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V E N D I M 

 
Nr. 148, Datë 28/09/2018 

 
PËR 

EVADIMIN E MATERIALEVE TË AUDITIMIT TË PERFORMANCËS  
‘‘PERFORMANCA E ARKIVIT TË SHTETIT 

 
Në zbatim të Planit Vjetor Institucional 2018, Kontrolli i Lartë i Shtetit, në kuadër të 
përmbushjes së funksionit të tij Kushtetues, zbatimit të Udhëzimeve dhe Standardeve 
Ndërkombëtare të Auditimit (INTOSAI, EUROSAI, etj.), sipas Programit të Auditimit nr. 
prot. 94/1, datë 24.04.2018, ndërmori auditimin me temë “PERFORMANCA E ARKIVIT TË 

SHTETIT”.  
Faza studimore e auditimit nisi më datë 25.01.2018 me shkresën njoftim-fillim 
auditimi, drejtuar Drejtorisë së Përgjithshme të Arkivave, me nr. prot. 94, datë 
25.01.2018. 
Faza në terren e auditimit nisi më datë 25.04.2018 me programin e auditimit të 
sipërcituar, i cili iu përcoll edhe Ministrisë së Drejtësisë dhe Ministrisë së Brendshme 
për t’i përfshirë në auditim dhe përfundoi më datë 25.05.2018.  
Projekt-raporti i auditimit mori formë përfundimtare më datë 24.07.2018 dhe iu 
përcoll subjektit nën auditim, përkatësisht me nr.prot. 94/2/3/4:  

1. Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave; 
2. Ministria e Brendshme; 
3. Ministria e Drejtësisë. 

Në respektim të afatit 1-mujor, grupi i auditimit priti observacionet nga subjektet nën 
auditim. Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave përcolli komentet dhe shënimet me 
shkresën nr. prot. 482/10, datë 17.08.2018. Observacionet e Drejtorisë së 
Përgjithshme të Arkivave mund të aksesohen online në linkun: 
https://drive.google.com/file/d/1ULyjBeMpK9HhUZSHE9wPt7sOV3i_Avpp/view?usp
=sharing. Subjektet e tjera, Ministria e Drejtësisë dhe ajo e Brendshme, nuk përcollën 
observacione brenda afatit ligjor. 
Në përfundim, pasi u njoha me raportin përfundimtar të auditimit dhe projekt-
vendimin e paraqitur nga grupi i auditimit të Departamentit të Auditimit të 
Performancës, shpjegimet e dhëna nga subjektet e audituara, mendimin për cilësinë e 
auditimit nga Drejtori i Departamentit Juridik, Kontrollit të Zbatimit të Standardeve 
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dhe Etikës, vlerësimin mbi objektivitetin dhe cilësinë e auditimit nga Kryeaudituesi 
dhe Drejtori i Departamentit të Auditimit të mësipërm, në mbështetje të nenit 15, 
shkronja “c” të Ligjit nr. 154/2014, datë 27.11.2014, “Për organizimin dhe 
funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit”: 
 

KONKLUDOVA 
 

Auditimi me temë “Performanca e Arkivit të Shtetit” merr një rëndësi jetike duke 
patur parasysh se arkivi i shtetit është rrjeti kryesor që mundëson ruajtjen, 
përpunimin, administrimin dhe pasurimin e trashëgimisë historiko-kulturore të 
vendit, si dhe përbën bazën e kujtesës kolektive të një kombi. Në këtë plan, ky auditim 
shprehet si domosdoshmëri e tejçimit të mesazhit se si po zbatohen politikat arkivore 
dhe si një detyrë ligjore dhe morale, të trashëguar nga brezat, për të mos fshirë të 
kaluarën tonë si komb. 
Arkivi i një shteti është një thesar i paçmueshëm, është kujtesa e një populli dhe e një 
kombi.  Duke mos e njohur atë, rrezikojmë të përsërisim gabimet e së kaluarës. 
Konteksti në të cilin ndërfutet ky auditim, është ai i një rrjeti arkivor me probleme 
akute në infrastrukturën teknike dhe sigurinë fizike të ruajtjes së dokumenteve, e cila 
bëhet në vendruajtje që janë jashtë standardeve arkivore. Personeli që kujdeset për to, 
por edhe për arkivat apo sekretari-arkivat e institucioneve, është tejet i reduktuar dhe 
me një buxhet vjetor që rezulton të jetë i ulët për të garantuar ruajtjen, përpunimin, 
shfrytëzimin dhe pasurimin e trashëgimisë historike, kulturore e administrative.  
Natyrisht, vullneti dhe dëshira e mirë e personave përgjegjës si në nivel qendror, ashtu 
edhe lokal, për ruajtjen dhe përcjelljen e kujtesës sonë kolektive brez pra brezi, nuk 
mungon, por nuk mjafton. Ata janë ndodhur përballë dëmtimeve dhe zhdukjeve të 
patjetërsueshme të dosjeve gjatë periudhës 1944-1991, një buxheti ekstremisht të 
reduktuar, si dhe vendimeve sistematike të qeverive të ndryshme për ta lënë në 
harresë (pikërisht atë) kujtesën e kombit dhe mos investuar. Megjithatë, viti 2018 i 
solli ata përpara një udhëkryqi, atë të reformave thelbësore si në strukturë, ashtu edhe 
në rikonceptim të kuadrit rregullator të arkivave e “të të bërit” të tyre. 
1. Kështu, me VKM nr. 35, datë 24.01.2018, Këshilli i Ministrave vendosi miratimin e 
rregullores “Për licencimin e arkivave private”, ku në nenin 2 të këtij ligji përcaktohet 
se të gjithë personat fizikë dhe juridikë që dëshirojnë të ushtrojnë veprimtarinë si 
arkiv privat1, detyrohen të pajisen me licencën e këtij lloji pranë Qendrës Kombëtare 
të Biznesit.  
Nëse do ta përkthejmë situatën e sapopërshkruar në problem apo mëdyshje 
performance, do të lindin disa pyetje për t’u dhënë përgjigje. Ekspertët e fushës dhe 
                                                           
1 Koncepti i arkivit privat, me rregulloren e re, është i ndryshëm nga ai i mëparshmi në ligjin për 
arkivat. Në këtë rregullore, “arkiv privat” i referohet çdo personi fizik a juridik, pjesë e rrjetit arkivor 
në RSH, i pajisur me licencën “Arkiv Privat”, kodi VI.1.A. që administron, ruan, përpunon e shërben 
dokumente me prejardhje joshtetërore, si dhe dokumentacion të institucioneve shtetërore, për 
periudhën përpara plotësimit të afateve të përcaktuara për dorëzimin në arkivin e përhershëm. Ky 
koncept ndryshon me atë të ligjit nr. 9154, datë 06.11.2003 “Për arkivat” pasi ky i fundit i referohej 
atyre arkivave, të licencuar nga KLA me propozim të DPA, që në pasurinë e tyre arkivore mund të 
kishin dokumente RHK dhe të gëzonin të njëjtën mbrojtje nga Shteti si atë të arkivave publike. Pra, 
këto mund të ishin familje të rëndësishme apo edhe individë me profesione a status të caktuar (si 
noter), shoqata, grupime, komunitete fetare, koleksionistë etj., të cilët do të administronin pasurinë e 
tyre arkivore private dhe jo shtetërore. 
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arkivistë të ndryshëm me përvojë të gjatë ngrejnë, kështu, disa çështje emergjente si: 
përputhshmëria e kësaj reforme me ligjin e arkivave; natyra e kompanisë/biznesit që 
do të përfitojë licencën “arkiv privat” dhe çmimet që ajo do të përdorë për ofrimin e 
shërbimeve; nëse fondet e shpenzuara (kostoja) nga shteti në rastin e administrimit të 
arkivit të institucioneve shtetërore do të jenë më të larta apo më të ulëta se sa ato 
aktualet, pra, ekonomiciteti i kësaj reforme me fondet publike; efiçiensa në kryerjen e 
veprimtarisë arkivore nga subjekti privat për të dhënë një rezultat maksimal me 
mbajtjen minimale të kostos; lloji dhe tipi i dokumenteve që mund të mbledhë, ruajë e 
përpunojë ky arkiv, etj. 
2. Në kohështrirjen e ndryshimeve ligjore e nënligjore të arkivave dhe në vazhdën e 
reformimit të tyre, kërkoi vëmendje edhe Vendimi nr. 11, datë 27.12.2017 i Këshillit të 
Lartë të Arkivave dhe Urdhri nr. 27, datë 02.02.2018, i Kryeministrit. I pari i hapi 
rrugën riorganizimit të Drejtorive Rajonale të Arkivave Shtetërore, sipas të cilit, 
vendruajtjet e tyre mund të transferohen përkohësisht në vendruajtje më cilësore, por 
jo domosdoshmërisht brenda rajonit në të cilin dorëzohen dokumentet e përpunuara; 
i dyti materializoi të parin dhe miratoi strukturën dhe organikën e Drejtorisë së 
Përgjithshme të Arkivave. Sipas këtij urdhri, vendruajtjet e 12 arkivave shtetërore 
vendore, të ndara sipas qarqeve territoriale, u riorganizuan dhe u shkrinë tashmë në 4 
të tilla: 1. Sektori i ASHV-ve Tiranë dhe Durrës, 2. Sektori i ASHV-ve Fier, Vlorë dhe 
Gjirokastër me bazë në Lushnje, 3. Sektori i ASHV-ve Elbasan, Berat dhe Korçë, 4. 
Sektori i ASHV-ve Shkodër, Lezhë, Dibër dhe Kukës me bazë në Rrëshen. Përpos tyre, 
do të ketë edhe një sektor të pestë, ai i përpunimit të dokumenteve, me godinë në 
Durrës. 
Kjo “reformë territoriale” e vendruajtjeve të ASHV-ve është shoqëruar me debate të 
shumta në mbledhjet pranë DPA-së dhe kontestime sidomos nga ana e drejtuesve dhe 
punonjësve të ASHV-ve. Disa nga arsyet, që iu parashtruan grupit të auditimit gjatë 
takimeve dhe intervistave në drejtoritë e arkivave vendore, arkivistë të DPA-së dhe 
ekspertë të fushës, renditen si më poshtë: 
 Mospajtimi me ligjin për arkivat dhe rënia ndesh me nenin 22 të tij, sipas të cilit 

arkivat vendore administrojnë dhe ruajnë arkivat e trashëguara të institucioneve 
vendore që veprojnë brenda njësisë administrativo-territoriale; 

 Rreziku i kaosit dhe humbjes së dokumentave gjatë transferimit të tyre, sikurse ka 
dëshmuar edhe praktika e mëparshme; 

 Kushtet më të mira dhe hapësirë më e bollshme në disa prej ASHV-ve aktuale se sa 
në godinat ku do të transferohen; 

 Rritja e shpenzimeve për qytetarët që ende shkojnë fizikisht dhe pyesin apo 
studiojnë pranë arkivave, të cilëve do t’u duhet të përshkojnë largësi të mëdha 
duke shkuar në qytete të ndryshme nga ku jetojnë; 

 Transferimi/shkurtimi i burimeve njerëzore sipas organikës së re, etj. 
Siç duket qartazi, reformat në proces e sipër dhe problematikat e shqyrtuara, janë 
jetike për të ardhmen e rrjetit arkivor. Ekziston një risk i madh i cenimit të 3 E-ve të 
performancës (efektivitet, ekonomicitet, efiçiensë) dhe këto çështje trajtohen 
gjerësisht në raportin përfundimtar të auditimit. 
 
