazuar në rregullat dhe parimet e përgjithshme për zbatimin e normave ligjore, mund të 
konkludohet se subjektet (individët) mund të aplikojnë dhe të kërkojnë zbatimin e vetëm 
atyre neneve të Konventës, zbatimi i të cilave është i garantuar nga legjislacioni aktual dhe 
për të cilat ekziston nuk ka nevojë të vendosen mekanizma të brendshëm. Duke marrë 
parasysh detyrimet që rrjedhin nga kjo Konventë, në rastet kur një nen specifik i Konventës 
kërkon miratimin e dispozitave të brendshme ligjore ose krijimin e mekanizmave të 
brendshëm për zbatimin e saj, ne nënvizojmë parashikimin e “zhdukjes me forcë” si një 
vepër penale.

është bashkëpunëtor ose merr pjesë në 
një zhdukje të detyruar. Ai parashikon 
shprehimisht zbatimin e komandës 
ose përgjegjësinë penale individuale 
superiore për një krim të tillë. Kryerja 
e zhdukjes me forcë ndaj fëmijëve dhe 
grave përkeqëson përgjegjësinë penale.17 
Kodi Penal parashikon gjithashtu 
rrethana të përshtatshme lehtësuese 
ose rënduese. Në vitin 2013, Kodi u 
ndryshua për të përfshirë zhdukjen me 
forcë në përkufizimin e krimeve kundër 
njerëzimit, për të cilat nuk zbatohet 
asnjë parashkrim18.

Çfarë masash merren për të dënuar këtë 
privim të paligjshëm të së drejtës së Jetës? 
Duke supozuar se vullneti për të dënuar 
krimet komuniste është i pashmangshëm, 
i domosdoshëm dhe i shëndetshëm për 
një shoqëri, hetimet mbi abuzimet e të 

17 Idem
18 Neni 67 dhe 74 i Kodit Penal te Republikes 
se Shqiperise.
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drejtave të njeriut mund të marrin forma 
të ndryshme në kontekste të ndryshme, 
nga zhvarrosjet zyrtare, të burimeve të 
mirë të sponsorizuara nga shteti, deri te 
kërkimet dhe zhvarrosjet jozyrtare nga 
anëtarët e familjes. 

Praktika e Argjentinës: ishte vendi i 
parë në Amerikën Latine që filloi të kryejë 
zhvarrosje si pjesë e procesit të kërkimit 
të personave të zhdukur, me kërkesë të 
Komisionit Kombëtar për të Zhdukurit. 
Që nga fillimi, organizatat e të afërmve 
kanë luajtur një rol të rëndësishëm 
në proceset e kërkimit. Megjithëse jo 
gjithmonë konsensuale, zhvarrosjet 
kanë formuar një pjesë të një strategjie 
më të gjerë në përpjekjen e organizatave 
të të afërmve të personave të zhdukur. 
Motivi kryesor është kërkimi i drejtësisë 
dhe së vërtetës dhe jo thjesht elementë 
emocionalë, megjithëse këta elementë 
janë të pranishëm midis organizatave 
të të afërmve. Në rastin e Argjentinës, 

megjithë ndryshimet në raste, dhe / ose 
ligjet në rajonet ku ndodhën zhvarrosjet, 
roli i familjeve ishte mjaft i rëndësishëm 
në vendosjen se si do të ktheheshin 
eshtrat; cili do të jetë hapi tjetër në lidhje 
me drejtësinë, etj. Studimet tregojnë se 
ka pasur disa institucione të drejtësisë 

që përfshihen në procese, në 
disa raste duke rezultuar në akte 
simbolike të njohjes (leximi i 
shënimeve).
Në Argjentinë është dhënë një 
mbështetje e madhe psikologjike 
për familjarët e personave të 
zhdukur dhe të mbijetuarit e 
torturave dhe është bërë një sasi 
e madhe e punës teorike, por 
proceset e zhvarrosjes nuk janë 
identifikuar si fusha ku kjo punë 

është e rëndësishme. Rasti i Argjentinës 
ka treguar se gjithmonë ekziston nevoja 
për një qasje të kombinuar psikologjike, 
gjyqësore dhe pajtimi shoqërore.  

Rasti i Uruguait për mijëra të burgosur 
- të zhdukur pas grushtit të shtetit 
në 1973 ishte shumë i ngjashëm me 
vendet e tjera të Amerikës Latine, të 
tilla si Argjentina. Pak zhvarrosje janë 
kryer, por ato kanë pasur një ndikim 
të madh shoqëror, i pari përshkruhet 
si një proces i mirëfilltë kolektiv që 
përfshin popullin uruguajan. Për shkak 
të mungesës së përvojës dhe sfondit 
në proceset e zhvarrosjes, ka pasur një 
mungesë koordinimi. Vendndodhja e 

