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Vendim nr. 81, datë 2.5.2018 (i shkurtuar)

Në mbështetje të ligjit nr. 45/2015, datë 30.4.2015 “Për të drejtën e informimit për dokumentet e ish-Sig-
urimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 105/2016 “Për organet e 
qeverisjes së sistemit të drejtësisë”, në mbledhjen e datës 2.5.2018 Autoriteti për Informimin mbi Doku-
mentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë
 

VENDOSI:

1. Të informojë Prokurorinë e Përgjithshme për informacionin që kërkohet me shkresën nr. 
933/1 prot., datë 29.3.2018, lidhur me procesin e verifikimit të cilëve etike, morale dhe 
profesionale të kandidatëve që kanë aplikuar, për anëtar të Këshillit të Lartë të Prokuror-
isë dhe disa nga prokurorët që janë ngritur në detyrë, se:

a) Për zonjat dhe zotërinjtë prokurorë, që kanë aplikuar për anëtar në Këshillin e 
Lartë të Prokurorisë, si: 1. B. K., 2. E. Q., 3. E. K., 4. G. B., 5. G. P., 6. K. H., 7. 
M. Xh., 8. M. S., 9. N.L., nga verifikimet e kryera deri tani, nuk figuron të ketë 
materiale në dokumente të ish-Sigurimit të Shtetit, në emër të tyre, sipas 
nenit 29, pika 2, të ligjit nr. 45/2015 “Për të drejtën e informimit për dokumentet 
e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”.

b)  Për zonjat dhe zotërinjtë prokurorë, që janë ngritur në detyrë, si: 1. F. L., 2. D. P., 
3. S. S., 4. A. N., 5. A. K.,nga verifikimet e kryera deri tani, nuk figuron të ketë 
materiale në dokumente të ish-Sigurimit të Shtetit, në emër të tyre, sipas 
nenit 29, pika 2, të ligjit nr. 45/2015 “Për të drejtën e informimit për dokumentet 
e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”.

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

 
Kryetare:  Gentiana Sula
Anëtarë:  Altin Hoxha, dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj

Vendim nr. 82, datë 2.5.2018 (i shkurtuar)

Në mbështetje të ligjit nr. 45/2015, datë 30.4.2015 “Për të drejtën e informimit për dokumentet e ish-Sig-
urimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 23/2015 “Për Shërbimin e 
Jashtëm të Republikës së Shqipërisë”, vendimit nr. 816/2015 “Për miratimin e rregullores së Shërbimin 
e Jashtëm të Republikës së Shqipërisë”, në mbledhjen e datës 2.5.2018 Autoriteti për Informimin mbi 
Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë

VENDOSI:

1. Të informojë institucionin e Ministrisë për Evropën dhe Punët e Jashtme për informa-
cionin që kërkohet me shkresën nr. 18708 prot., datë 14.12.2017 “Listat emërore të 
personelit diplomatik, teknik, administrativ dhe të shërbimit në MEPJ”, se:

a)  Për zonjat dhe zotërinjtë: 1. B. F., 2. I. K , 3. M. Gj., 4. M. D., 5. F. F., 6. B. M., 
7. E. Sh., 8. S. D., 9. E. H., 10. N. M., 11. E. G., 

 nga verifikimet e kryera deri tani, nuk figurojnë të ketë materiale në doku-
mente të ish-Sigurimit të Shtetit, në emër të tyre, sipas nenit 29, pika 2, të ligjit 
nr. 45/2015 “Për të drejtën e informimit për dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit 
të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë” dhe kreut IX, pikat 1 dhe 2, të 
vendimit   nr. 816/2015 “Për miratimin e rregullores së Shërbimin e Jashtëm të 
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Republikës së Shqipërisë”.
b)  Për shtetasen F. Sh., si punonjëse e fundit e MEPJ-së, e cila nuk është përf-

shirë në germën “a” të këtij vendimi dhe në vendimet e mëparshme të Autorite-
tit, jemi në pritje të dorëzimit nga MEPJ-së të formularit të aplikimit të plotësuar 
nga vetë zonja Shkurti, për vijimin e procesit të verifikimit.

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

Kryetare:  Gentiana Sula
Anëtarë:  Altin Hoxha, dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj

VENDIM Nr. 103, datë 15.5.2018 (i shkurtuar)

Në mbështetje të ligjit nr. 45/2015, datë 30.4.2015 “Për të drejtën e informimit për dokumentet e ish-Sig-
urimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 23/2015 “Për Shërbimin e 
Jashtëm të Republikës së Shqipërisë”, vendimit nr. 816/2015 “Për miratimin e rregullores së Shërbimin 
e Jashtëm të Republikës së Shqipërisë”, në mbledhjen e datës 15.5.2018 Autoriteti për Informimin mbi 
Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë,

VENDOSI:
1. Të informojë institucionin e Ministrisë për Evropën dhe Punët e Jashtme për informa-

cionin që kërkohet me shkresën nr. 18708 prot., datë 14.12.2017, “Listat emërore të 
personelit diplomatik, teknik, administrativ dhe të shërbimit në MEPJ”, se z. V. K. M. ka 
marrë certifikatën e pastërtisë së figurës me vendimin nr. 52 Prot., datë 17.3.2000, nga 
Komisioni Parlamentar, “Bezhani”, në zbatim të nenit 1 të ligjit nr. 8043, datë 30.11.1995 
“Për kontrollin e figurës së zyrtarëve dhe personave të tjerë që lidhen me mbrojtjen e 
shtetit demokratik”, të ndryshuar, në bazë të kërkesës së bërë nga Ministria e Punëve 
të Jashtme. 