Paradigma e këtij auditimi mori këtë trajtë: “Përmirësimi i rrjetit arkivor në vend 
përbën bazën e ruajtjes së kujtesës sonë kolektive, si shtet e si komb, si dhe hedh themelet 
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e një organizmi shtetëror modern dhe të konsoliduar, ku arkivat sigurojnë vazhdimësinë 
e tij për brezat e ardhshëm”. 
Auditimi pati si objektiv matjen e performancës së Drejtorisë së Përgjithshme të 
Arkivave dhe të Arkivave të Sistemit të Ministrisë së Drejtësisë dhe Ministrisë së 
brendshme, me fokus nevojën e rikonceptimit ose jo të kuadrit ligjor për arkivat. U 
vlerësua, kështu: 1. Performanca e subjekteve nën auditim kah përmirësimet e 
shërbimit arkivor; 2.  Ligjshmëria e reformave të fundit organizative dhe strukturore 
në arkivin e shtetit; 3. Efiçiensa dhe ekonomiciteti i ndryshimeve të ndërmarra në 
drejtim të ruajtjes dhe pasurimit të trashëgimisë historike, kulturore dhe 
administrative të vendit. 
Pas ngritjes së pyetjes kryesore të auditimit “A është i nevojshëm një rikonceptim i 
legjislacionit dhe një “reformë territoriale” në rrjetin arkivor?”, grupi i auditimit arriti 
në këtë përfundim:  
 

Rrjeti arkivor shfaq probleme të theksuara në infrastrukturën teknike 
dhe sigurinë fizike të ruajtjes së dokumenteve. Arkivat Vendore 
Shtetërore përfaqësojnë një sistem të amortizuar për shkak të mungesës 
së investimeve dhe të kulturës menaxheriale joefektive të Drejtorisë së 
Përgjithshme të Arkivave. 
“Reforma territoriale” e arkivave vendore dhe licencimi i arkivave 
private janë miratuar jo në përputhshmëri me Ligjin për arkivat dhe 
mbartin risqe të mëdha që minojnë efiçiensën dhe ekonomicitetin sa i 
përket ruajtjes, përpunimit dhe shërbimit të pasurisë dokumentare; për 
pasojë, Urdhri për ristrukturimin e arkivave vendore2 duhet të 
shfuqizohet, ndërsa VKM për licencimin e arkivave private3 duhet të 
ndryshohet.  
Arkivi i Sistemit të Ministrisë së Drejtësisë, megjithëse respekton Normat 
tekniko-profesionale, nuk ka kapacitete ruajtëse të mjaftueshme; Arkivi i 
Sistemit të Ministrisë së Brendshme nuk përmbush as kushtet minimale 
të standardeve arkivore, duke patur nevojë për ndërhyrje të 
menjëhershme. 

 
Nisur nga konkluzionet e mësipërme të veprimtarisë audituese, duke synuar 
përmirësimin e mëtejshëm të rezultateve: 
 

V E N D O S A: 
 

I. Të miratoj Raportin e Auditimit me temë “Performanca e Arkivit të Shtetit” të 
ushtruar në Drejtorinë e Përgjithshme të Arkivave, Ministrinë e Drejtësisë dhe 
Ministrinë e Brendshme. 
 
II. Të miratoj rekomandimet e përcaktuara dhe të kërkoj marrjen e masave për sa 
vijon: 

                                                           
2 Urdhri i Kryeministrit nr. 27, datë 02.02.2018,  “Për miratimin e strukturës dhe organikës së 
Drejtorisë së Përgjithshme të Arkivave 
3 VKM nr. 352, datë 24.01.2018, “Për miratimin e rregullores për licencimin e arkivave private”. 
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I. Për pyetjen: “A janë arritur objektivat e vendosura për rritjen e cilësisë në 

shërbimin arkivor nga DPA?” 
Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave, në periudhën e auditimit 2014-2018, është 
gjendur përballë vështirësive të trashëguara nga e shkuara dhe të mbartura me 
kalimin e viteve, edhe në periudhën e sistemit demokratik. Këto problematika mund të 
përmblidhen si: kalimi i afateve ligjore të institucioneve fondkrijuese për të dorëzuar 
dokumentet në arkivat në varësi të drejtpërdrejtë administrative të DPA-së; 
mospërpunimi sistematik i fondeve arkivore nga ana e këtyre institucioneve; pranimi 
(i ligjshëm dhe i paligjshëm) i fondeve të papërpunuara nga ana e Arkivit Qendror 
Shtetëror dhe Arkivave Shtetërore Vendore; rrjeti tejet i amortizuar i infrastrukturës 
së arkivave; si dhe cenimi i sigurisë fizike të dokumenteve nga faktorët njerëzorë dhe 
biologjikë. Institucionet në varësi administrative të DPA-së janë AQSH dhe Drejtoritë 
Rajonale të Arkivave Vendore (tanimë të përqendruar në 4 sektorë). Nga nenet 24 dhe 
42 të Ligjit “Për arkivat”, rrjedh qartë se dokumentacioni arkivor i ardhur nga 
institucionet duhet të jetë i përpunuar dhe i inventarizuar, në mënyrë që të ruhet dhe 
shërbehet nga arkivat e DPA-së.  
Një risi në historinë shumëvjeçare të arkivave është edhe marrëveshja e 
bashkëpunimit midis DPA-së dhe Postës Shqiptare, në të cilën u ra dakord që Posta të 
merrte përsipër shërbimin e aplikimeve të qytetarëve nëpërmjet filialeve të saj të 
shtrirë në të gjithë vendin. Megjithatë, jo çdo filial i postës mundëson kryerjen e këtij 
shërbimi, duke shkelur kështu edhe nenin 4.1.1. të kontratës së nënshkruar midis 
DPA-së dhe Postës Shqiptare SH.A.: në Qarkun e Vlorës, përshembull, aplikimet mund 
të kryhen vetëm në zyrën qendrore në Vlorë dhe Sarandë. Për këto arsye, kontrata 
midis DPA-së dhe Postës Shqiptare duhet të rishikohet dhe zbatohet në tërësinë e saj, 
për të garantuar një shërbim efiçient dhe ekonomik për të gjithë qytetarët. 
Sa i përket ruajtjes së dokumenteve në vendruajtjet e DPA-së, ajo mbetet një nga 
problemet kryesore e që kërkon zgjidhje të menjëhershme dhe afatgjatë. Vendruajtja e 
AQSH në Shkozë, siç mund të shihet në fotot e mëposhtme, ndodhet në kushte 
ekstremisht të amortizuara, jashtë çdo standardi arkivor. 
 

 
Foto 1 dhe 2: Vendruajtja e dokumenteve në Shkozë 
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Burimi: Grupi i auditimit 

Gjetje:  
 Mbi 70% e fondit arkivor të DPA-së ruhet jashtë standardeve arkivore të 

parashikuara nga Normat Tekniko-Profesionale të Republikës së Shqipërisë, sa i 
përket, kryesisht, parametrave të temperaturës dhe lagështirës. Një nga 
vendruajtjet kryesore, ajo e Shkozës, ndodhet në kushte tejet të amortizuara. 

 Shumica e institucioneve fondkrijuese kanë tejkaluar afatin normal të dorëzimit të 
dokumenteve në arkivin e përhershëm (neni 43 i Ligjit për arkivat), duke mos 
përpunuar fondet arkivore dhe duke akumuluar dokumentacion shkresor gjithnjë e 
më të madh.  

 Mesatarja e mosdorëzimit të dokumentacionit nga institucionet shtetërore është 
mbi 26 vjet, nga 10 vjet që parashikon ligji për arkivat. Nga 24 kilometër linear 
dokumentacion që gjenden aktualisht në AQSH dhe ASHV, është dorëzuar i 
papërpunuar në arkiv, nga viti 2003 deri më 2016, rreth 8 kilometër linear 
dokumentacion. 

 AQSH ka vepruar në kundërshtim me nenin 42 të Ligjit për arkivat duke pranuar 
ndër vite dhe duke përpunuar dokumentet e papërpunuara të institucioneve 
shtetërore. Rrjedhimisht, DPA nuk ka zbatuar standardin arkivor ndërkombëtar 
ISAD(G), të miratuar nga Këshilli Botëror i Arkivave (ICA), në vitin 2002. 

 DPA nuk ka kapacitet të mjaftueshëm mbajtës për fondet arkivore. Hapësirat 
aktuale bëjnë që dokumentacioni të mund të pranohet deri në fund të vitit 2018, 
ndërsa është miratuar edhe projekti për ndërtesën e re arkivore në Shkozë. 

 Sistemi i alarmit në DRASH Shkodër nuk funksionon, ndërsa tek ai i Vlorës 
funksionon vetëm një sirenë nga dy dhe sistemi i lajmërimit me mesazh është 
jofunksional. Ndërkohë, mungojnë edhe rojet fizike gjatë natës për sigurinë e 
dokumenteve në arkiv, sipas përcaktimeve të normave tekniko-profesionale. 

 Inspektimi në DPA ështe kryer rregullisht duke filluar nga hyrja në fuqi e VKM nr. 
360, datë 26.4.2017, “Për miratimin e rregullores për organizimin dhe 
funksionimin e Drejtorisë së Përgjithshme të Arkivave”.  Deri në atë periudhë, nuk 
ishin miratuar specifikimet e nevojshme ligjore, për të mundësuar që inspektimi i 
parashikuar nga Ligji “Për arkivat” të kryhej në përputhje me Ligjin “Për 
inspektimet në RSH”. 

 Këshilli i Lartë i Arkivave nuk ka përfunduar ende Strategjinë Afatmesme të 
Zhvillimit të Arkivave, sikundër përcakton neni 14, pika 2, e Ligjit për Arkivat. 

 DPA-së, si organ bazë i rrjetit arkivor, nuk i është marrë mendim për krijimin e 
Autoritetit për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit dhe 
miratimin e ligjit përkatës. 

 VKM nr. 81/2008 “Për përcaktimin e kritereve dhe të procedurave për asgjësimin e 
informacionit të klasifikuar sekret shtetëror” ka shkelur nenin 3, pika 2, të Ligjit nr. 
9154, datë 06.11.2003, “Për Arkivat”, si dhe nenin 25 të Ligjit nr. 8457, datë 
11.02.1999, “Për informacionin e klasifikuar sekret shtetëror”. 

 Deri në vitin 2017, DPA ka funksionuar pa rregullore të brendshme.  Vetëm pas 
hyrjes në fuqi të VKM-së 26.04.2017, u miratuan “Rregullorja për funksionimin e 
brendshëm të strukturave të DPA”, “Rregullorja e kërkesave social-juridike”, 
“Rregullorja e shfrytëzimit të dokumenteve arkivore në AQSH dhe ASHV”, 
“Rregullorja e ruajtjes dhe restaurimit”, “Rregullorja e digjitalizimit dhe evidencës”, 
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“Rregullorja e Biliotekës së AQSH”, etj., çka tregon vëmendje dhe punë të mirë nga 
drejtuesi aktual. 