Ka shumë shembuj të ndryshëm nga e gjithë bota 
që ofrojnë disa praktika në trajtimin e çështjeve të 
vrasjeve jashtëgjyqësore dhe/ose zhdukjeve me forcë, 
që kombinojnë një qasje legjislative gjithëpërfshirëse 
drejt njohjes së krimeve, përfshirjen e familjeve, masa 
të favorshme për zhvillimin e procedurave gjyqësore, 
dhe nëse është i përshtatshëm, anulimin me forcë të 
Ligjeve të Amnistisë që shërbyen për të fshehur 
mosndëshkimin (praktika e Kilit).
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mundshme e personave të zhdukur në 
vende të ndryshme, të tilla si Argjentina 
dhe Kili, e ka bërë të vështirë gjetjen e 
tyre. Rasti i Uruguait gjithashtu është 
analizuar për shkak të ekzistencës së 
ligjit që ndalon çdo veprim tjetër juridik 
(Ligji për skadimin e kërkesës ndëshkuese 
shtetërore - Ligji për mosndëshkimin). Vetëm 
në vitin 2006 disa çështje u dërguan në 
gjykatat uruguajane dhe kiliane. Kjo 
çështje tregon ngjashmëri me ligjin 
shqiptar të Amnistisë të viteve ‘90 që 
në fakt ka orientuar procesin ligjor drejt 
akteve administrative/ekzekutive më 
tepër se çështjet gjyqësore.

Paraguaji: Praktika e zhdukjes së 
detyruar ishte sistematike në Paraguai, 
veçanërisht midis 1959 dhe 1962 
pas grushtit të shtetit nga Gjenerali 
Stroessner. Ai vazhdoi pas këtyre datave, 
por në një mënyrë më selektive. Proceset 
janë zbatuar në kontekstin e Komisionit 
të së Vërtetës dhe Drejtësisë. Është 
siguruar shoqërimi që nuk ka qenë i 
kufizuar në gërmim por ka vazhduar, 
duke filluar me punën fillestare të kërkimit 
të informacionit deri në procedurat 
ligjore ose paraqitjen e kërkesave nga 
të afërmit në parlament. Një proces i 
tillë zgjati me vite për t’u finalizuar; dhe 
rezultatet përfshinë gjithashtu krijimin 
e një Banke Kombëtare të të Dhënave 
Gjenetike për të lehtësuar identifikimin. 
Procesi gjithashtu kërkoi përshtatjen e 
legjislacionit Paraguaian ndaj kërkesave 

ndërkombëtare dhe krijimin e një 
sekretariati të përhershëm të të drejtave 
të njeriut të përziera me pjesëmarrjen e 
shtetit dhe shoqërisë civile në mënyrë 
që të zgjasë kornizën e veprimit të 
Komisionit të së Vërtetës dhe Drejtësisë.

Dështimi i çështjeve ligjore në Vene-
zuelë: Dekreti presidencial i 28 Shkurt 
1989, i cili pezulloi garancitë kushtetuese 
për të lehtësuar shtypjen e protestave 
si rezultat i masave ekonomike të marra 
nga qeveria, çoi në një periudhë prej gati 
një muaji të veprimeve nga ushtria dhe 
policia, duke rezultuar në një numër të 
të vdekur dhe të plagosur që ende nuk 
janë vlerësuar, sidomos në lagjet e varfëra 
të qytetit. Vlerësimet zyrtare ishin 276 të 
vdekur, por kur varri i La Peste u gjet me 
68 trupa të paidentifikuar që nuk ishin në 
listën zyrtare, ky vlerësim u diskreditua. Në 
vitin 1999, 437 padi u ngritën në gjykata 
për vdekje ose lëndim (Carrillo, 2007).

Për zhvarrosjet u kërkua një betejë e 
gjatë ligjore dhe u deshën 18 muaj për 
të lëshuar urdhrin për hapjen e varreve 
të përbashkëta. Pas 17 vitesh procedimi 
penal dhe një dënimi të favorshëm nga 
Gjykata Ndër-Amerikane e të Drejtave 
të Njeriut, hetimet janë ende në fazën 
paraprake dhe asnjë çështje nuk është 
dëgjuar në gjykatat kombëtare deri më 
tani. Një numër i madh trupash janë 
ende të paidentifikuar (si në El Salvador). 
Familjet promovuan dhe zbatuan pjesën 
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më të madhe të procesit (gjetja e familjeve 
të tjera, bërja e shënimeve para vdekjes, 
pastrimi i zonës, pjesëmarrja në gërmim 
dhe mbrojtja i mbetjeve njerëzore).