2. Autoriteti nuk administron kërkesat për informacion për zyrtarët që propozohen të 
emërohen ose ngrihen në detyrë nga institucionet kushtetuese apo autoritetet publike, 
kur ata kanë marrë certifikatën e pastërtisë së figurës nga institucionet përgjegjëse të 
sipërcituara, sipas nenit 29, pika 4, të ligjit nr. 45/2015 “Për të drejtën e informimit për 
dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”. 

3. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

Kryetare:  Gentiana Sula
Anëtarë:  Altin Hoxha, dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj

Vendim nr. 141,  datë 1.6.2018 (i shkurtuar)

Në mbështetje të ligjit nr. 45/2015, datë 30.4.2015 “Për të drejtën e informimit për dokumentet e ish-Sig-
urimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, të ligjit nr. 105/2016 “Për organet e 
qeverisjes së sistemit të drejtësisë”, në mbledhjen e datës 1.6.2018 Autoriteti për Informimin mbi Doku-
mentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë

VENDOSI:

1. Të informojë Gjykatën e Lartë për informacionin që kërkohet me shkresën nr. 1493/1 
prot., datë 2.5.2018, lidhur me procesin e verifikimit të cilëve etike, morale dhe profe-
sionale të kandidatëve që kanë aplikuar për anëtarë të Këshillit të Lartë Gjyqësor, se:
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a)  Për zonjat dhe zotërinjtë gjyqtarë, që kanë aplikuar për anëtar në Këshillin e 
Lartë të Gjyqësorit, si: 1. A. Z., 2. M. B., 3. I. T., 4. N. K., 5. A. B., 6. A. L., 7. A. 
F., 8. B. A.,  9. B. K., 10. D. H.,  11. M. Xh.,  12. M. Sh., 

 nga verifikimet e kryera deri tani, nuk figuron të ketë materiale në doku-
mente të ish-Sigurimit të Shtetit, në emër të tyre, sipas nenit 29, pika 2, të 
ligjit nr. 45/2015 “Për të drejtën e informimit për dokumentet e ish-Sigurimit të 
Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”.

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

Kryetare:  Gentiana Sula
Anëtarë:  Altin Hoxha, dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj

Vendim nr. 161, datë 5.6.2018 (i shkurtuar)

Në mbështetje të ligjit nr. 45/2015, datë 30.4.2015 “Për të drejtën e informimit për dokumentet e ish-Sig-
urimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, në mbledhjen e datës 5.6.2018 Au-
toriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë

VENDOSI:

1. Të informojë institucionin e Shërbimit Informativ Shtetëror për informacionin që kërkohet 
me shkresën nr. 1435 prot., datë 10.4.2018, “Kërkesë për verifikim”, e përditësuar, se:

a)  Për z. K. Rr. P., nga verifikimet e kryera deri tani, figuron të ketë materiale në 
dokumente të ish–Sigurimit të Shtetit, sipas nenit 29, pika 2, germa “b” të ligjit 
nr. 45/2015 “Për të drejtën e informimit për dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit 
të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”. 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

Kryetare:  Gentiana Sula
Anëtarë: Altin Hoxha, dr. Marenglen Kasmi

Vendim nr. 162, datë 5.6.2018 (i shkurtuar)

Në mbështetje të ligjit nr. 45/2015, datë 30.4.2015 “Për të drejtën e informimit për dokumentet e ish-Sig-
urimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, në mbledhjen e datës 5.6.2018 Au-
toriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë

VENDOSI:

1. Të informojë institucionin e Shërbimit Informativ Shtetëror për informacionin që kërkohet 
me shkresën nr. 1435 prot., datë 10.4.2018, “Kërkesë për verifikim”, e përditësuar, se:

a)  mbi bazën e dokumentacionit të administruar nga ana jonë, zonjat dhe zotërin-
jtë: 1. Gj. S., 2. J. M., 3. E. M., 4. E. K., 5. L. K., 6. I. P., 7. A.  A., 8. T.  A., 9. E. B., 
10. I. I., 11. E. P., 12. E. R., 13.R. S., 14. F. Sh., 15. V. G., nuk përfshihen në 
procesin e verifikimit të figurës së pastërtisë, për efekt të moshës së tyre, 
nën 18 vjeç pas 2 korrikut 1973, në zbatim të ligjit nr. 45/2015, “Për të drejtën 
e informimit për dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore 
Socialiste të Shqipërisë”. 
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2. Për drejtuesit e tjerë të SHISH-it, të cilët nuk janë përfshirë në pikën 1, germa “a” të këtij 
vendimi, jemi në proces verifikimi. 

3. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

Kryetare:  Gentiana Sula
Anëtarë:  Altin Hoxha, dr. Marenglen Kasmi

Vendim nr. 174, datë 18.6.2018 (i shkurtuar)

Në mbështetje të nenit 5, pika 6 dhe nenit 39 të ligjit nr. 45/2015, datë 30.4.2015 “Për të drejtën e in-
formimit për dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, 
në mbledhjen e datës 18.6.2018 Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të 
Republikës së Shqipërisë

VENDOSI:

1. Të korrigjojë vendimin nr. 74, datë 24.4.2018, me objekt “Kërkesa e paraqitur nga ME-
PJ-ja, me shkresën nr. 18708 prot., datë 14.12.2017 e përditësuar, lidhur me procesin 
e verifikimit të cilësive etike, morale dhe profesionale të shtetasit Ll. K.”, duke saktësuar 
dhe ndryshuar pikën 1, germa “a” të këtij vendimi, si më poshtë:

a)  Nga verifikimet e kryera deri tani, nuk figuron të ketë materiale në doku-
mente të ish-Sigurimit të Shtetit për shtetasin Ll. Z. K., sipas nenit 29, pika 
2, germa “b”, të ligjit nr. 45/2015 “Për të drejtën e informimit për dokumentet e 
ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, si dhe 
kreut IX, pika 1 dhe 2, të vendimit nr. 816/2015 “Për miratimin e regullores së 
Shërbimit të Jashtëm të Republikës së Shqipërisë”.

2. Të informojë institucionin e Ministrisë për Evropën dhe Punët e Jashtme dhe vetë 
kërkuesin Ll. Z. K. mbi rezultatin e verifikimit, për shqyrtimin dhe trajtimin e thelluar të 
kërkesës ankimore nr. 291/1 prot., datë 18.5.2018, të paraqitur nga shtetasi Ll. K., sipas 
objektit të kërkesës.

3. Ngarkohet Sekretariati Teknik për zbatimin e këtij vendimi. 

4. Ky vendim është i ankimueshëm në gjykatën kompetente për gjykimin e çështjeve ad-
ministrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi.

Kryetare:  Gentiana Sula
Anëtarë:  Altin Hoxha, dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj

Vendim nr. 175, datë 22.6.2018 (i shkurtuar)

Në mbështetje të ligjit nr. 45/2015, datë 30.4.2015 “Për të drejtën e informimit për dokumentet e ish-Sig-
urimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, në mbledhjen e datës 22.6.2018 Au-
toriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë

VENDOSI:

1. Të informojë institucionin e Ministrisë Financës dhe Ekonomisë për informacionin që 
kërkohet me shkresën nr. 8367 prot., datë 30.4.2018, “Kërkesë për verifikim”, se:

a)  Për z. G. L., nga verifikimet e kryera deri tani, nuk figuron të ketë materiale në 
dokumente të ish–Sigurimit të Shtetit, sipas nenit 29, pika 2, germat “a”, “b”, 
“c”, të ligjit nr. 45/2015 “Për të drejtën e informimit për dokumentet e ish-Sig-
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urimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”. 
2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

Kryetare:  Gentiana Sula
Anëtarë:  Altin Hoxha, dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj

Vendim nr. 176, datë 22.6.2018 (i shkurtuar)

Në mbështetje të ligjit nr. 45/2015, datë 30.4.2015 “Për të drejtën e informimit për dokumentet e ish-Sig-
urimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, në mbledhjen e datës 22.6.2018 Au-
toriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë

VENDOSI:

1. Të informojë Kuvendin e Shqipërisë për informacionin që kërkohet me shkresën nr. 
1448/3 prot., datë 25.5.2018, lidhur me vlerësimin e cilësive etike, morale dhe profesio-
nale të kandidatëve që kanë aplikuar për anëtar të Autoritetit, se:

a)  Për zonjën dhe zotërinjtë: 1. N. N., 2. P. Gj., 3. U. B., 
 nga verifikimet e kryera deri tani, nuk figuron të ketë materiale në doku-

mente të ish-Sigurimit të Shtetit, sipas nenit 29, pika 2, të ligjit nr. 45/2015 
“Për të drejtën e Informimit për Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Repub-
likës Popullore Socialiste të Shqipërisë”.

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

Kryetare:  Gentiana Sula
Anëtarë:  Altin Hoxha, dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj

Vendim nr. 177, datë 22.6.2018 (i shkurtuar)

Në mbështetje të ligjit nr. 45/2015, datë 30.4.2015 “Për të drejtën e informimit për dokumentet e ish-Sig-
urimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, në mbledhjen e datës 22.6.2018 Au-
toriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë

VENDOSI:

1. Të informojë Departamentin e Administratës Publike për informacionin që kërkohet me 
shkresën nr. 3879/1 prot., datë 30.5.2018, lidhur me vlerësimin e cilësive etike, morale 
dhe profesionale të anëtarëve të Trupës së Nivelit të Lartë Drejtues në administratën 
shtetërore dhe pozicione të barazvlefshme me to, se:

a)  Për zonjat dhe zotërinjtë: 1. S. F. N., 2. A. H. S., 3. A. V. Sh., 4. J. S. D., 5. E. A. 
Ç., 6. L. M. L., 7. A. Dh. R., 8. E. F. H., 9. P. Z. Nd., 10. Z. F. Gj., 

 nga verifikimet e kryera deri tani, nuk figuron të ketë materiale në doku-
mente të ish-Sigurimit të Shtetit, sipas nenit 29, pika 2, të ligjit nr. 45/2015 
“Për të drejtën e informimit për Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Repub-
likës Popullore Socialiste të Shqipërisë”.