 Gjatë viteve 2014-2016, Këshilli i Lartë i Arkivave ka funksionuar në shkelje të 
përcaktimeve të VKM nr. 158, datë 25.03.2005 “Për miratimin e rregullores së 
organizimit e të funksionimit të KQE, pranë DPA. Në vitin 2014, KLA nuk është 
mbledhur asnjëherë, ndërsa për vitin 2016, vetëm 2 herë. Neni 9 i Rregullores së 
mëparshme përcaktonte që KLA mblidhej të paktën 3 herë në vit. Gjithashtu, në atë 
periudhë, KLA nuk ka miratuar: 1. Programet e kualifikimit profesional të 
punonjësve të shërbimit arkivor; 2. Raportet e analizës vjetore; 3. Projekt-buxhetin 
vjetor; 4. Projektet botuese të DPA-së; 5. Marrëveshjen-tip të bashkëpunimit me 
institucionet e ngjashme me jashtë. 

 Komisioni Qendror i Ekspertizës, në periudhën 2014-2016, ka funksionuar në 
kundërshtim me Rregulloren “Për organizimin dhe funksionimin e KQE” sa i 
përket: 1. përbërjes së saj (sipas normës KQE përbëhet nga 15 anëtarë: 7 të 
brendshëm, 8 të jashtëm) ku ka patur 6 anëtarë të brendshëm dhe 9 të jashtëm, jo 
të gjithë anëtarët e saj të brendshëm kanë patur 10 vite vjetërsi në shërbimin 
arkivor, si dhe jo të gjithë anëtarët e jashtëm janë zgjedhur sipas Rregullores; 2. 
numrit të mbledhjeve gjatë një viti (nuk është mbledhur asnjëherë në vitin 2014). 

 DPA nuk ka patur në strukturën e saj asnjë Drejtori ose Sektor të Auditimit të 
Brendshëm, duke shkelur nenin 3 të Ligjit nr. 114/2015 “Për auditimin e 
brendshëm në sektorin publik”. Vetëm me nënshkrimin e marrëveshjes me 
Institutin e Sigurimeve Shoqërore, u mundësua ekzistenca e një strukture të 
veçantë për auditimin e brendshëm të DPA-së.  

 Digjitalizimi i fondeve të AQSH përpara nisjes së digjitalizimit on-demand, sipas 
përllogaritjeve të përafërta të DPA-së, është kryer në masën 0,2 %. 

 Sipas inspektimeve të DPA-së, jo të gjithë punonjësit e sekretarive, sekretari-
arkivave dhe arkivave të institucioneve fondkrijuese, kanë kualifikimin e duhur për 
të kryer veprimtarinë arkivore. DPA nuk ka kryer përpjekje të mjaftueshme për 
përafrimin e legjislacionit të saj me atë të vendeve të zhvilluara të BE-së dhe/ose 
për ndjekjen e modeleve evropiane të suksesshme në fushën e arkivave 

 
Për sa më sipër rekomandojmë: 
 
 Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave të kërkojë pranë institucioneve përkatëse, 

sipas shembullit të projektit të Shkozës, financim për ndërtimin e vendruajtjeve 
arkivore të reja dhe rehabilitimin e atyre ekzistuese, që nuk përmbushin 
standardet e Normave tekniko-profesionale në Republikën e Shqipërisë. 

Brenda muajit Tetor 2018 
 

 Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave të marrë masa për të kërkuar pranë 
institucioneve përgjegjëse shtimin e burimeve njerëzore në sekretari-arkivat e 
institucioneve shtetërore që nuk realizojnë tërësisht përpunimin dhe 
inventarizimin e dokumentacionit të tyre shkresor. 

                            Brenda muajit Tetor 2018 
 

 Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave të marrë masa për të parashikuar në 
ndryshimet për Ligjin nr. 9154, datë 06.11.2003, “Për arkivat”, dorëzimin e 
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dokumentacionit të prodhuar nga fondkrijuesit privatë (të tillë si noterë, 
përmbarues gjyqësorë, banka, universitete private, etj.). 

Në vijimësi 
 

 Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave të marrë masa administrative sipas Ligjit nr. 
9154, datë 06.11.2003, “Për arkivat” dhe Ligjit nr. 10433, datë 16.06.2011, “Për 
inspektimin në RSH”, për ato institucione shtetërore që nuk përmbushin 
detyrimet ligjore mbi ruajten, përpunimin dhe administrimin e dokumenteve. 

Në vijimësi 
 

 Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave, në bashkëpunim me Këshillin e Lartë të 
Arkivave, të përfundojnë së hartuari dhe të miratojnë Strategjinë Afatmesme të 
Zhvillimit të Arkivave. 

Brenda muajit Nëntor 2018 
 

 Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave të marrë masat e nevojshme për të kërkuar 
pranë Këshillit të Ministrave, shfuqizimin e VKM nr. 81/2008 “Për përcaktimin e 
kritereve dhe të procedurave për asgjësimin e informacionit të klasifikuar sekret 
shtetëror”, si në kundërshtim me nenin 3, pika 2, të Ligjit nr. 9154, datë 
06.11.2003, “Për arkivat” dhe me nenin 5 të Ligjit nr. 8457, datë 11.02.1999, “Për 
informacionin e klasifikuar sekret shtetëror”, i ndryshuar. 

Brenda muajit Nëntor 2018 
 

II. Për pyetjen: “A janë përmirësuar kushtet fizike të ruajtjes, përpunimit dhe 
administrimit të dokumenteve në Arkivat Vendore Vlorë dhe Shkodër?” 

Gjendja në të cilën ruhen dokumentet, jo vetëm në vendruajtjet e AQSH, por edhe në 
ato të Drejtorive Rajonale të Arkivave Shtetërore, i tejkaloi pritshmëritë e grupit 
auditues. Shumë prej tyre janë në gjendje të rrënuar dhe nuk përmbushin as 
standardet minimale që lipset të ketë arkivi i një shteti modern. Dy ASHV-të që u 
vëzhguan në terren, Shkodër dhe Vlorë (fotot si më poshtë), paraqesin mungesa të 
theksuara në pajisje ajruese dhe kondicionuese kundër dëmtuesve biologjikë, 
probleme elektrike dhe hidraulike (çarje tubacionesh në mure dhe dysheme dhe 
pikime nga tavani), sisteme alarmi që nuk funksionojnë dhe mungesë të rojeve fizike 
për të monitoruar arkivin gjatë natës. 
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Foto 3 dhe 4 : Ambjentet në DRASH Shkodër dhe Vlorë 
Burimi: Grupi i auditimit 

 
Ndërkohë që në DRASH Vlorë, pranimi i fondeve arkivore është pezulluar për arsye të 
mungesës së kapaciteteve mbajtëse të vendruajtjes, në DRASH Shkodër është hasur 
fenomeni i anasjelltë. Jo të gjitha institucionet vendore të qarkut kanë dorëzuar 
dokumentet e tyre, megjithëse sallat e vendruajtjes së Shkodrës kanë hapësirë të 
mjaftueshme mbajtëse. Për të patur arkiva në standardet minimale të ruajtjes, 
administrimit dhe shërbimit të dokumenteve, ka nevojë, më së paku, për investime 
rrënjësore në ndërtimin e godinave të reja (ose vënien në dispozicion të godinave të 
tjera, por që përmbushin kushtet e normave tekniko-profesionale) për ato ASHV pa 
kapacitete ruajtëse të mjaftueshme; për ASHV-të me hapësirë të bollshme për nxënien 
e fondeve arkivore, nevojitet restaurimi i krejt godinave dhe vendruajtjeve të 
dokumenteve. 
 
Gjetje: 
 Dokumentet në Drejtorinë Rajonale të Arkivit Shtetëror Vlorë dhe Shkodër nuk 

ruhen sipas Normave tekniko-profesionale të RSH: mungojnë raftet metalike 
(DRASH Vlorë), pajisjet ajruese e kondicionuese kundër lagështisë, ndriçimi është 
jashtë normave, impianti elektrik problematik, sistemi i alarmit me defekte, ka 
probleme hidraulike, si dhe mungon shërbimi sanitar. 

 DRASH Vlorë nuk ka objekte apo hapësira të mjaftueshme për depozitimin e 
dokumenteve nga institucionet që duhet t’i dorëzojnë në të, sikundër parashikon 
legjislacioni për arkivat. 

 Dorëzimi i dokumenteve me Rëndësi Historike Kombëtare, nga arkivi/sekretari-
arkivi i subjekteve shtetërore dhe joshtetërore në DRASH Vlorë, është ndërprerë 
për shkak të mungesës së kapaciteteve ruajtëse të mjaftueshme. 

 Dorëzimi i dokumenteve RHK në DRASH Shkodër është kryer vetëm pjesërisht 
(kryesisht nga organet e pushtetit vendor, shkollat e mbyllura të Shkodrës, Pukës, 
Malësisë së Madhe), në kundërshtim me përcaktimet e nenit 42 të Ligjit për 
arkivat. 

 DRASH Vlorë, nga krijimi i saj deri në vitin 2014, ka pranuar fonde arkivore të 
papërpunuara e pa inventarë; vetëm disa prej fondeve janë pranuar të përpunuara 
e me inventarë, por në çdo rast kanë qenë pa inventarë të brendshëm për dosjet 
RHK pronësore.  

 Nga fondet e ardhura deri në vitin 2014 në DRASH Vlorë, rreth 98% e tyre ka qenë 
e papërpunuar ose pjesërisht e përpunuar, në kundërshtim me nenin 24 të Ligjit 
për arkivat. 

 Në DRASH Shkodër, fondet e papërpunuara dhe të painventarizuara janë rreth 
2843 kuti ose 426 ml dokumente, nga të cilat të përkohshme janë 1302 kuti ose 19 
ml. Sipas normave tekniko-profesionale, me burimet aktuale njerëzore, do të 
duheshin së paku 10 vjet për sistemimin e plotë të tyre. 

 DRASH Vlorë ka zhvilluar rreth 65% të volumit të punës së kryer nga 2014 deri më 
tani, sipas planeve të miratuara nga DPA, vetëm për përpunimin e fondeve në 
ruajtje.  
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 Procesi i përpunimit në DRASH Vlorë është ndërprerë pas nxjerrjes së Urdhrit të 
DPA-së nr. 51, datë 29.01.2018, mbi transferimin e fondeve arkivore në vendruajtje 
më cilësore.  

 Institucionet vendore të qarkut Vlorë dhe Shkodër nuk kanë zbatuar detyrimet 
normative për punën me dokumentet, sipas Normave tekniko-profesionale. Ka 
gjurmë inspektimesh nga DRASH-të, por nuk është marrë asnjë masë 
administrative nga ana e tyre për shkak të mospërshtatjes së akteve nënligjore të 
detyrueshme për aplikimin e masave.  

 DRASH-të Vlorë dhe Shkodër kanë sinjalizuar vazhdimisht DPA, me anë të 
korrespondencës dhe relacioneve, në lidhje me garantimin e sigurisë fizike të 
dokumenteve (mungon një sistem alarmi funksional/roje fizike) dhe të kushteve 
teknike të ruajtjes së tyre, por procesi ka ngecur për shkak të mungesës së fondeve 
buxhetore. 

 Prej vitit 2016, aplikimi për vënien në dispozicion të dokumenteve kryhet në 
sportelet e Postës Shqiptare, por qytetarët kanë shpesh paqartësi dhe padijeni sa i 
përket gjurmëve arkivore të dokumenteve pronësore që DRASH-të disponojnë (leje 
ndërtimi, akt-shitje, akt-dhurime, shpronësime, kredi, lista pronësie kadastrale, 
etj.) dhe ndodh që të aplikojnë më shumë se një herë deri sa të marrin aktin që 
dëshirojnë.4 Përqindja e përgjigjeve negative ndaj qytetarëve të qarkut Vlorë sa i 
përket njohjes së tyre me dokumentet e administratës, ka pësuar rritje në krahasim 
me periudhën kur dokumentet shërbeheshin pranë DRASH-ve (nga 14,4% në 
17,8%). 