Në Venezuelë kërkimi i drejtësisë ka qenë 
forca kryesore lëvizëse për familjet, në 
vend se pikëllimi ose çështjet emocionuese 
(ndryshe nga Guatemala ose Peruja, por e 
ngjashme me Argjentinën ose Brazilin). 
Që nga zhvarrosja, Komiteti i të afërmve 
të viktimave të ngjarjeve të ndodhura në 
shkurt dhe mars 1989 (COFAVIC) u krijua 
si një organizatë e të drejtave të njeriut e 
cila punon për të gjitha llojet e çështjeve 
në vend, si dhe siguron trajnim për forcat 
e armatosura dhe policia, edukimi për të 
drejtat e njeriut dhe aktivitete të tjera (si 
Hondurasi dhe Panama).
Shteti u përpoq të shmangte zhvarrosjet 
duke iu drejtuar arsyeve “sanitare” (si 
në Panama) që nuk mbështeten nga 
raportet ndërkombëtare. Qeveritë e 
njëpasnjëshme ishin përgjegjëse për 
pengimin e përpjekjeve dhe të afërmit 
u kërcënuan nga zyrtarët e shtetit. Pas 
zhvarrosjes, Instituti i Mjekësisë Ligjore 
manipuloi eshtrat, duke shkatërruar 
provat e ekspertëve dhe varrosur eshtrat 
disa orë më vonë. Familjarëve u janë dhënë 
vetëm çertifikata identike që konfirmojnë 
vdekjen me armë zjarri, pa informacione 
të mëtejshme dhe as aktivitete varrimi (si 
në Panama dhe Columbia).
Ky është skenari më i keq kur shteti është 
gjyqtar dhe palë, dhe kështu mbizotëron 
pandëshkueshmëria.

Rasti i Kosovës: statusi i personave 
të zhdukur në Kosovë rregullohet me 
Ligjin Nr. 04 / L –023 “Për Personat 
e Zhdukur” 19. Ligji synon të mbrojë 
të drejtat dhe interesat e personave 
të zhdukur dhe anëtarëve të familjes 
së tyre, veçanërisht të drejtën e 
anëtarëve të familjes për të ditur për 
fatin e personave të zhdukur, të cilët u 
raportuan të zhdukur gjatë periudhës 
1 janar 1998 - 31 dhjetor 2000, si një 
pasoja e luftës në Kosovë gjatë viteve 
1998-1999. Krijon një komitet ndër-
ministror si një mekanizëm institucional 
që shqyrton dhe informon familjet mbi 
rezultatet e kërkesave për kërkim; drejton, 
mbikëqyr, koordinon dhe harmonizon 
aktivitetet e institucioneve vendore dhe 
ndërkombëtare në lidhje me çështjet 
e personave të zhdukur; dhe ndriçon 
fatin e personave të zhdukur si rezultat i 
konfliktit të luftës, pavarësisht përkatësisë 
etnike, ushtarake ose statusit civil.

Shqipëria: Një numër përpjekjesh të 
përkohshme dhe të fragmentuara për 
të kërkuar të zhdukurit janë nisur në 
Shqipëri, megjithatë asnjë prej tyre si 
pjesë e një politike gjithëpërfshirëse 
të Shtetit që kërkon të vërtetën. Këto 
nisma përfshijnë krijimin e një task 
force ndër-ministrore jetëshkurtër për 
të kërkuar, lokalizuar dhe identifikuar 
19 Teksti i ligjit mund te gjendet: https://
ihl-databases.icrc.org/ihl-nat/a24d1cf3344e9
9934125673e00508142/5877830e98fef580c-
12579dc004abfac/$FILE/Law%20on%20
Missing%20Persons.pdf 
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mbetjet e personave të ekzekutuar gjatë 
regjimit komunist, të cilat nuk ofruan 
përgjigjet aq të nevojshme të kërkuara 
nga familjarët e atyre që mbeten të 
zhdukur. Në shumicën e rasteve, 
kërkimi për mbetjet dhe gërmimi i 
vendeve të dyshuara të varrimit që kanë 
ndodhur në Shqipëri janë ndërmarrë 
nga familjet e të zhdukurve, me 
burimet e tyre financiare, dhe pa ndonjë 
mbështetje eksperte apo kriminalistike 
nga institucionet shtetërore.

Marrëveshja e vitit 2015 midis Qeverisë 
Shqiptare dhe Ndërkombëtare e 
Personave të Zhdukur (ICMP), kishte 
për qëllim mbështetjen e kërkimit të 
njerëzve që besohet se ishin zhdukur 
gjatë regjimit komunist. Projekti 
përfshiu mbështetje në lidhje me 
sistemet e menaxhimit të të dhënave, 
koleksionet e mostrave, si dhe testimin 
dhe përputhjen e ADN-së. Një 
ekzaminim i plotë i të gjitha vendeve të 
identifikuara të varrimit u bë i mundur 
me mbështetjen e ICMP dhe në të 
vërtetë një faqe në internet e dedikuar 
është funksionale. 

Pavarësisht rezultateve mbresëlënëse 
për të adresuar çështjen (Memorandumi 
i Mirëkuptimit që Qeveria Shqiptare 
nënshkroi me ICMP; disa nisma 
shtetërore të lidhura me vendet e 
dedikuara të kujtimeve historike), 
shumë pak përparim është bërë në 
finalizimin e listave dhe regjistrave të të 
zhdukurve personat, kërkimi në vendet 
e ekzekutimit dhe vendet e mundshme 
të varreve ende nuk janë burim i hapur 
për publikun. “Sekreti” justifikohet nga 
procedurat e komplikuara të ligjit për 
informacionin në lidhje me dosjet e 
ish-Sigurimit të Shtetit “; megjithatë, ka 
familje jashtëzakonisht të irrituara nga 
kjo.
Që nga sot, mekanizmat e ndryshëm, 
institucionet nuk e bënë të qartë 
procesin: bashkëpunimi mungon, 
çështja u politizua dhe ata që vazhdojnë 
të vuajnë janë familjet. 