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

Kryetare:  Gentiana Sula
Anëtarë:  Altin Hoxha, dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj



VENDIME PËR 
MIRATIMIN E
MARRËVESHJEVE TË 
BASHKËPUNIMIT ME 
INSTITUCIONE
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Vendim nr. 139, datë 29.5.2018 (i shkurtuar)

Në mbështetje të ligjit nr. 45/2015, datë 30.4.2015 “Për të drejtën e informimit për dokumentet e ish-Sig-
urimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, të neneve 1, 8, 17 dhe 35 të rreg-
ullores “Për organizimin dhe funksionimin e Autoritetit për Informimin mbi Dokumentet e Ish-Sigurimit 
të Shtetit”, miratuar me vendimin nr. 21, datë 9.5.2017 të Autoritetit, në mbledhjen e datës 29.5.2018 
Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë

VENDOSI:

1. Miratimin e marrëveshjes së bashkëpunimit ndërmjet Autoritetit për Informimin mbi Do-
kumentet e ish-Sigurimit të Shtetit dhe Institutit të Historisë Institutit të Historisë “Ali 
Hadri”, Prishtinë Kosovë.

2. Dërgimin e marrëveshjes së bashkëpunimit për vazhdimin e procedurave Institutit të 
Historisë Institutit të Historisë “Ali Hadri”, Prishtinë Kosovë.

3. Ngarkohet Sekretariati Teknik për zbatimin e këtij vendimi. 

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

Kryetare:  Gentiana Sula
Anëtarë: Altin Hoxha, dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj

Vendim nr. 140, datë 30.5.2018 (i shkurtuar)

Në mbështetje të ligjit nr. 45/2015, datë 30.4.2015 “Për të drejtën e informimit për dokumentet e ish-Sig-
urimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 8246, datë 1.10.1997 “Për 
Institutin e Integrimit të të Përndjekurve”, neneve 1, 8, 17 dhe 35 të rregullores “Për organizimin dhe 
funksionimin e Autoritetit për Informimin mbi Dokumentet e Ish-Sigurimit të Shtetit”, miratuar me ven-
dimin nr. 21, datë 9.5.2017 të Autoritetit, në mbledhjen e datës 30.5.2018 Autoriteti për Informimin mbi 
Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë

VENDOSI:

1. Miratimin e marrëveshjes së bashkëpunimit ndërmjet Autoritetit për Informimin mbi Do-
kumentet e ish-Sigurimit të Shtetit dhe Institutit të Integrimit të ish të Përndjekurve Poli-
tikë. 

2. Dërgimin e Marrëveshjes së Bashkëpunimit për vazhdimin e procedurave Institutit të  
Integrimit të ish- të Përndjekurve Politikë në Shqipëri.

3. Ngarkohet Sekretariati Teknik për zbatimin e këtij vendimi. 

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

Kryetare:  Gentiana Sula
Anëtarë:  Altin Hoxha, dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj



VENDIME PËR 
INFORMIM PËR 
QËLLIME KËRKIMORE, 
HISTORIKE NGA 
STUDIUES, MEDIA
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Vendim nr. 184, datë 28.6.2018 (i shkurtuar)

Në mbështetje të ligjit nr. 45/2015, datë 30.4.2015 “Për të drejtën e informimit për dokumentet e ish-Sig-
urimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, në mbledhjen e datës 28.6.2018 Au-
toriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë

VENDOSI:

1. Të vendosë në dispozicion të kërkuesit materialin e deklasifikuar, të përpunuar dhe të 
anonimizuar (sipas rastit), si më poshtë: 

a)  Dokumente të digjitalizuara nga dosja nr. 10667/1-A, 6095-A dhe 6095-A, 243 
fletë në total, dhënë në formë CD.

2.  Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

Kryetare:  Gentiana Sula
Anëtarë:  Altin Hoxha, dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj

Vendim nr. 185, datë 28.6.2018 (i shkurtuar)

Në mbështetje të ligjit nr. 45/2015, datë 30.4.2015 “Për të drejtën e informimit për dokumentet e ish-Sig-
urimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, në mbledhjen e datës 28.6.2018 Au-
toriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë

VENDOSI:

1. Të vendosë në dispozicion të kërkuesit materialin e deklasifikuar, të përpunuar dhe të 
anonimizuar (sipas rastit), si më poshtë: 

a) Dokumente të digjitalizuara nga dosja nr. 1081-A, 235 fletë në total, dhënë në 
formë CD.