 Aplikimi për dokumente pronësie dhe biografike kryhet vetëm në filialet qendrore 
të Postës Shqiptare, duke krijuar vështirësi për qytetarët që jetojnë në të njëjtin 
qark, por larg filialit qendror. 

 Në DRASH-të Vlorë dhe Shkodër, ka patur vështirësi me shërbimin e dokumenteve 
për çështje të tilla si gjetja e dokumenteve të pronësisë dhe atyre biografike 
(vite/vjetërsi pune, dosje personeli, certifikata apo amza të shkollave 8-vjecare e të 
mesme), pasi fondet nuk kanë patur indekse emrash dhe skedarë çështjesh. 

 Studiuesit pranë DRASH Vlorë janë tejet të pakët në numër dhe salla e studimit nuk 
ka kushte logjistike të përshtatshme për t’u konsultuar me dokumentet. Gjithashtu, 
edhe në DRASH Shkodër, numri i studiuesve është tejet i vogël, megjithëse janë 
siguruar kushtet normale të studimit. 

 Komisioni i Ekspertizës në Arkivin e Shkodrës ka funksionuar vetëm formalisht, 
pasi anëtarët nga institucionet e tjera vendore nuk kanë qenë të pranishëm në 
mbledhje; nga ana tjetër, nuk ka patur kërkesa nga to, për vlerësim të 
dokumentacionit për asgjësim dhe afatet e tyre të ruajtjes. 

 Detyrat e sekretari-arkivit në institucionet vendore të qarkut Shkodër njihen 
pjesërisht dhe gjatë inspektimeve të vitit 2017-2018 janë hasur raste të 
mosrespektimit të normave tekniko-profesionale, kryesisht në mbajtjen e 
regjistrave të korrespondencës.  

 
Për sa më sipër rekomandojmë: 

                                                           
4 Kjo ndodh edhe për arsye objektive të qytetatarëve, të cilët nuk kanë dijeni të saktë të akteve që janë 
të disponueshme për shkak motivesh historiko-politike dhe të periudhave të vështira nëpër të cilat ka 
kaluar pasuria dokumentare shqiptare ndër vite. 
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 Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave të marrë masat e nevojshme për të kërkuar 
pranë institucioneve përgjegjëse, rehabilitimin e kushteve teknike të ruajtjes së 
dokumenteve në Drejtoritë Rajonale të Arkivave Shtetërore, sipas normave 
tekniko-profesionale, sigurinë fizike nga ndërhyrjet e individëve, si dhe shtimin e 
kapaciteteve ruajtëse për dokumentet në Drejtorinë Rajonale të Arkivit Shtetëror 
Vlorë. 

Brenda  muajit Tetor 2018 
 

 Drejtoria Rajonale e Arkivit Shtetëror Shkodër të marrë masa organizative dhe 
administrative sipas legjislacionit në fuqi, për institucionet lokale të qarkut 
Shkodër që nuk dorëzojnë dokumentet RHK që ata zotërojnë, të përpunuara dhe të 
inventarizuara, brenda afateve ligjore. 

Brenda muajit Nëntor 2018 dhe në vijimësi 
 

 Drejtoritë Rajonale të Arkivave Shtetërore të mos pranojnë më nga institucionet 
lokale të qarqeve përkatëse, asnjë fond arkivor të papërpunuar dhe të 
painventarizuar. 

Në vijimësi 
 

 Drejtoritë Rajonale të Arkivave Shtetërore të marrin të gjitha masat e nevojshme 
që institucionet e pushtetit vendor të zbatojnë me përpikmëri detyrimet normative 
të punës me dokumentet. 

Brenda muajit Tetor 2018  dhe në vijimësi 
 

 Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave të ndërmarrë të gjitha hapat e nevojshme që 
pala “Ofruese e Shërbimit” Posta Shqiptare SH.A., të respektojë çdo detyrim që 
rrjedh nga kontrata e nënshkruar midis tyre për shërbimin social-juridik ndaj 
qytetarëve, në veçanti nenin 4, pika 1.1.  

Brenda muajit Tetor 2018  
 

 Drejtoria Rajonale e Arkivit Shtetëror Shkodër të ndërmarrë të gjitha masat e 
nevojshme për funksionimin e rregullt të Komisionit të Ekspertizës, duke thirrur 
anëtarët e tjerë të institucioneve lokale. 

Brenda muajit Tetor 2018 
 

III. Për pyetjen: “A ishte i ligjshëm Urdhri nr. 27/2018 i KM “Për miratimin e 
strukturës dhe organikës së DPA?” 

Në mbledhjen e Këshillit të Lartë të Arkivave të datës 27.12.2017, me qëllimin e mirë 
të përmirësimit të punës, paraqitet relacioni “Për riorganizimin e Drejtorive Rajonale 
të Arkivave Shtetërore”, i cili i hap rrugë përqendrimit të godinave të vendruajtjeve të 
12 ASHV-ve në 5 godina të tilla (Lushnje, Durrës, Elbasan, Tiranë, Mirditë). Në 
përfundim të kësaj mbledhjeje, KLA vendos se “vendruajtjet e ASHV-ve mund të 
transferohen, përkohësisht, në vendruajtje më cilësore, por jo domosdoshmërisht brenda 
rajonit në të cilin dorëzohen dokumentet e përpunuara, sipas Ligjit “Për Arkivat.” Pas 
vendimeve të këtyre ndryshimeve strukturore, Kryeministri urdhëron ngritjen e një 
grupi pune për ndryshimin e Ligjit të arkivave. Urdhri i KM nr. 27, datë 02.02.2018, 
“Për miratimin e strukturës dhe të organikës së Drejtorisë së Përgjithshme të 
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Arkivave” ka pasuar Urdhrin e brendshëm nr. 51, datë 29.01.2018, “Për ngritjen e 
grupit të punës për zhvendosjen e materialeve arkivore nga vendruajtjet e ASHV-ve që 
ristrukturohen”, i cili i hapi rrugë zhvendosjes konkrete të fondeve të DRASH 
Gjirokatër në vendruajtjen e Lushnjes, si dhe atë të dokumenteve arkivore të Beratit 
dhe Korçës, në DASHV Elbasan. Këto dy urdhra janë edhe pikënisja praktike e jetësimit 
të “reformës administrative”, nëpër të cilën po kalojnë arkivat vendore shtetërore. 
Neni 22 i Ligjit nr. 9154, datë 06.11.2003, “Për Arkivat”, parashikon se arkivat 
shtetërore vendore administrojnë dhe ruajnë dokumentet e trashëguara, si dhe 
dokumentet e arkivave të institucioneve vendore shtetërore dhe të organeve të 
qeverisjes vendore që veprojnë brenda njësisë administrativo-territoriale përkatëse. 
Pra, ruajtja dhe administrimi i fondeve arkivore në çdo vendruajtje tjetër që nuk është 
në njësinë territoriale-administrative të një ASHV-je, është në kundërshtim të 
drejtpërdrejtë me nenin e mësipërm. Konkretisht, me urdhrin e ri të sipërcituar, 
sektori i ASHV Tiranë dhe Durrës do ta ketë vendruajtjen në Tiranë; pra, vendruajtja e 
ASHV-së së qarkut Durrës, me bazë në qarkun Tiranë, do të ruajë, administrojë e 
shërbejë dokumente të institucioneve vendore të qarkut Durrës; në të njëjtën mënyrë 
do të veprohet edhe e arkivat e tjera vendore. Riorganizimi i disa DRASH-ve në një 
DASHV ndikon në vendndodhjen territoriale të një arkivi vendor shtetëror (ASHV): 
nëse pjesë të fondit të tij transferohen, transferohet dhe ASHV-ja. Kështu, struktura e 
re e DPA-së bie ndesh me nenin 22 të Ligjit nr. 9154, datë 06.11.2003, “Për Arkivat”. 
Pavarësisht vullnetit dhe dëshirës për punë të mirë me dokumentet shtetërore 
nga ana e Drejtorisë së Përgjithshme të Arkivave, grupi i auditimit konstaton se 
kjo reformë nuk është studiuar mirë dhe ka nevojë për vendimmarrje 
gjithëpërfshirëse. 
 
Gjetje: 
 Vendimi nr. 11, datë 27.12.2017, i Këshillit të Lartë të Arkivave mbi riorganizimin e 

Drejtorive Rajonale të Arkivave dhe Urdhri nr. 27, datë 02.02.2018, i Kryeministrit 
“Për miratimin e strukturës dhe organikës së DPA” bien ndesh me nenin 22 të Ligjit 
nr. 9154, datë 06.11.2003, “Për Arkivat”, si dhe parimet arkivore. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 Urdhri nr. 51, datë 29.01.2018, “Për ngritjen e grupit të punës për zhvendosjen e 
materialeve arkivore nga vendruajtjet e ASHV-ve që ristrukturohen” i DPA, i cili ka 
bërë të mundur zhvendosjen e disa fondeve dhe materialeve arkivore nga ASHV 

Nga ana e saj, sikurse është përcjellë dhe në observacionet me nr. prot. 482/10, 

datë 17.08.2018, DPA pretendon se Vendimi nr. 11, datë 27.12.2017 i KLA-së dhe 

Urdhri i KM nr. 27, datë 02.02.2018, janë të ligjshëm dhe nuk cenojnë nenin 22 të 

Ligjit “Për arkivat”. DPA e interpreton pjesëzën e nenit 22 “si dhe dokumentet e 

arkivave të institucioneve vendore shtetërore dhe të organeve të qeverisjes vendore 

që veprojnë brenda njësisë administrativo-territoriale përkatëse” në kuptimin se 

“brenda njësisë administrative-territoriale përkatëse” duhet të jenë institucionet 

“vendore shtetërore dhe të organeve të qeverisjes vendore”. Grupi i auditimit nuk 

pajtohet me këtë interpretim për arsyet e lartpërmendura, por, sidoqoftë, nuk 

paragjykon interpretime të tjera të normës nga institucionet të cilëve ligji ua njeh 

këtë të drejtë. 
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Gjirokastër në vendruajtjen e Lushnjes dhe nga ASHV Berat dhe Korçë në Elbasan, 
është në kundërshtim me nenin 22 të Ligjit nr. 9154, datë 06.11.2003, “Për 
Arkivat”. 

Për sa më sipër rekomandojmë: 
 Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave të marrë masat për të kërkuar pranë 

institucioneve përgjegjëse shtimin e burimeve njerëzore në organikën e saj dhe në 
atë të Drejtorive Rajonale të Arkivave  Shtetërore, për vitin 2019.  

Brenda muajit Dhjetor 2018 
 

 Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave të ndërmarrë të gjitha hapat e nevojshme që 
Këshilli i Lartë i Arkivave të shfuqizojë vendimin nr. 11, datë 27.12.2017, “Për 
riorganizimin e Drejtorive Rajonale të Arkivave Shtetërore”, si jo konform nenit 22 
të Ligjit nr. 9154, datë 06.11.2003, “Për Arkivat”. 

Brenda muajit Tetor 2018 
 

 Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave të ndërmarrë të gjitha hapat e nevojshme për 
të kërkuar shfuqizimin e Urdhrit nr. 27, datë 02.02.2018 të Kryeministrit “Për 
miratimin e strukturës dhe organikës së DPA”, si jo konform nenit 22 të Ligjit nr. 
9154, datë 06.11.2003, “Për Arkivat”. 