Përkundër kornizës rregullatore të 
brendshme, mungesa e zbatimit 
ende mbizotëron. Ende nuk ka asnjë 
përfshirje të prokurorit në procesin 
e zhvarrosjeve. Sipas nenit 200 të 
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Kodit Procedural Penal, kërkesa për 
ekzaminimin pas vdekjes të kufomave 
është një përgjegjësi ligjore e autoritetit 
procedues me praninë e një mjeku ligjor. 
Me qëllim të kryerjes së ekzaminimit të 
një trupi të vdekur, gjyqtari ose prokurori 
mund të urdhërojë për zhvarrosjen e tij, 
duke informuar një anëtar të familjes së 
personit të vdekur për të marrë pjesë, 
përveç kur pjesëmarrja mund të dëmtojë 
qëllimin e ekzaminimit.

Për të ardhur në një rekomandim, 
mungesa e një legjislacioni gjithëpërfshi-
rës që siguron të drejtat e shoqërisë dhe 
familjeve të personave të zhdukur me 
forcë për të ditur të vërtetën për atë që 
ndodhi; e drejta e familjeve për të gjetur 
eshtrat e të dashurve të tyre, identifikuar 
dhe kthyer tek ata; e drejta e tyre për 
dëmshpërblim, përfshirë kompensimin, 
kthimin, rehabilitimin, kënaqësinë dhe 
garancitë e mos-përsëritjes; dhe e drejta 
për kujtesë, si dhe e drejta për qasje në 
drejtësi ende mungon.

Për zhvillimet aktuale dhe informa-cionin, 
nuk ka hetime, apo çështje të ndjekjes penale 
të kërkuara nga ndonjë autoritet qeveritar 
në lidhje me vrasjet jashtëgjyqësore, as një 
angazhim të drejtpërdrejtë të Prokurorisë 
së Përgjithshme në lidhje me hapjen e 
arkivave të këtij institucioni. Kjo përforcon 
klimën e mosndëshkimit dhe mungesës së 
së vërtetës dhe drejtësisë për viktimat.

Për më tepër, mosgatishmëria për t’u 
marrë me krimin e së kaluarës, me 
sa duket i bën autoritetet gjyqësore 
që shkelin ligjin ndërkombëtar dhe 
Konventën Ndërkombëtare për Mbrojt-
jen e të gjithë Personave nga Zhdukjet 
me Forcë (ICED), megjithëse njihet nga 
Neni 122 i Kushtetutës së Shqipërisë si 
drejtpërdrejt e zbatueshme në sistemin 
gjyqësor vendas.

Pozicioni i kontestuar se “kryesit 
kishin vepruar në përputhje me ligjin 
e atëhershëm në fuqi” është një 
argument që ende pengon të drejtën 
për të vërtetën dhe drejtësinë. Për ta 
vendosur këtë pikëpamje në aspektin 
juridik, ky qëndrim duket se sugjeron 
që ndjekja penale për veprime që nuk 
konsideroheshin krime kur ishin kryer 
do të binte në kundërshtim me parimin 
e jo-prapaveprimit. Grupi i Punës i 
KB për Dispepsionet e Detyruara, në 
raportin e tij të botuar mbi Shqipërinë, 
kishte kujtuar që të respektojë plotësisht 
parimet e Deklaratës mbi disperancën e 
detyruar duke thënë se “asnjë rrethanë 
nuk mund të thirret për të justifikuar 
zhdukjen e detyruar”. Në argumentet 
ligjore të paraqitura si referime për 
autoritetet prokuroriale shqiptare, 
Grupet e Punës së KB kanë deklaruar 
qartë se “zhdukja me forcë është një akt 
i vetëm i konsoliduar, jo një kombinim 
i fakteve të izoluara, të palidhura26 dhe 
krimit të vazhdueshëm prototipik”. Kjo 
do të thotë, ndër të tjera, se krimi shtrihet 
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për tërë periudhën kohore kur nuk është 
i plotë, deri në përcaktimin e qartë të fatit 
ose vendndodhjes së personit të zhdukur, 
pavarësisht nëse ai person është i gjallë 
apo i vdekur. Si pasojë, rastet e zhdukjes 
me forcë mund, dhe duhet, të hetohen 
dhe gjykohen nëse kryerja e veprës kishte 
filluar më parë, dhe vazhdon më pas, ajo 
ishte kriminalizuar në ligjin kombëtar, 
pavarësisht nga parimi i prapaveprimit.