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

Kryetare:  Gentiana Sula
Anëtarë:  Altin Hoxha, dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj

Vendim nr. 186, datë 28.6.2018 (i shkurtuar)

Në mbështetje të ligjit nr. 45/2015, datë 30.4.2015 “Për të drejtën e informimit për dokumentet e ish-Sig-
urimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, në mbledhjen e datës 28.6.2018 Au-
toriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë

VENDOSI:

1. Të vendosë në dispozicion të kërkuesit materialin e deklasifikuar, të përpunuar dhe të 
anonimizuar (sipas rastit), si më poshtë: 

a)  Dokumente të digjitalizuara nga dosja e V. Sh. nr. 5273/2-A, e cila përbëhet nga 
78 fletë në total, dhënë në formë CD.

b)  Dokumente të digjitalizuara nga dosja e R. M. nr. 388/2-B, e cila përbëhet nga 
59 fletë në total, dhënë në formë CD.

c)  Dokumente të digjitalizuara nga dosja e G. S. nr. 7261/2-A, e cila përbëhet nga 
100 fletë në total, dhënë në formë CD.
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2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

Kryetare:  Gentiana Sula
Anëtarë:  Altin Hoxha, dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj

Vendim nr. 187, datë 28.6.2018 (i shkurtuar)

Në mbështetje të ligjit nr. 45/2015, datë 30.4.2015 “Për të drejtën e informimit për dokumentet e ish-Sig-
urimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, në mbledhjen e datës 28.6.2018 Au-
toriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë

VENDOSI:

1. Të vendosë në dispozicion të kërkuesit materialin e deklasifikuar, të përpunuar dhe të 
anonimizuar (sipas rastit), si më poshtë: 

a)  Dokumente të digjitalizuara nga dosja formulare nr. 2383, në ngarkim të shtet-
asit E. Ç., e cila përbëhet nga 205 fletë në total, dhënë në formë CD. 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

Kryetare:  Gentiana Sula
Anëtarë:  Altin Hoxha, dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj

Vendim nr. 188, datë 28.6.2018 (i shkurtuar)

Në mbështetje të ligjit nr. 45/2015, datë 30.4.2015 “Për të drejtën e informimit për dokumentet e ish-Sig-
urimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, në mbledhjen e datës 28.6.2018 Au-
toriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë

VENDOSI:

1. Të vendosë në dispozicion të kërkuesit materialin e deklasifikuar, të  përpunuar dhe të 
anonimizuar (sipas rastit), si më poshtë: 

a)  Dokumente të digjitalizuara nga dosja nr. 10667/1-A, 6095-A dhe 6095-A, 243 
fletë në total, dhënë në formë CD.

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

Kryetare:  Gentiana Sula
Anëtarë: Altin Hoxha, dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj

Vendim nr. 189, datë 28.6.2018 (i shkurtuar)

Në mbështetje të ligjit nr. 45/2015, datë 30.4.2015 “Për të drejtën e informimit për dokumentet e ish-Sig-
urimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, në mbledhjen e datës 28.6.2018 Au-
toriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë

VENDOSI:

1. Të vendosë në dispozicion të kërkuesit materialin e deklasifikuar, të përpunuar dhe të 
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anonimizuar (sipas rastit), si më poshtë: 

a) Dokumente të digjitalizuara nga dosja nr. 1338, në ngarkim të T. Xh., e cila për-
bëhet nga 302 fletë në total, dhënë në formë CD. 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

Kryetare:  Gentiana Sula
Anëtarë:  Altin Hoxha, dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj

Vendim nr. 190, datë 28.6.2018 (i shkurtuar)

Në mbështetje të ligjit nr. 45/2015, datë 30.4.2015 “Për të drejtën e informimit për dokumentet e ish-Sig-
urimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, në mbledhjen e datës 28.6.2018 Au-
toriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë

VENDOSI:

1. Të vendosë në dispozicion të kërkuesit materialin e deklasifikuar, të përpunuar dhe të 
anonimizuar (sipas rastit), si më poshtë: 

a)  Dokumente të digjitalizuara nga dosja nr. 72, në ngarkim të shtetases R. Gj., e 
cila përbëhet nga 37 fletë në total, dhënë në formë fotokopje. 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

Kryetare:  Gentiana Sula
Anëtarë:  Altin Hoxha, dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj

Vendim nr. 191, datë 28.6.2018 (i shkurtuar)

Në mbështetje të ligjit nr. 45/2015, datë 30.4.2015 “Për të drejtën e informimit për dokumentet e ish-Sig-
urimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, në mbledhjen e datës 28.6.2018 Au-
toriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë

VENDOSI:

1. Të vendosë në dispozicion të kërkuesit materialin e deklasifikuar, të përpunuar dhe të 
anonimizuar (sipas rastit), si më poshtë: 

a)  Dokumente të digjitalizuara nga dosja nr. 1466, në ngarkim të B. K. A. (Kryengrit-
ja e Zhapokikës), e cila përbëhet nga 322 fletë në total, dhënë në formë fotoko-
pje. 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

Kryetare:  Gentiana Sula
Anëtarë:  Altin Hoxha, dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj
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Vendim nr. 192, datë 28.6.2018 (i shkurtuar)