Brenda muajit Tetor 2018 
 

 Për sa më sipër, Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave të pezullojë zhvendosjen e 
fondeve dhe materialeve arkivore nga vendruajtjet e ASHV-ve që ristrukturohen, 
deri në vendimmarrjen e re.    

Brenda muajit Tetor 2018 
 
 
 
IV. Për pyetjen: “A është i bazuar në ligjin për arkivat VKM nr. 35/2018 për 

miratimin e Rregullores “Për licencimin e arkivave private”? 
Çështja tjetër që grupi i auditimit ka ngritur në lidhje me reformimet më të fundit të 
rrjetit arkivor, është ajo e ligjshmërisë së VKM nr. 35, datë 24.01.2018, mbi miratimin 
e rregullores “Për licencimin e arkivave private”. “Rrugëtimi” i arkivave private nis nga 
raportet 6-mujore dhe relacionet e Drejtorisë së Përgjithshme të Arkivave, në të cilat 
theksohet problemi i përpunimit të dokumentacionit shkresor, të lënë pas dore ndër 
vite. Me vendimin nr. 9, datë 19.06.2017, KLA miraton projekt-vendimin e Këshillit të 
Ministrave “Për miratimin e Rregullores për licencimin e arkivave private”, për ta 
paraqitur, në vijim, pranë Këshillit të Ministrave. Në përfundim të këtij iter-i legjislativ, 
Këshilli i Ministrave miraton rregulloren e licencimit të arkivave private me vendimin 
nr. 35, datë 24.01.2018.  
Në këtë mënyrë, arkiv privat do të quhet personi juridik ose fizik, pjesë e rrjetit 
arkivor të Republikës së Shqipërisë, i cili është pajisur me licencën “Arkiv privat”, me 
kodin VI.1.A., dhe që administron, përpunon, ruan e shërben dokumente me 
prejardhje joshtetërore, si dhe dokumentacion të institucioneve shtetërore, për 
periudhën përpara plotësimit të afateve të përcaktuara për dorëzimin në 
arkivin e përhershëm, sipas ligjit “Për arkivat”. Megjithatë, në ligjin aktual për 
arkivat (nenet 25-35), nuk specifikohet në asnjë normë se arkivi privat mund të 
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administrojë dhe përpunojë dokumente të institucioneve shtetërore. Ai i referohet 
atyre arkivave që në pasurinë e tyre arkivore mund të kenë dokumente RHK dhe të 
gëzojnë të njëjtën mbrojtje nga Shteti si atë të arkivave publike. Pra, ligji nënkupton se 
këta mund të jenë familje të rëndësishme apo edhe individë me profesione a status të 
caktuar (si noter), shoqata, grupime, komunitete fetare, koleksionistë, etj., të cilët do të 
administrojnë pasurinë e tyre arkivore private, por kurrsesi të institucioneve 
shtetërore. 
 
Gjetje: 
 Rregullorja “Për licencimin e arkivave private” bie në kundërshtim me nenet 25-

35 të Ligjit nr. 9154, datë 06.11.2003 “Për arkivat”, në pjesën ku parashikohet se 
arkivi privat mund të administrojë, përpunojë, ruajë dhe shërbejë dokumentacion 
të institucioneve shtetërore (neni 2 i Rregullores). 
  

 

 

 

 

 

 Rregullorja “Për licencimin e arkivave private” dhe VKM përkatëse nuk kanë 
respektuar frymën e Ligjit për arkivat, si dhe disa prej parimeve arkivistike 
ndërkombëtare. 

 
Për sa më sipër rekomandojmë: 
 Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave të ndërmarrë hapat përkatëse ligjore për të 

kërkuar ndryshimin e VKM nr. 35/2018 për miratimin e Rregullores “Për 
licencimin e arkivave private”, duke hequr pjesën “si dhe dokumentacion të 
institucioneve shtetërore, për periudhën para plotësimit të afateve të 
përcaktuara për dorëzimin në arkivin e përhershëm” (neni 2 i Rregullores), si 
në kundërshtim me Ligjin nr. 9154, datë 06.11.2003, “Për Arkivat”.  

Brenda muajit Tetor 2018 
 

 Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave të ndërmarrë të gjitha hapat e nevojshme që 
Këshilli i Lartë i Arkivave të hartojë projekt-rregullore për t’u miratuar nga 
Këshilli i Ministrave, vetëm në përputhje me legjislacionin në fuqi për arkivat dhe 
me parimet ndërkombëtare arkivore. 

Në vijimësi 
 

V. Për pyetjen: “A është i nevojshëm ristrukturimi dhe riorganizimi i arkivave 
vendore?” 

Në vijim të Vendimit të KLA-së mbi riorganizimin e Drejtorive Rajonale të Arkivit 
Shtetëror, DPA nxjerr Urdhrin nr. 51, datë 29.01.2018, “Për ngritjen e grupit të punës 
për zhvendosjen e materialeve arkivore nga vendruajtjet e ASHV-ve që 

Edhe sa i përket paligjshmërisë së licencimit të arkivave private për punën me 

dokumentet shtetërore, DPA shprehet kundër saj në observacione (fq. 5): “Nenet 

25-35 nuk flasin në asnjë moment për funksionet që ka arkivi privat, por rregullojnë 

çështje që kanë të bëjnë me licencimin e tyre, si dhe kryesisht, me pasurinë arkivore të 

tyre (mbi të cilat kanë pronësi, siç mund të jenë pasuri të dhuruara ose të blera dhe jo 

vetëm të administruara prej tyre”. DPA e bazon interpretimin e saj edhe në 

përkufizimin e termit “arkiva” që gjendet në nenin 2 të Ligjit “Për arkivat”. Grupi i 

auditimit nuk pajtohet me këtë interpretim për arsyet e lartpërmendura. 
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ristrukturohen”. Ky urdhër do të shtrijë gradualisht fushëveprimin e tij në të gjitha 
ASHV-të, për të vënë në praktikë atë që mund të cilësohet edhe si “reformë 
territoriale” e DRASH-ve. 
Ngritja e pikëpyetjeve dhe e risqeve për një reformë të tillë gjithëpërfshirëse të 
arkivave vendore është e pashmangshme. Përpos anës formale e ligjore të trajtuar në 
nënpyetjen 2, vlen për t’u theksuar fillimisht se Urdhri i mësipërm, duke patur 
parasysh se nënkupton një reformim të thellë, nuk është diskutuar paraprakisht me 
drejtuesit e arkivave vendore. Drejtuesve dhe punonjësve të DRASH-ve u është bërë e 
njohur ligjërisht ndërmarrja e kësaj nisme, vetëm post factum, pasi ishte vendosur 
tashmë nga KLA dhe DPA. Përpara këtyre ndryshimeve, që shumë mirë mund të ishin 
pjesë e një strategjie afatshkurtër apo afatmesme si politikë arkivore e shtetit sipas 
përcaktimit ligjor në ligjin e arkivave, DPA dhe KLA duhej të vilnin mendimet e 
titullarëve të arkivave vendore dhe arkivistëve të tjerë me përvojë. Në takimet dhe 
intervistat që ka kryer grupi i auditimit, pjesa më e madhe e specialistëve të fushës, 
arkivistëve vendorë dhe ekspertëve kombëtarë të shkencës së arkivistikës, nuk është 
pajtuar me një reformim të tillë. Dyshimet që kanë shprehur, sikurse janë përmendur 
edhe në pjesë të tjera të këtij raporti, variojnë nga paligjshmëria e strukturës së re, tek 
shkurtimi i burimeve njerëzore; nga nevoja për një vendimmarrje gjithpërfshirëse, tek 
kaosi që lind nga zhvendosja e fondeve arkivore (praktika e mëparshme e ka 
vërtetuar).  
Pikësëdyti, Urdhri nr. 27, datë 02.02.2018, i KM “Për miratimin e strukturës dhe të 
organikës së Drejtorisë së Përgjithshme të Arkivave” parashikon shkrirjen e 12 
DRASH-ve në 4 sektorë të DASHV-ve dhe 1 sektor përpunimi. Ndër të tjera, DPA ka 
deklaruar se punonjësit e DRASH-ve të ristrukturuara do të sistemohen në pozicione 
pune të tjera, në qarkun e vendbanimit të tyre. Megjithatë, gjatë auditimit, nuk u vu në 
dispozicion të grupit të auditimit asnjë dokument apo vërtetim pune që të faktojë 
punësimin e tyre në institucione të tjera lokale. Nga 51 punonjës që AQSH kishte në 
vitin paraardhës, për vitin 2018 janë parashikuar 37 të tillë (sikurse shihet në tabelën 
në vijim); gjithashtu, numri i punonjësve në DRASH (që shndërrohen në DASHV) është 
zvogëluar me 15, nga 46 në 31, në krahasim me vitin 2017. Rritje ka pësuar vetëm 
organika e drejtorive dhe sektorëve të brendshëm të DPA-së, nga 93 në 108.  
Për sa më sipër, çështja e godinave arkivore dhe e kapacitetit mbajtës të tyre rezulton 
të jetë komplekse; jo më pak është edhe zgjidhja e saj. Vullneti i mirë i të gjitha palëve 
për të nisur një epokë të re në rrjetin arkivor shqiptar, me arkiva të qëndrueshme si 
pasqyrë e asaj çka duhet të jetë një Shtet modern, nuk mungon. Megjithatë, grupi i 
auditimit gjykon se kjo reformë ristrukturuese duhet të marrë mendimin dhe 
dakordësimin e shumicës së titullarëve të ish drejtorive vendore, si aktorët kryesorë 
të përfshirë në këtë proces shkrirjeje/ristrukturimi. Edhe pse anëtarët e KLA-së kanë 
qenë dakord mbi çështjen në fjalë, duke marrë Vendimin e datës 27.12.2017, vetë KLA 
nuk ka hartuar anjë strategji për politikën e re arkivore. 
Gjetje:  
 Vendimi i KLA-së për riorganizimin e DRASH-ve, datë 27.12.2017, nuk ka marrë 

parasysh mendimet e të gjithë drejtuesve të arkivave vendore, si aktorët kryesorë 
të përfshirë në këtë vendimmarrje dhe nuk ka hartuar asnjë strategji arkivore mbi 
këtë reformim, sipas nenit 14, pika 2, e Ligjit “Për arkivat”. 

 Urdhri i DPA-së nr. 51, datë 29.01.2018, “Për ngritjen e grupit të punës për 
zhvendosjen e materialeve arkivore nga vendruajtjet e ASHV-ve që ristrukturohen” 
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nuk është diskutuar paraprakisht me të gjithë titullarët e Drejtorive Rajonale të 
Arkivave Vendore.  

 Në intervistat dhe takimet e shumta që ka patur grupit i auditimit, pjesa më e 
madhe e specialistëve të fushës, përfaqësuesve të arkivave dhe ekspertëve të 
shkencës arkivistike, janë skeptikë për suksesin e kësaj reforme dhe shprehen 
kundër saj (publikisht dhe jo). 

 Edhe pse në takimet me titullarin dhe përfaqësues të DPA është pohuar se 
punonjësit e mbetur jashtë organikës së re do të transferohen në institucione të 
tjera lokale, grupit të auditimit nuk i është vënë në dispozicion asnjë vërtetim 
pune/dokument që të dëshmojë ripunësimin e këtyre burimeve njerëzore. 