Një interpretim i qartë i konceptit 
të hetimeve “sipas detyrës zyrtare” 
mbështet argumentin: në përputhje me 
Deklaratën, Shtetet janë nën një detyrim 
për të hetuar pretendimet e zhdukjeve të 
detyruara sipas detyrës zyrtare. Mungesa 
e çdo hetimi nga Zyra e Prokurorit 
është në shkelje të qartë të detyrimeve 
ndërkombëtare të Shqipërisë për hetime 
efektive.
 
Analiza e ngjashmërive dhe ndryshimeve 
midis këtyre proceseve na lejojnë të 
nxjerrim mësime të dobishme për të 

shmangur gabimet e së kaluarës. Nëse 
qëllimi kryesor i procesit të zhvarrosjes 
është të bëjë të mundur një rindërtim 
të strukturës shoqërore pas ngjarjeve të 
dhunshme, çështjet kryesore që duhet të 
konsiderohen me kujdes janë mënyrat 
për të inkurajuar dhe forcuar përfshirjen 
e viktimave, komuniteteve dhe shoqërisë 
në tërësi në proces, roli i veçorive kulturore 
në secilin komunitet, marrëdhënia midis 
mbështetjes teknike dhe organizimit të 
komunitetit, roli i drejtësisë dhe shtetit 
dhe konteksti politik.

Këto arsye jehojnë jo vetëm argumente 
të shoqëruara të përmendura në 
literaturën e përgjithshme, por krijojnë 
një terren të fortë për të filluar procesin 
gjyqësor për një qasje të unifikuar drejt 
drejtësisë për viktimat, rivendosjen 
e shtetit të së drejtës dhe të drejtat e 
njeriut dhe konsolidimin e një narrativi 
historik objektiv për atë që ndodhi 
me individëve dhe popullit / familjes 
shqiptare gjatë regjimit komunist.

3. Detyrimet ndërkombëtare në cështjet e krimeve kundër njerëzimit 

E drejta për jetën në veçanti qëndron në garancinë procedurale që abuzimet 
do të hetohen zyrtarisht, pavarësisht nëse abuzime të tilla konsiderohen që i 
atribuohen veprimeve ose mosveprimeve nga shteti.
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Sipas Këshillit të Kombeve të Bashkuara 
për të Drejtat e Njeriut (UNHRC) 
komuniteti ndërkombëtar duhet “të 
përpiqet të njohë të drejtën e viktimave të 
shkeljeve të rënda të të drejtave të njeriut, 
dhe familjeve të tyre, dhe shoqërisë si një 
e tërë për të ditur të vërtetën në shkallën 
më të plotë të praktikueshme”. E drejta 
për të vërtetën pohohet gjithashtu në 
Konventë. Detyrimet e Shtetit nën të 
drejtën për të vërtetën janë procedurale, 
pa asnjë detyrim absolut të rezultatit. 
Gjykata Evropiane e të Drejtave të 
Njeriut (GJEDNJ) vendosi që dështimi 
i një shteti për të kryer një hetim efektiv 
për të sqaruar vendndodhjen dhe fatin e 
personave të zhdukur përbën një shkelje 
të vazhdueshme të detyrimit procedural 
të Shtetit për të mbrojtur të drejtën për 
jetën sipas Nenit 2 të Konventës, si dhe 
një shkelje e të drejtave të familjeve të 
të zhdukurve sipas Nenit 3, ndalimi i 
torturës.
Një hetim efektiv, sipas GJEDNJ, duhet 
të jetë zyrtar, transparent, i pavarur dhe 
i paanshëm, si dhe i aftë të përcaktojë 
rrethanat në një rast të caktuar.

Menaxhimi dhe rregullat e kujdesit 
të duhur në hetimet kriminalistike:

Procesi i identifikimit të mbetjeve 
njerëzore të personave të zhdukur fillon 
me rikuperimin e atyre mbetjeve nga 
vendndodhja e tyre specifike. Nxjerrja 
është zhvendosja e një trupi të varrosur 

nga një vend i caktuar varrimi, varreza 
ose një vend tjetër që mund të jetë i 
pashënuar. Zhvarrosja shërben për disa 
qëllime të rëndësishme, duke përfshirë 
rikuperimin e mbetjeve për ekzaminim 
fizik dhe analiza për identifikimin e 
tyre; lëshimi i eshtrave për të afërmit 
në mënyrë që të lehtësojë aranzhimet 
e varrimit dhe shërimin emocional; 
dokumentimin e lëndimeve dhe prova 
të tjera për procedurat ligjore dhe 
zbulimin e abuzimeve të të drejtave të 
njeriut; kërkimi i të dhënave që mund 
të ndihmojnë në rindërtimin historik 
të ngjarjeve dhe zbulimeve për të 
krijuar vetëdije; dhe mirënjohje që 
është e nevojshme për shërimin dhe 
për të nxjerrë mësime për të ardhmen e 
komunitetit.