Në mbështetje të ligjit nr. 45/2015, datë 30.4.2015 “Për të drejtën e informimit për dokumentet e ish-Sig-
urimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, në mbledhjen e datës 28.6.2018 Au-
toriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë

VENDOSI:

1. Të vendosë në dispozicion të kërkuesit materialin e deklasifikuar, të përpunuar dhe të 
anonimizuar (sipas rastit), si më poshtë: 

a)  Dokumente të digjitalizuara nga dosja formulare nr. 2383, në ngarkim të shtet-
asit E. Ç., e cila përbëhet nga 205 fletë në total, dhënë në formë CD. 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

Kryetare: Gentiana Sula
Anëtarë:  Altin Hoxha, dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj

Vendim nr. 201, datë 28.6.2018 (i shkurtuar)

Në mbështetje të ligjit nr. 45/2015, datë 30.4.2015 “Për të drejtën e informimit për dokumentet e ish-Sig-
urimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, në mbledhjen e datës 28.6.2018 Au-
toriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë

VENDOSI:

1.  Të vendosë në dispozicion të kërkuesit materialin e deklasifikuar, përpunuar, dhe të 
anonimizuar (sipas rastit), si më poshtë: 

a)  Dokumente të dixhitalizuara dhe anonimizuara nga dosja formulare nr. 1338, 
kategoria 2A, e cila përbëhet nga 302 fletë në total,  në ngarkim të shtetasit K. 
T., dhënë në formë CD. 

2.  Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

Kryetare:  Gentiana Sula
Anëtarë:  Altin Hoxha, dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj
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VENDIME TË 
ORGANIZIMIT 
TË BRENDSHËM 
TË AUTORITETIT



Buletini i veprimtarisë së AIDSSH-së, 2018  Nr.3

- 23 -

Vendim nr. 173, datë 5.6.2018 (i shkurtuar)

Në mbështetje të ligjit nr. 45/2015, datë 30.4.2015 “Për të drejtën e informimit për dokumentet e ish-Sig-
urimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, të nenit 8 të rregullores “Për orga-
nizimin dhe funksionimin e Autoritetit për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit”, në 
mbledhjen e datës 5.6.2018 Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Re-
publikës së Shqipërisë

VENDOSI:

1. Miratimin e aktit “Për standardizimin e komunikimit me subjektet e interesuara që kërko-
jnë informacion mbi dokumentet e ish të sigurimit të shtetit pranë AIDSSH”. 

Ngarkohet Sekretariati Teknik për zbatimin e këtij vendimi.

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

Kryetare:  Gentiana Sula
Anëtarë:  Altin Hoxha, dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj

Vendim nr. 178, datë 22.6.2018 (i shkurtuar)

Në mbështetje të ligjit nr. 45/2015, datë 30.4.2015 “Për të drejtën e informimit për dokumentet e ish-Sig-
urimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, dhe aktet nënligjore në zbatim të tij, 
në mbledhjen e datës 22.6.2018 Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të 
Republikës së Shqipërisë

VENDOSI:

1.  Të ndryshojë nenin 4, pika 4, “Forma dhe përmbajtja e paraqitjes së kërkesës për in-
formim”, të urdhrit nr. 11, datë 30.1.2017 “Mbi politikat dhe procedurat për trajtimin e 
kërkesave për informimin e institucioneve kushtetuese, autoriteteve publike dhe per-
sonave privatë”, miratuar me vendimin nr. 3, datë 30.1.2017, si më poshtë: 

a)  Subjektet e përfshira në këtë proces, si institucionet kushtetuese, autoritetet 
publike dhe subjektet e tjera, bashkë me kërkesën, duhet të paraqesin të plotë-
suar nga vetë personi formularin nr. 1, sipas modelit të përcaktuar në lidhjen nr. 
1, bashkëlidhur këtij vendimi dhe urdhrit nr. 11, datë 30.1.2017, i ndryshuar.

2. Të informojë me shkresë përcjellëse dhe të dërgojë formularin e aplikimit për informim, 
për zyrtarët përpara emërimit/zgjedhjes në poste të larta, institucioneve kushtetuese, 
autoriteteve publike dhe subjekteve të tjera.

3. Ngarkohet Sekretariati Teknik për zbatimin e këtij vendimi. 

Kryetare:  Gentiana Sula
Anëtarë:  Altin Hoxha, dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj



VENDIME PËR 
PERSONA TË PREKUR, PALË 
TË TRETA, TË AFËRM TË TË 
VDEKURVE APO TË 
ZHDUKURVE, 
BASHKËPUNËTORËVE APO 
TË FAVORIZUARVE NGA 
ISH-SIGURIMI I SHTETIT
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Vendim nr. 83, datë 10.5.2018 (i shkurtuar)

Në mbështetje të ligjit nr. 45/2015, datë 30.4.2015 “Për të drejtën e informimit për dokumentet e ish-Sig-
urimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, në mbledhjen e datës 10.5.2018 Au-
toriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë
 

VENDOSI:

1. Të informojë shtetasin J. R., për sa kërkohet në shkresën nr. 307 prot., datë 20.11.2017, 
se mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani nuk ekzistojnë të dhëna që të ketë qenë 
ndonjëherë i survejuar apo të ketë dokumente për të në arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit. 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