 Urdhri nr. 27, datë 02.02.2018, i KM “Për miratimin e strukturës dhe të organikës 
së Drejtorisë së Përgjithshme të Arkivave”, ka sjellë:  
- shkurtimin e burimeve njerëzore të AQSH, nga 51 punonjës në vitin 2017, në 37 

të tillë këtë vit; 
- shkurtimin e burimeve njerëzore në ASHV: nga 46 në 31; 

rritjen e numrit të punonjësve në drejtoritë/sektorët brenda DPA-së: nga 93 në 
108. 
 

Për sa më sipër rekomandojmë: 
 Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave të shfuqizojë menjëherë Urdhrin e brendshëm 

nr. 51, datë 29.01.2018, “Për ngritjen e grupit të punës për zhvendosjen e 
materialeve arkivore nga vendruajtjet e ASHV-ve që ristrukturohen”. 

Brenda muajit Tetor 2018 
 

 Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave, në bashkëpunim me Këshillin e Lartë të 
Arkivave, të hartojë një strategji apo studim mbi reformën administrative të 
arkivave vendore, duke përcaktuar qartë efektet ekonomike dhe sociale që ajo do 
të sjellë për rrjetin arkivor dhe burimet njerëzore. 

Në vijimësi 
 

 Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave të vjelë mendimet e titullarëve dhe arkivistëve 
të tjerë me përvojë për çdo nismë ligjore e nënligjore që ndërmerr, si dhe të bëjë 
transparencë mbi qëllimet dhe politikat arkivore të Këshillit të Lartë të Arkivave. 

Brenda muajit Nëntor 2018 dhe në vijimësi 
 

 Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave të marrë masat e nevojshme për t’u kërkuar 
instancave përgjegjëse, shtimin e burimeve njerëzore dhe financiare për arkivat e 
rrjetit arkivor që zotërojnë, në mënyrë të konsiderueshme, dokumentacion 
shkresor të papërpunuar. 

Brenda muajit Dhjetor 2018 
 

 Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave të hartojë një plan pune apo strategji mbi 
nevojat specifike të investimeve në godinat arkivore, si dhe të marrë masat e 
nevojshme për realizimin e tij nga ana e institucioneve përgjegjëse. 

Brenda muajit Nëntor 2018 
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VI. Për pyetjen: “A është dobiprurës licencimi i arkivave private për pasurinë 
arkivore?” 

Licencimi i arkivave private është parë nga Drejtroria e Përgjithshme e Arkivave dhe 
Këshilli i Lartë i Arkivave si zgjidhja më e mirë, më e shpejtë dhe më ekonomike për 
rikthimin në normalitet të situatës së dokumentacionit arkivor. Megjithatë, projekt-
rregullorja e miratuar nga KLA dhe vendimi përkatës i Këshillit të Ministrave mbi 
miratimin e Rregullores “Për licencimin e arkivave private” rezultojnë të jenë në 
shkelje të ligjit për arkivat. Përpos mosrespektimit të ligjit në pikën ku parashikohet 
administrimi, përpunimi dhe shërbimi i dokumentacionit shkresor të institucioneve 
shtetërore, licencimi i arkivave private paraqet në vetvete një rrugë të pasigurtë dhe 
plot risqe.  
Së pari, vlen për t’u theksuar se kryerja e punës arkivore të institucioneve shtetërore 
nga arkivat private mund të arrihet, përveç se me anë të një kontrate publike, me anë 
dy lloje marrëveshjesh: koncesionare ose me Partneritet Publik Privat (PPP). Sipas 
Ligjit nr. 125/2013, “Për koncesionet dhe Partneritetin Publik Privat”, “Koncesioni i 
shërbimeve publike është një marrëveshje me interes financiar në formë të shkruar 
ndërmjet autoritetit kontraktues dhe një ose më shumë operatorëve ekonomikë, objekti i 
së cilës është sigurimi i shërbimeve, ku shpërblimi për shërbimet që do të sigurohen 
përbëhet nga e drejta për të shfrytëzuar shërbimet që janë objekt i kontratës ose nga kjo 
e drejtë së bashku me pagesën”; ndërsa kontrata e PPP “ka kuptimin e një kontrate pune 
publike apo kontrate të shërbimit publik që plotëson kushtet të cilat e përcaktojnë atë si 
një partneritet publik privat, sikurse rregulluar në këtë ligj dhe që nënshkruhet ndërmjet 
autoritetit kontraktues në njërën anë, dhe operatorit ekonomik të zgjedhur si ofertuesi 
më i suksesshëm”. Në nenin 4 të të njëjtit ligj renditen sektorët në të cilët mund të jepen 
koncesionet/partneritetet publike private, ndërsa pika 2 e këtij neni parashikon se 
Këshilli i Ministrave mund të vendosë për koncesione/PPP edhe në sektorë të tjerë, 
me propozimin e ministrive të linjës apo propozime që këto i marrin nga autoritete të 
njësive të qeverisjes vendore apo të organeve qendrore të politikës së 
koncesioneve/partneriteteve publike private. 
 Pa dashur të paragjykohet natyra dhe rezultatet e mundshme të një koncesioni apo 

PPP-je në fushën e arkivave, grupi i auditimit vëren se vetë KLSH ka konstatuar 
vazhdimisht shkelje në kontratat koncesionare në disa sektorë kyçë të ekonomisë, 
si dhe dëme të konsiderueshme ekonomike dhe të ardhura të munguara.  

 Një qëndrim skeptik ndaj koncesioneve dhe Partneriteve Publike Private, mban 
edhe institucioni suprem i kontrollit ekonomik dhe financiar të llogarive të 
Bashkimit Evropian. Sipas një raporti të fundit të Gjykatës Evropiane të 
Audituesve, “Partneritetet Publike Private (PPP-të) nuk mund të konsiderohen si një 
opsion ekonomikisht i mundshëm sa i përket infrastrukturës publike. PPP-të e 
audituara vuanin nga mangësi të përhapura dhe përfitime të kufizuara, duke 
rezultuar në 1.5 miliardë shpenzime joefiçiente dhe joefektive. Përveç kësaj, vlera për 
para dhe transparenca u dëmtua gjerësisht nga politika dhe strategjia e paqartë, 
analiza e papërshtatshme, regjistrimi jashtë bilancit i PPP-ve dhe rregullimet e 
pabalancuara të ndarjes së riskut.5” 

                                                           
5 Njoftimi për shtyp i raportit të auditimit përkatës të ECA-s: 
 https://www.eca.europa.eu/Lists/News/NEWS1803_20/INSR_PPP_EN.pdf 
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Sikurse shihet qartë, praktika dhe raportet e certifikuara nga Kontrolli i Lartë i Shtetit 
dhe homologia evropiane, Gjykata Evropiane e Audituesve, dëshmojnë për risqe të 
mëdha financiare në rastin kur një sektor i ri në ekonomi apo në fushën e shërbimeve 
lidh marrëveshje koncesionare/PPP. Këto raporte duhet të mbahen parasysh nga çdo 
subjekt shtetëror, në mënyrë që të mos përsëriten të njëjtat pasoja dhe që mund të 
rezultojnë të pakthyeshme. 
 Në të njëjtën mënyrë, raporte të ndryshme të Fondit Monetar Ndërkombëtar6, kanë 

theksuar se “programi ambicioz i autoriteteve për investime publike nëpërmjet PPP-
ve, paraqet risqe të konsiderueshme fiskale”, duke rekomanduar një zbatim më të 
mirë të kuadrit ligjor dhe se “në dallim nga praktika e deritanishme, ndikimi që kanë 
PPP-të në llogaritë fiskale dhe borxhin publik, duhet të reflektohet me transparencë 
dhe në përputhje me normat ndërkombëtare të kontabilitetit publik”. Po sipas FMN 
format koncecionare të Partneritetit Publik Privat (PPP) mund të ofrojnë përfitime 
pozitive vetëm nëse janë të mirëplanifikuara dhe mirëmenaxhuara. Në të kundërt, ato 
paraqesin rreziqe për ekonominë e një vendi.7 

Së dyti, kemi të bëjmë me një interes publik sikurse është ai i administrimit, ruajtjes, 
përpunimit dhe shërbimit të pasurisë dokumentare kombëtare nga ana e arkivave 
shtetërore, përballë interesit privat fitimprurës të subjektit arkivor. Këto dokumente 
përbëjnë bazën e trashëgimisë historike, kulturore dhe administrative të vendit, bazë 
e cila duhet të administrohet nga subjektet shtetërore përkatëse. Veprimtaria e një 
subjekti privat me këtë pasuri shtetërore, mbart një risk të lartë sa i përket 
performancës së tij, sigurisë dhe përdorimit të dokumenteve, si dhe zbatimit me 
korrektësi të të gjitha përcaktimeve të legjislacionit për arkivat. Përpunimi i 
dokumenteve shtetërore është detyrim normativ vetëm i fondkrijuesit publik. Kjo 
sanksionohet nga norma në fuqi, përvojat më të mira evropiane, si dhe parimet 
ndërkombëtare të arkivistikës. Arkivat private mund të përfshihen (sikurse njihen 
raste të vendeve të tjera) vetëm në digjitalizimin e dokumenteve të 
përpunuara/inventarizuara, si dhe në ruajtjen/shërbimin e këtyre dokumenteve 
(vendruajtje me qira). Për të siguruar një raport sa më të mirë midis kostove dhe 
output-eve (efiçiensë), si dhe ulje të risqeve për abuzime me pasurinë dokumentare të 
vendit, është e nevojshme që përpunimi/inventarizimi të kryhet nga fondkrijuesit. 
Pasi të jetë kryer përpunimi dhe inventarizimi i fondeve arkivore dhe vetëm nëse 
studimet specifike përkatëse vërtetojnë ekonomicitetin dhe efiçiensën e punës 
arkivore të kryer nga një subjekt privat, subjektet shtetërore mund të kontraktojnë 
ato private për të kryer digjitalizimin dhe ruajtjen e dokumentacionit. Studimet 
dhe analizat kosto-përfitim, të orientuara kah shkenca e arkivistikës, janë jetike për 
ndërmarrjen e një hapi të tillë në fushën e arkivave. 
Gjetje: 
 Këshilli i Lartë i Arkivave nuk ka hartuar asnjë strategji arkivore sipas nenit 14, 

pika 2, e Ligjit “Për arkivat” dhe nuk ka kryer asnjë studim mbi licencimin e një 
arkivi privat dhe mundësinë e kontraktimit të tij nga ana e subjekteve shtetërore.  

                                                           
6 IMF Country Report No. 17/374, November 14, 2017  
http://www.imf.org/external/ns/search.aspx?NewQuery=PPP+albania&submit= 
http://www.imf.org/en/news/articles/2018/05/21/pr18188-albania-imf-executive-board-
concludes-first-post-program-monitoring 
7 http://albanianfreepress.al/news/2018/04/fmn-ppp-te-me-rrezik-shqiperia-po-i-aplikon-shume-
88139/ 
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 Në intervistat dhe takimet e shumta që ka patur grupit i auditimit, pjesa më e 
madhe e specialistëve të fushës, përfaqësuesve të arkivave dhe ekspertëve të 
shkencës arkivistike, janë skeptikë mbi licencimin e arkivave private dhe 
përpunimin e dokumentacionit shtetëror nga ana e tij, duke u shprehur kundër tij. 