I gjithë procesi i zhvarrosjes është i 
ndërlikuar dhe delikat, duke kërkuar 
personel të mirë-trajnuar dhe shumë 
të aftë me ekspertizë në disiplina të 
ndryshme të shkencës kriminalistike. 
Patologët mjeko-ligjorë janë përgjithë-
sisht të njohur me këto disiplina dhe të 
aftë për të punuar me një ekip teknikësh 
me trajnim të specializuar në fusha të 
ndryshme. Këto përfshijnë arkeologjinë 
forenzike, e cila konsiston në zbatimin 
e teknikave standarde arkeologjike 
të modifikuara për t’iu përshtatur 
përpunimit të skenës së krimit mjeko-
ligjor, ku mbetjet njerëzore mendohet të 
jenë të pranishme.
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4. Të drejtat e viktimave në kontekstin e bredshëm ligjor 

dëmit dhe të pranohet si paditës civil në 
procesin penal; h) të përjashtohet, në 
rastet e parashikuara nga ligji, nga pagesa 
e çdo shpenzimi për marrjen e akteve 
dhe tarifës gjyqësore për paraqitjen e 
padisë lidhur me statusin e viktimës së 
veprës penale; i) të thirret në seancën 
paraprake dhe në seancën e parë; j) të 
dëgjohet nga gjykata edhe kur asnjëra 
nga palët nuk kërkon që ai të thirret si 
dëshmitar; k) të ushtrojë të drejta të tjera 
të parashikuara nga Kodi i Procedurës 
Penale.
Autoriteti procedues menjëherë njofton 
viktimën për të drejtat e përmendura në 
paragrafin 1 të këtij neni dhe regjistron 
njoftimin për të. Viktima e cila nuk 
ka aftësi ligjore për të vepruar do të 
ushtrojë të drejta përmes përfaqësuesit 
të tij ligjor ose kujdestarit ligjor, përveç 
nëse kjo nuk është në interes të viktimës.
Duke përfshirë të drejtat e Viktimës, 
ne synojmë të ngremë shqetësimet e 
mosndëshkimit aktual.
Procesi i ndërlikuar dhe i vështirë 
i zhvarrosjes kërkon gjithashtu 
mbështetje kushtuar të afërmve të 
familjes (qoftë kjo ndihmë mjekësore, 
morale apo materiale / financiare). Një 
mbështetje e tillë nuk është adresuar 
deri më tani nga asnjë mekanizëm 
ose legjislacion. Familjet e personave 
të zhdukur duhet të kërkojnë nga 

Viktima e një vepre penale ka të drejtë: 
a) të kërkojë ndjekjen penale të kryesit; 
b) të kërkojë kujdes mjekësor, ndihmë 
psikologjike, këshillim dhe shërbime 
të tjera të ofruara nga autoritetet, 
organizatat ose institucionet përgjegjëse 
për të ndihmuar viktimat e veprave 
penale. c) të komunikojë në gjuhën e tij / 
saj dhe të ndihmohet nga një përkthyes 
dhe një përkthyes i gjuhës së shenjave 
ose lehtësuesi i komunikimit për 
njerëzit që nuk janë në gjendje të flasin 
dhe dëgjojnë; ç) të zgjedhë një avokat 
mbrojtës dhe kur është rasti të marrësh 
ndihmë juridike falas në përputhje me 
legjislacionin në fuqi; d) të kërkojë në 
çdo kohë informacion në lidhje me 
statusin e procedimeve dhe të njihet me 
aktet dhe provat, pa shkelur parimin e 
sekretit hetimor; dh) të kërkojë të marrë 
provat dhe t’i paraqesë kërkesa të tjera 
autoritetit procedues; e) të informohet 
për arrestimin e personit të akuzuar dhe 
lirimin e tij në kushtet e parashikuara 
në këtë Kod; ë) të informohet për 
mosfillimin e procedimit, pushimin e 
çështjes, fillimin dhe përfundimin e 
gjykimit; f) të bëjë një ankesë në gjykatë 
kundër vendimit të prokurorit për 
mosfillimin e procedimit dhe vendimit 
të prokurorit ose të gjyqtarit të seancës 
paraprake për pushimin e akuzës ose 
çështjes; g) të kërkojë kompensimin e 
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institucionet përkatëse përmbushjen e 
këtij detyrimi dhe njëkohësisht duhet 
të paraqesin ankesa në lidhje me ato 
institucione që nuk e përmbushin këtë 
detyrim. Në mënyrë që kjo e drejtë 
të zbatohet, familjet duhet të kenë të 
drejtë të kërkojnë zbatimin e gjykatës 
dhe, si pjesë e vendimit të gjykatës, një 
përcaktim të përgjegjësisë së organit 
ose institucionit përkatës. Krahasuar 
me të drejtën e munguar të ankimit nga 
ish të përndjekurit politikë, tradita e 
përjashtimit të gjykatave nga ky proces i 
rëndësishëm mbetet shqetësuese.
Një shqetësim tjetër mbetet me proceset 
pas identifikimit. Praktikat aktuale të dy 
dekadave të fundit kanë treguar iniciativa 
individuale të zhvarrosjeve, ku familjarët 
e familjes paguanin para nga xhepi për 
të kryer një proces të tillë. Me mjete 
personale, të afërmit e familjes kanë 
gjetur vendet e varrimit të të afërmve 
të ekzekutuar ose të zhdukur. Dhe këto 
ishin iniciativat e vetme që janë adresuar 
me sukses. Ndërsa nuk ka informacion 
të qartë për mbetjet njerëzore, të 
mbajtura si “të paidentifikuara” në 
institutin mjeko-ligjor të Shqipërisë.
Gjithashtu nuk ka informacion të qartë 
se çfarë do të ndodhë me mbetjet e 
identifikuara: a do të konsiderohen ata 
veteranë, heronj apo martirë? A mund 
të zbatohet ligji për veteranët për të 
afërmit e tyre të mbyllur? Cilat të drejta 
të tjera mund të zbatohen për të afërmit?

5. Disa gjetje dhe rekomandime:  

Që nga sot, viktimat e regjimit komu-
nist në Shqipëri - të përcaktuara 
mirë dhe të identifikueshme përmes 
standardeve ndërkombëtare, por 
jo të rregulluara në legjislacionin e 
brendshëm - marrin dëmshpërblime 
të pastrukturuara dhe jashtëzako-
nisht të ulta dhe jo të plota [për 
shkak të kufizimeve të buxhetit 
të shtetit] të cilat në thelb llogariten 
referencë të ndryshme juridike, 
përkatësisht dënim të padrejtë, në 
vend të krimeve kundër njerëzimit.

Bazuar në interpretimin e standardeve 
ndërkombëtare të të drejtave të 
njeriut dhe të drejtës ndërkombëtare 
humanitare, krimet komuniste 
qëndrojnë të pandëshkuara dhe [madje] 
të panjohura, pasi të dhënat dhe historitë 
njerëzore tregojnë për asnjë hetim për 
më shumë se 6,000 njerëz të zhdukur, 
të vrarë pa ose vendim paragjykimi / 
gjykate gjatë periudha që fillon nga 30 
nëntori 1944 deri më 1 tetor 1991.

Në mungesë të hetimeve efektive 
dhe zyrtare, zhdukjet përfaqësojnë 
njëkohësisht abuzime të rënda të të 
drejtave të të afërmve të mbijetuar 
dhe të tjerëve, duke përfshirë shkelje 
të procesit të rregullt ligjor, ndalimin 
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e torturës dhe shkeljen e të drejtës për 
një jetë familjare dhe të drejtën për t’u 
njohur si një person para ligjit.
Ligji “Për dëmshpërblimin e ish të 
dënuarve politikë të regjimit komunist”, 
dhe disa akte nënligjore për zbatimin 
e tij parashikojnë kompensimin e ish 
politikave për kategoritë e mëposhtme: 
të dënuar me burg; dënimi kapital me 
vendim gjykate; vrasje pa gjyq; izolim 
në zyrat hetuese; shtrimi në spital në një 
institucion mjekësor; mërgim Në zbatim 
të këtij ligji është miratuar vendimi i 
Këshillit të Ministrave (VKM) “Për 
përcaktimin e procedurave të rishikimit 
administrativ në lidhje me pretendimet, 
dhe kompensimin financiar për familjet 
e viktimave të ekzekutuara padrejtësisht 
pa gjyq, për arsye politike, nga 30.11. 
1944 deri më 1.10.1991 ”.

Roli i qasjes shumë-agjencie, megjithëse 
u prezantua si shembulli i vetëm i mirë, 
u kthye për të zvogëluar ndikimin e 
synuar nga më shumë mbivendosje të 
mandateve, pa role dhe përgjegjësi të 
qarta dhe pa objektiva të synuar. Shtë 
momenti për të kërkuar shpërbërjen e 
mekanizmave të vjetëruar që nuk janë 
funksionalë, nuk kanë kapacitete dhe 
mandat për këtë çështje.

Çështja e personave të zhdukur 
për shkak të krimeve të diktaturës 
komuniste mbetet një thirrje e hapur 
për Drejtësi, llogaridhënie dhe të drejtë 

për të vërtetën. Becomingshtë duke u 
bërë urgjente të sigurohet që procesi 
i identifikimit të vendndodhjeve të 
varreve masive dhe vendeve të varrimit 
duhet të marrë fund (ku transparencat, 
besueshmëria, e drejta për të ditur 
dhe qasja në informacion janë të 
garantuara plotësisht). Si një proces i 
vazhdueshëm, zhvarrosja e trupit të 
mbetur dhe identifikimi i viktimave 
duhet të jetë një proces me një pronësi 
lokale dhe mundësi që familjet të dinë 
se çfarë ka ndodhur. Për më tepër, dhe 
edhe më e rëndësishmja, disa të afërm të 
personave të zhdukur po arrijnë fundin 
e jetës së tyre dhe rrezikojnë të vdesin 
pa e ditur kurrë të vërtetën për fatin ose 
vendndodhjen e të dashurve të tyre.