 Raportet e Kontrollit të Lartë të Shtetit, Gjykatës Evropiane të Llogarive dhe Fondit 
Monetar Ndërkombëtar evidentojnë risqe të larta që: 
1. dëshmojnë për dëmet e shkaktuara, të ardhurat e munguara dhe efektet 

negative në buxhetin e shtetit, të kontratave koncesionare me pronën publike; 
2.  cenojnë ekonomicitetin në rast marrëveshjeje Partneriteti Publik Privat; 
3. kanë ndikim negativ në llogaritë fiskale, transparencën dhe borxhin publik të 

vendit. 
 Praktika e vendeve të zhvilluara evropiane njeh vetëm raste sporadike të arkivave 

private që merren me administrimin, përpunimin dhe inventarizimin e 
dokumentacionit arkivor të institucioneve shtetërore (shih Aneks II në raportin e 
auditimit), por që në kontekstin shqiptar do të kishim një shkelje të ligjit të 
arkivave. 

 Përvoja dhe konteksti aktual në vend tregojnë, gjithashtu, për ekzistencën e risqeve 
që cenojnë efiçiensën dhe ekonomicitetin e mbajtjes së kostove më të ulëta se 
shpenzimet e buxhetit të shtetit, në rastin e kontratave koncesionare/PPP me 
arkivat private. 

 
Për sa më sipër rekomandojmë: 
 Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave dhe Këshilli i Lartë i Arkivave të kryejnë 

gjithmonë studime, përllogaritje dhe/ose të miratojnë strategji afatmesme apo 
afatgjata në raste reformash dhe ndryshimesh të rëndësishme në aktet ligjore dhe 
nënligjore për arkivat, sikurse janë ato mbi licencimin e arkivave private. 

Në vijimësi 
 

 Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave dhe Këshilli i Lartë i Arkivave të marrin 
parasysh dhe të ndjekin: 1. Praktikat më të mira evropiano-perëndimore në fushën 
e arkivave, si dhe standardet ndërkombëtare arkivistike; 2. Raportet vjetore dhe 
rekomandimet e Kontrollit të Lartë të Shtetit dhe të organizmave ndërkombëtare 
(Gjykata Evropiane e Audituesve, Fondi Monetar Ndërkombëtar, etj.), sa i përket 
kontratave koncesionare/me Partneritet Publik Privat. 

Në vijimësi 
 Për sa më sipër, Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave të marrë të gjitha masat e 

nevojshme pranë institucioneve përgjegjëse për të: 1. përjashtuar të drejtën e një 
arkivi privat për të administruar dhe përpunuar dokumentacion shkresor të 
institucioneve shtetërore; 2. parashikuar licencimin e arkivave private sa i përket 
procesit të digjitalizimit, ruajtjes dhe shërbimit të dokumenteve të institucioneve 
shtetërore (pasi ato janë përpunuar, inventarizuar dhe indeksuar nga vetë arkivi 
shtetëror), vetëm pas ndryshimeve ligjore të nevojshme dhe në rast se studimet 
dhe analizat nga profesionistë të paanshëm, provojnë e certifikojnë ekonomicitetin 
dhe efiçiensën e kësaj reforme.  

   Brenda muajit Tetor 2018 dhe në vijimësi  
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VII. Për pyetjen: “A ka sjellë krijimi i arkivit gjyqësor rezultatin e pritur nga 
VKM-ja përkatëse?” 

Krijimi i Arkivit Shtetëror të Sistemit të Drejtësisë është parashikuar fillimisht në 
Ligjin për arkivat, i cili thekson se ky arkiv që administron arkivat e gjykatave dhe 
prokurorive, funksionon pranë Ministrisë së Drejtësisë. Ky ligj nuk u respektua për 
një kohë të gjatë duke bërë që arkivat e institucioneve të drejtësisë të tejmbusheshin 
me dosje procesesh, pa u përpunuar dhe duke u lënë në kushte të papërshtatshme 
ruajtjeje dhe administrimi. Arkivi Shtetëror i Sistemit Gjyqësor krijohet me VKM nr. 
903, datë 17.12.2014 dhe jetësohet me Urdhrin e Kryeministrit nr. 69, datë 
18.04.2016, i cili miraton strukturën dhe organikën e tij (e përbërë nga 11 punonjës). 
Kështu, ASHSGJ ka për mision ruajtjen, përpunimin dhe administrimin e 
dokumentacionit gjyqësor, i cili i nënshtrohet procedurës së arkivimit nga gjykatat e 
shkallës së parë dhe të dytë.  
Që në krye të herës, bie në sy ndryshimi mot-à-mot me përcaktimin e ligjit të vitit 2003 
për arkivat. Pikësëpari, emërtimi që i bëhet këtij arkivi sistemi në Ligjin për arkivat, 
është “Arkivi i Sistemit të Ministrisë së Drejtësisë”; ndryshe ndodh në aktin nënligjor 
përkatës, i cili e kufizon fushëveprimin e këtij arkivi në “Arkiv Shtetëror i Sistemit 
Gjyqësor”. Së dyti, VKM e lartpërmendur nuk ka përfshirë në objektin e saj 
dokumentacionin e prokurorive, që janë organe të sistemit të drejtësisë dhe me të 
njëjtat problematika të gjykatave sa i përket sekretari-arkivave. 
Mjediset e godinës arkivore të ASHSGJ shfaqin një realitet të ndryshëm nga ai i 
shumicës së vendruajtjeve të DPA-së, ASHV-ve dhe veçanërisht arkivave që janë marrë 
në shqyrtim nga grupi auditues në këtë auditim. Dokumentet e ASHSGJ-së ruhen sipas 
normave tekniko-profesionale të RSH. Megjithatë, edhe pse godina arkivore e ASHSGJ 
plotëson kushtet teknologjike të ruajtjes dhe shërbimit të dokumenteve, ajo nuk ka 
kapacitet të mjaftueshëm për tërheqjen e të gjitha fondeve të gjykatave. Arkivi i 
Sistemit të Ministrisë së Drejtësisë ka nevojë për hapësira të mjaftueshme për të 
funksionuar rregullisht dhe në përputhje me aktet ligjore dhe nënligjore në fuqi. 
Ndërkaq, me vullnetin e mirë të përfaqësuesve të ASHSGJ dhe investimin nga ana e 
Qeverisë për rritjen e kapaciteteve ruajtëse, arkivat e çdo gjykate dhe prokurorie do të 
mund të sistemohen dhe të rimëkëmbin këtë pjesë të rrjetit arkivor shqiptar. 
 
 
Gjetje: 
 VKM për krijimin e ASHSGJ ka shkelur nenin 20, pika 4, të Ligjit për arkivat, për 

shkak se nuk ka parashikuar që organi i Prokurorisë të dorëzojë dokumentacionin 
e tij në Arkivin e Sistemit të Ministrisë së Drejtësisë.  

 Ministria e Drejtësisë nuk ka marrë ende masat për ndryshimin e VKM nr. 903, 
datë 17.12.2014, në mënyrë që të respektohet Ligji për arkivat, duke përfshirë 
edhe prokuroritë. 

 Arkivi Shtetëror i Sistemit Gjyqësor nuk ka hapësira të nevojshme për përthithjen 
e të gjitha fondeve arkivore të të gjitha gjykatave të shkallës së parë dhe të apeleve 
të RSH. 

 Gjykatat kanë hasur vështirësi në dorëzimin e plotë të dokumentacionit në 
ASHSGJ, sipas neneve 42-43 të Ligjit për arkivat, për shkak të burimeve njerëzore 
të pakta dhe mungesës së bazës materiale. 
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 Në shumicën e gjykatave dhe prokurorive, burimet njerëzore të pamjaftueshme 
kanë bërë që puna e tyre arkivore të mos zhvillohet normalisht dhe të ndahet 
midis detyrave të tjera (sekretaria, arkëtimi, pritja me qytetarët). 

 Arkivi Shtetëror i Sistemit Gjyqësor nuk ka marrë asnjë masë administrative gjatë 
inspektimeve të kryera në gjykata, duke filluar nga viti 2017. 

 ASHSGJ ka ngritur Komisionin e Ekspertizës në bazë të Urdhrit të brendshëm nr. 2, 
datë  05.01.2018, por duke qenë një institucion i ri, nuk janë plotësuar ende afatet 
e dokumentacionit arkivor. 

 ASHSGJ nuk zotëron laborator për restaurimin, mikrofilmimin dhe digjitalizimin e 
dokumenteve (por është kërkuar në instancat përkatëse). 

 
Për sa më sipër rekomandojmë: 
 
 Ministria e Drejtësisë të ndërmarrë të gjitha hapat e nevojshme për të kërkuar 

pranë Këshillit të Ministrave, ndryshimin e VKM nr. 903, datë 17.12.2014, “Për 
krijimin e arkivit gjyqësor”, duke njësuar emërtesën e arkivit sipas Ligjit përkatës 
për arkivat, si dhe duke përfshirë në objektin e tij edhe organin e Prokurorisë. 

Brenda muajit Nëntor 2018 
 

 Ministria e Drejtësisë të marrë të gjitha masat e nevojshme për rikonstruksionin e 
sipërfaqes prej 430,25 m2, pranë godinës arkivore aktuale në Lundër, dedikuar 
posaçërisht Arkivit Shtetëror të Sistemit Gjyqësor. 

Brenda muajit Mars 2019 
 

 Arkivi Shtetëror i Sistemit Gjyqësor të informojë me shkrim Drejtorinë e 
Përgjithshme të Arkivave në çdo rast që konstaton shkelje ligjore të institucioneve 
që dorëzojnë dokumentacion në këtë arkiv. 

Në vijimësi 
 

 Arkivi Shtetëror i Sistemit Gjyqësor, në bashkëpunim me Drejtorinë e 
Përgjithshme të Arkivave, të organizojë tryeza të përbashkëta me Dhomën 
Kombëtare të Noterëve dhe Drejtorinë e Përgjithshme të Përmbaruesve, për të 
shqyrtuar mundësinë e dorëzimit të arkivit të noterëve dhe përmbaruesve 
gjyqësorë në Arkivin e Sistemit të Ministrisë së Drejtësisë, duke propozuar 
ndryshimet e nevojshme ligjore dhe nënligjore. 

Në vijimësi 
 

 Ministria e Drejtësisë, në bashkëpunim me Drejtorinë e Përgjithshme të Arkivave, 
të shqyrtojë mundësinë e ndërtimit të godinave arkivore moderne ose 
rehabilitimin e atyre ekzistuese, si dhe të shtimit të numrit të arkivistëve të 
specializuar në kryerjen e përpunimit të dokumentacionit për: 1) Agjencinë e 
Trajtimit të Pronave 2) Zyrat e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme dhe 3) 
Agjencitë e Legalizimit Urbanizimit dhe Integrimit të Zonave/Ndërtimeve 
Informale. 

Brenda muajit Dhjetor 2018 
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VIII. Për pyetjen: “A ka mundësuar arkivi i MB ruajtjen, përpunimin dhe 
shfrytëzimin efektiv dhe efiçient të dokumenteve?” 