Shqipëria i ka bërë zhdukjet me forcë 
një krim autonom në Kodin Penal sipas 
neneve 74 dhe 109 (c), në përputhje me 
përkufizimin e dhënë në Deklaratën e 
1992 mbi Mbrojtjen e të gjithë Personave 
nga Zhdukja me Forcë (Deklarata), 
dhe e dënueshme me ndëshkime të 
përshtatshme të cilat të marrë parasysh 
seriozitetin e saj ekstrem.

Duke lexuar ato të dhëna dhe pjesët 
përkatëse të kuadrit rregullator të 
brendshëm, pyetja kryesore e ngritur 
këtu është pse 30 vjet pas rënies së 
regjimit komunist nuk kemi vullnet 
të mjaftueshëm ose të konsoliduar 
mjaftueshëm të Qeverisë së Shqipërisë 
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për të dënuar këto krime dhe ideologjinë 
ekstreme komuniste? Pse nuk ka asnjë 
hetim në lidhje me të gjitha pretendimet 
që vijnë nga familjet e të zhdukurve?

Mjetet juridike efektive që përfshijnë 
një hetim të plotë dhe të paanshëm ex 
officio me qëllim identifikimin e atyre 
që pretendohet se janë përgjegjës për 
zhdukjen dhe vendosjen e ndëshkimeve 
të duhura duhet të garantohen për të 
gjitha familjet e viktimave të zhdukjes 
me forcë.

kërkesave të Grupit të Ekspertëve të KB 
që tërheq një qasje gjithëpërfshirëse dhe 
një strategji kombëtare për Drejtësinë 
tranzicionale për t’u marrë me krimet 
dhe shkeljet e rënda të të drejtave 
të njeriut të kryera në Shqipëri gjatë 
komunizmit, por mbeten për t’u hetuar 
dhe ndëshkuar.
Ekziston një nevojë e menjëhershme 
për të adresuar procesin duke hartuar 
një ligj mbi viktimat e diktaturës 
komuniste, me synimin për të 
siguruar një qasje gjithëpërfshirëse 
duke adresuar të drejtën e 

Krimet e së kaluarës mbi Shqipërinë, megjithëse mbi 30 vjet të shkatërrimit të diktaturës, 
mbeten ende të padënuara. Shqipëria duhet të merret ende në mënyrë adekuate me shkeljet 
e rënda të të drejtave të njeriut të kryera midis 1944 dhe 1991, kur mijëra viktima 
vuajtën nga burgimet, torturat, internimi i brendshëm, ekzekutimet dhe zhdukjet me forcë.

Nëse një apati e tillë institucionale 
vazhdon, atëherë shoqëria nuk do të 
gjejë asnjë “faj” kundër regjimit, duke 
injoruar pasojat tragjike të komunizmit 
dhe për më tepër, duke pranuar pasoja 
“të padëshiruara”.
Ekziston një nevojë e menjëhershme për 
miratimin e Rregullores për Shënjimin e 
Vendeve të Varrosjes dhe Zhvarrosjes 
së Personave të Zhdukur, si pjesë e 

viktimave për të vërtetën, drejtësinë, 
dëmshpërblimin dhe përkujtimin: 

•	 Duke krijuar një mekanizëm të ri 
multi-profesional “one-stop shop”, 
i aftë të merret në kornizë në kohë 
(me afate të caktuara), me sistemin 
përfundimtar të menaxhimit të 
çështjes, pushtetin administrativ 
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/ gjyqësor për të siguruar njohjen 
e zhdukjeve të detyrueshme 
(çertifikatat) dhe me kompetenca 
për të marrë pjesë si palë e interesuar, 
së bashku me familjet gjatë gjithë 
proceseve të zhvarrosjeve të financuara 
nga shteti. 

Nevoja për një qasje gjithëpërfshirëse 
dhe trajtimi i çështjes së të zhdukurve 
gjatë periudhës së komunizmit në 
Shqipëri kërkon gjithashtu përfshirjen 
e aktorëve të rëndësishëm në mbrojtje 
të të drejtave dhe lirive themelore, 
si institucioni i Avokatit të Popullit, 
Komisioneri për Mbrojtjen nga 

Diskriminimi, etj të cilët mund të 
shërbejnë si një shtysë për këtë proces 
të rëndësishëm të së shkuarës dhe të 
tashmes për qindra familje shqiptare. 

Zgjidhja e kësaj çështjeje nuk është 
përgjegjësi e vetëm një institucioni: 
për këtë çështje duhet të mobilizohen 
ekspertë nga shumë fusha. Ky angazhim 
duhet të jetë i qartë, i përcaktuar dhe 
me një kohëzgjatje specifike. Praktika 
shqiptare me reformën në drejtësi 
ka treguar se kur ekziston vullneti 
i përbashkët institucional, mund të 
arrihen zgjidhje të qëndrueshme për 
funksionimin e shtetit të së drejtës. 
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