Arkivi i Sistemit të Ministrisë së Brendshme funksionon si një drejtori në strukturën 
administrative të MB, i cili administron, ruan, përpunon dhe shërben dokumentet e 
krijuara nga viti 1944 e deri më sot të kësaj ministrie. Vendruajtjet e “Shkollës së 
Qenve” në Tufinë dhe ajo e Kërrabës, janë jashtë çdo standardi arkivor, ekstremisht të 
amortizuara dhe dokumentet e papërpunuara të ardhura dhe të vendosura stivë në 
këtë arkiv prej mungesës së kapaciteteve fizike dhe njerëzore, cenojnë rëndë vetë 
ekzistencën e këtij arkivi kaq të rëndësishëm. 
 Zyrat e administratës vazhdojnë të kenë të njëjtat probleme si më parë. Ato kanë 

mungesa të mjeteve më elementare si tavolina, karrige, perde, etj. Nuk ka akoma 
një sallë leximi të pajisur me kushtet më të thjeshta të saj. Momentalisht, godina ka 
dalë jashtë shërbimi.  

 Në vendruajtjen e Tufinës ruhet dhe administrohet dokumentacioni i veprimtarisë 
së Ministrisë së Punëve të Brendshme nga viti 1945-1991 me vlerë dhe rëndësi 
historike kombëtare RHK, të cilat janë të klasifikuara “sekret shtetëror”. Ky objekt 
është tejet i amortizuar, duke krijuar probleme të rënda dhe si rrjedhojë, fondi 
arkivor mbetet i rrezikuar.  

 Sa i përket vendruajtjes së komunës Kërrabë, ajo vazhdon të jetë ende në kushte 
tërësisht të papërshtatshme, e dëmtuar gjatë vitit 1997, e rehabilituar pjesërisht 
(vetëm tarraca) në vitin 2008. Çështja e statusit të objektit (ORV) dhe pamundësisë 
së administrimit mbetet një problem permanent.  

Sikurse mund të shihet, Arkivi i Sistemit të Ministrisë së Brendshme është ndër më 
problematikët në rrjetin arkivor të vendit. Si çdo arkiv tjetër që ndodhet në këtë 
gjendje, ASMB ka nevojë për ndërhyrje të menjëhershme në infrastrukturë dhe në 
sigurinë e ruajtjes së dokumenteve. 
 

 
Foto 5 dhe 6: Pamje nga vendruajtja e ASMB në Tufinë 

Burimi: ASMB 
 

Përpos performancës së këtij arkivi në drejtim të ruajtjes, administrimit dhe shërbimit 
të dokumentacionit shkresor të MB, grupi i auditimit analizoi edhe raportin me një 
institucion tjetër të krijuar rishtazi: atë të Autoritetit për Informimin mbi Dokumentet 
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e ish-Sigurimit të Shtetit (AIDSSH). Ky autoritet është krijuar me Ligjin nr. 45/2015 
“Për të drejtën e informimit për dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës 
Popullore Socialiste të Shqipërisë”. Nga kompetencat e AIDSSH vërehet se ky ligj është 
krijuar në kundërshtim me Ligjin nr. 9154, datë 6.11.2003, “Për arkivat”, pasi i jep 
Autoritetit të drejtën e tërheqjes së dokumentacionit origjinal nga vendruajtjet e 
arkivave të ndryshme të RSH. Ligji nr. 45/2015, në nenet 13 dhe 14, i jep AIDSSH-së të 
drejtën e pakufizuar për të përdorur dokumente origjinale, si dhe kopje e dublikata. 
Këto përcaktime cenojnë parimin e arkivistikës për pandashmërinë e fondeve arkivore 
dhe për pasojë, dëmtojnë veçanërisht funksionimin e Arkivit të Sistemit të MB-së. 
AIDSSH, për shkak të misionit të rëndësishëm për të cilin është krijuar, i ka të gjitha 
mundësitë të shfrytëzojë dokumentet e ish-Sigurimit në çdo arkiv, por vetëm 
nëpërmjet fotokopjeve e dublikatave dhe jo përdorimit të drejtpërdrejtë të 
dokumenteve autentike. Sipas nenit 20, pika 1, e Ligjit të arkivave, dokumentacioni i 
ASMB funksionon pranë MB dhe, si rrjedhim, duhet të administrohet nga një arkiv, ai i 
Sistemit të MB-së. Çdo përcaktim tjetër është cenim i këtij neni dhe i nenit 26 të 
Normave Tekniko-Profesionale. Tërheqja selektive e dosjeve nga fondet e degëve të 
përpunuara sipas parimit kronologji-strukturë, cenon dhe gjymton strukturën 
organizative të tyre. 
 
Gjetje: 
 Dokumentet që administrohem nga Arkivi i Sistemit të Ministrisë së Brendshme, 

nuk ruhen sipas kritereve të Normave tekniko-profesionale në RSH.  
 Ambientet e ndërtesës arkivore nuk plotësojnë parametrat dhe kërkesat 

teknologjike për ruajtjen dhe mbrojtjen fizike te dokumenteve arkivore. Ndërkaq, 
dy vendruajtjet, ajo e “Shkollës së Qenve” në Tufinë dhe ajo e Kërrabës, janë jashtë 
çdo standardi arkivor dhe ekstremisht të amortizuara. Dyert dhe dritaret janë të 
dëmtuara; tavanet dhe muret kanë prezencë të theksuar të lagështirës; raftet 
metalike ku vendosen dokumentet janë të ndryshkura, çka ndikon në dëmtimin 
fizik dhe jetëgjatësinë e dokumentit. 

 Vendruajtjet e sipërpërmendura të arkivit të MB nuk janë të pajisura me asnjë 
sistem alarmi funksional apo roje, duke cenuar sigurinë fizike të dokumenteve që 
përmbajnë.  

 Përgjatë viteve 1993-2007, Arkivi i Sistemit të MB ka pranuar dosje të 
papërpunuara në kundërshtim me nenin 43 të Ligjit nr. 9154, datë 06.11.2003, 
“Për arkivat”. 

 Sektori i Përpunimit Shkencor të dokumenteve në ASMB nuk funksionon prej 
Janarit të vitit 2017 dhe është në pritje të plotësimit të vendeve vakante, ndërsa 
procesi i inventarizimit të dokumenteve për vitet 1975 e në vazhdim, nuk është 
kryer në përputhje me nenin 30 të Normave tekniko-profesionale.  

 Aktualisht, Drejtoria e Arkivit të MB ka 3 vende vakante në organikën aktuale, 1 
specialist në sektorin fondkrijues dhe 2 specialistë të sektorit të përpunimit 
shkencor të dokumenteve; numri i punonjësve të kësaj drejtorie është 3. 

 Pranë ASMB nuk funksionon normalisht Komisioni i Ekspertizës, si dhe nuk është 
hartuar lista konkrete me afatet e ruajtjes së dokumenteve, sipas përcaktimeve në 
Ligj dhe në Normat tekniko-profesionale. 

 Ekziston një numër i madh dokumentesh në sekretari-arkivat të Drejtorive 
Vendore të Policisë për të cilat, nëpërmjet komisioneve të ekspertizës pranë çdo 
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drejtorie, duhet vlerësuar afati i përkohshëm i tyre dhe që duhet të ruhen dhe 
administrohen në Arkivin e MB-së. Megjithatë, ky dokumentacion nuk është 
tërhequr që nga viti 1991 për mungesë hapësirash dhe ruhet i papërpunuar, jashtë 
çdo kriteri, në këto drejtori.  

 Drejtoria e ASMB ka kërkuar vazhdimisht shqyrtimin e mundësive të një objekti të 
ri të arkivit, për sistemimin e fondeve të pritshme, por këto kërkesa kanë rezultuar 
të pafrytshme. 

 Gjatë procesit të hartimit të Ligjit mbi Autoritetin për Informimin mbi Dokumentet 
e ish-Sigurimit të Shtetit, Drejtoria e ASMB është informuar për ligjin vetëm pas 
publikimit të tij. 

 Aktiviteti i Autoritetit për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit 
(AIDSSH) bie ndesh me nenin 9 dhe nenin 20 të Ligjit për arkivat.  

 Shërbimi i dokumenteve në ASMB ka hasur vështirësi të theksuara për shkak të: 1) 
mungesës së një automjeti për të kryer shërbimet 2) mungesës së kushteve të 
punës në dispozicion të  studiuesve 3) mungesa e mjeteve digjitale 4) ndërprerja e 
procesit të deklasifikimit të dokumenteve “sekret shtetëror”.  

 
Për sa më sipër rekomandojmë: 
 Ministria e Brendshme të kërkojë pranë instancave përgjegjëse, financimin dhe 

ndërtimin e një objekti të ri arkivor, me të gjitha parametrat optimale teknike për 
mirëruajtjen dhe mirëpërdorimin e fondeve aktuale dhe të pritshme arkivore. 

Brenda muajit Tetor 2018 
 
 Ministria e Brendshme të ndërmarrë të gjitha hapat e nevojshme për t’i kërkuar 

Kryeministrisë një zgjidhje afatgjatë për çështjen e godinës arkivore në Krrabë, si 
Objekt i Rëndësisë së Veçantë (ORV) dhe i dhënë në përdorim për Ministrinë e 
Brendshme nga ish-Këshilli i Mbrojtjes.   

Brenda muajit Tetor 2018 
 

 Ministria e Brendshme, në bashkëpunim me Departamentin e Administratës 
Publike, të marrë masa për të plotësuar me arkivistë të specializuar organikën 
aktuale të Arkivit të Sistemit të Ministrisë së Brendshme, si dhe të parashikojë 
shtimin e burimeve njerëzore të këtij arkivi për vitin 2019. 

Brenda muajit Nëntor 2018 
 

 Ministria e Brendshme të marrë masat për funksionimin e rregullt të Komisionit të 
Ekspertizës pranë arkivit të sistemit, në përputhje me nenin 7 të Ligjit për Arkivat 
dhe nenet 32, 33, 34 të Normave tekniko-profesionale në RSH. 

Në vijim të plotësimit të organikës aktuale 
 

 Arkivi i Sistemit të Ministrisë së Brendshme të ndjekë me përparësi procesin e 
përpunimit dhe dorëzimit të dokumenteve që e kanë plotësuar afatin e maturimit 
në institucionet shtetërore dhe që sipas ligjit, e dorëzojnë pasurinë arkivore pranë 
Arkivit të Sistemit, duke ushtruar kontrolle të vazhdueshme të shoqëruara me 
gjurmë procesverbalesh përkatëse. 

Brenda një muaji pas plotësimit të organikës aktuale 
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 Arkivi i Sistemit të Ministrisë së Brendshme të hartojë listën kokrete me afatet e 
ruajtjes së dokumenteve (modeli 11), sikundër e përcakton neni 33 i Normave 
tekniko-profesionale, si dhe të kërkojë hartimin e saj edhe nga institucionet e tjera 
të varësisë. 

Brenda vitit 2018 
 

 Deri në ndërtimin e një objekti të ri për arkivat, Ministria e Brendshme të marrë 
masa për të përmirësuar mjetet logjistike për funksionimin bashkëkohor të arkivit 
(skaner, printer, aparate digjitale), përpunimin dhe digjitalizimin e tij, me qëllim 
ndihmën ndaj publikut dhe studiuesve.  

Brenda muajit Nëntor 2018 dhe në vijimësi 
 

 Ministria e Brendshme të marrë të gjitha masat e nevojshme për ta shndërruar 
Drejtorinë e Arkivit të Sistemit të Ministrisë së Brendshme në një institucion 
varësie të Ministrisë, sipas nenit 21 të Ligjit nr. 9154, datë 11.06.2003,  “Për 
Arkivat”.  

Brenda muajit Dhjetor 2018 
 

Ngarkohet Departamenti i Auditimit të Performancës në ndjekjen e rekomandimeve të 
mësipërme. 
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