Kryetare:  Gentiana Sula
Anëtarë:  Altin Hoxha, dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj

Vendim nr. 84, datë 10.5.2018 (i shkurtuar)

Në mbështetje të ligjit nr. 45/2015, datë 30.4.2015 “Për të drejtën e informimit për dokumentet e ish-Sig-
urimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, në mbledhjen e datës 10.5.2018 Au-
toriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë

VENDOSI:

1. Të informojë shtetasin Q. A., për sa kërkohet në shkresën nr. 21 prot., datë 22.1.2018, 
se mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani nuk ekzistojnë të dhëna që qartësojnë 
fatin e të vdekurit apo të zhdukurit B. A. 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

Kryetare:  Gentiana Sula
Anëtarë:  Altin Hoxha, dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj

Vendim nr. 85, datë 10.5.2018 (i shkurtuar)

Në mbështetje të ligjit nr. 45/2015, datë 30.4.2015 “Për të drejtën e informimit për dokumentet e ish-Sig-
urimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, në mbledhjen e datës 10.5.2018 Au-
toriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë

VENDOSI:

1. Të informojë shtetasin N. Gj., për sa kërkohet në shkresën nr. 18 prot., datë 19.1.2018, 
se mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani nuk ekzistojnë të dhëna që të ketë qenë 
ndonjëherë i survejuar apo të ketë dokumente për të në arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit, 
apo të ketë qenë bashkëpunëtor apo i favorizuar nga ish-Sigurimi i Shtetit. 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

Kryetare:  Gentiana Sula
Anëtarë:  Altin Hoxha, dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj



- 26 -

Vendim nr. 86, datë 10.5.2018 (i shkurtuar)

Në mbështetje të ligjit nr. 45/2015, datë 30.4.2015 “Për të drejtën e informimit për dokumentet e ish-Sig-
urimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, në mbledhjen e datës 10.5.2018 Au-
toriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë

VENDOSI:

1. Të informojë shtetasin I. G., për sa kërkohet në shkresën nr. 10 prot., datë 15.1.2018, 
se mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani nuk ekzistojnë të dhëna që të ketë qenë 
ndonjëherë i survejuar apo të ketë dokumente për të në arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit. 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

Kryetare:  Gentiana Sula
Anëtarë:  Altin Hoxha, dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj

Vendim nr. 87, datë 10.5.2018 (i shkurtuar)

Në mbështetje të ligjit nr. 45/2015, datë 30.4.2015 “Për të drejtën e informimit për dokumentet e ish-Sig-
urimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, në mbledhjen e datës 10.5.2018 Au-
toriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë

VENDOSI:

1. Të informojë shtetasen S. N., për sa kërkohet në shkresën nr. 17 prot., datë 19.1.2018, 
se mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani nuk ekzistojnë të dhëna që të ketë 
qenë ndonjëherë e survejuar apo të ketë dokumente për të në arkivat e ish-Sigurimit 
të Shtetit, apo të ketë qenë bashkëpunëtore apo e favorizuar nga ish-Sigurimi i Shtetit. 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

Kryetare:  Gentiana Sula
Anëtarë:  Altin Hoxha, dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj

Vendim nr. 88, datë 10.5.2018 (i shkurtuar)

Në mbështetje të ligjit nr. 45/2015, datë 30.4.2015 “Për të drejtën e informimit për dokumentet e ish-Sig-
urimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, në mbledhjen e datës 10.5.2018 Au-
toriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë

VENDOSI:

1.  Të informojë shtetasin N. K., për sa kërkohet në shkresën nr. 27 prot., datë 23.1.2018, 
se mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani nuk ekzistojnë të dhëna që të ketë 
qenë bashkëpunëtor apo i favorizuar nga ish-Sigurimi i Shtetit, apo për dokumente që 
ekzistojnë dhe që janë përgatitur për bashkëpunëtorët. 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

Kryetare:  Gentiana Sula
Anëtarë:  Altin Hoxha, dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj
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Vendim nr. 89, datë 10.5.2018 (i shkurtuar)

Në mbështetje të ligjit nr. 45/2015, datë 30.4.2015 “Për të drejtën e informimit për dokumentet e ish-Sig-
urimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, në mbledhjen e datës 10.5.2018 Au-
toriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë

VENDOSI:

1. Të informojë shtetasen Sh. V., për sa kërkohet në shkresën nr. 30 prot., datë 24.1.2018, 
se mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani nuk ekzistojnë të dhëna që të ketë 
qenë ndonjëherë e survejuar apo të ketë dokumente për të në arkivat e ish-Sigurimit të 
Shtetit. 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

Kryetare:  Gentiana Sula
Anëtarë:  Altin Hoxha, dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj

Vendim nr. 90, datë 10.5.2018 (i shkurtuar)

Në mbështetje të ligjit nr. 45/2015, datë 30.4.2015 “Për të drejtën e informimit për dokumentet e ish-Sig-
urimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, në mbledhjen e datës 10.5.2018 Au-
toriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë

VENDOSI:

1. Të informojë shtetasin R. M., për sa kërkohet në shkresën nr. 31 prot., datë 24.1.2018, 
se mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani nuk ekzistojnë të dhëna që të ketë qenë 
ndonjëherë i survejuar apo të ketë dokumente për të në arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit, 
apo të ketë qenë bashkëpunëtor i ish-Sigurimit të Shtetit. 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

Kryetare:  Gentiana Sula
Anëtarë:  Altin Hoxha, dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj

Vendim nr. 91, datë 10.5.2018 (i shkurtuar)

Në mbështetje të ligjit nr. 45/2015, datë 30.4.2015 “Për të drejtën e informimit për dokumentet e ish-Sig-
urimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, në mbledhjen e datës 10.5.2018 Au-
toriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë

VENDOSI:

1. Të informojë shtetasin A. H., për sa kërkohet në shkresën nr. 38 prot., datë 29.1.2018, 
se mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani nuk ekzistojnë të dhëna që Z. H. të ketë 
qenë ndonjëherë i survejuar nga ish-Sigurimi i Shtetit apo të ketë dokumente për të në 
arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit. 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

Kryetare:  Gentiana Sula
Anëtarë:  Altin Hoxha, dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj
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Vendim nr. 92, datë 10.5.2018 (i shkurtuar)

Në mbështetje të ligjit nr. 45/2015, datë 30.4.2015 “Për të drejtën e informimit për dokumentet e ish-Sig-
urimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, në mbledhjen e datës 10.5.2018 Au-
toriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë

VENDOSI:

1. Të informojë shtetasin H. O., për sa kërkohet në shkresën nr. 63 prot., datë 12.2.2018, 
se mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani nuk ekzistojnë të dhëna që të ketë qenë 
ndonjëherë i survejuar apo të ketë dokumente për të në arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit, 
apo të ketë qenë bashkëpunëtor apo i favorizuar nga ish-Sigurimi i Shtetit. 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

Kryetare:  Gentiana Sula
Anëtarë:  Altin Hoxha, dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj

Vendim nr. 93, datë 10.5.2018 (i shkurtuar)

Në mbështetje të ligjit nr. 45/2015, datë 30.4.2015 “Për të drejtën e informimit për dokumentet e ish-Sig-
urimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, në mbledhjen e datës 10.5.2018 Au-
toriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë
 

VENDOSI:

1. Të informojë shtetasin I. D., për sa kërkohet në shkresën nr. 4 prot., datë 10.1.2018, se 
mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani ka dokumente për të në arkivat e ish-Sig-
urimit të Shtetit, si: 

-  Dosje e përpunimit nr. 11953, kategoria 2B.
2. T’i jepet shtetasit I. D. dokumentacioni dublikat në CD, që përmbajnë dosjet e sipërcit-

uara.

3. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

Kryetare:  Gentiana Sula
Anëtarë:  Altin Hoxha, dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj

Vendim nr. 94, datë 10.5.2018 (i shkurtuar)

Në mbështetje të ligjit nr. 45/2015, datë 30.4.2015 “Për të drejtën e informimit për dokumentet e ish-Sig-
urimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, në mbledhjen e datës 10.5.2018 Au-
toriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë

VENDOSI:

1. Të informojë shtetasin Ll. P., për sa kërkohet në shkresën nr. 218 prot., datë 21.9.2017, 
se mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani ka dokumente për të në arkivat e 
ish-Sigurimit të Shtetit, si:

-  Dokumentacioni, për subjektin Ll. P. në trajtë dosje hetimore - gjyqësore, të cilat 
janë fotokopjuar. 

2. T’i jepet shtetasit N. P. dokumentacioni dublikat në fotokopje, që përmbajnë dosjet e 
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sipërcituara. 

3. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

Kryetare:  Gentiana Sula
Anëtarë:  Altin Hoxha, dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj

Vendim nr. 95, datë 10.5.2018 (i shkurtuar)

Në mbështetje të ligjit nr. 45/2015, datë 30.4.2015 “Për të drejtën e informimit për dokumentet e ish-Sig-
urimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, në mbledhjen e datës 10.5.2018 Au-
toriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë

VENDOSI:

1. Të informojë shtetasin Ll. K., për sa kërkohet në shkresën nr. 248 prot., datë 9.10.2017, 
se mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani ka dokumente në arkivat e ish-Sig-
urimit të Shtetit, si për subjektin K. D. në trajtë dosje formulare nr. 5777, kategoria 2-A, 
të cilat janë digjitalizuar dhe anonimizuar. 

2. T’i jepet shtetasit Ll. K. dokumentacioni dublikat në CD, që përmban dosja e sipërcituar. 

3. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

Kryetare:  Gentiana Sula
Anëtarë:  Altin Hoxha, dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj

Vendim nr. 96, datë 10.5.2018 (i shkurtuar)

Në mbështetje të ligjit nr. 45/2015, datë 30.4.2015 “Për të drejtën e informimit për dokumentet e ish-Sig-
urimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, në mbledhjen e datës 10.5.2018 Au-
toriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë

VENDOSI:

1. Të informojë shtetasen D. Gj., për sa kërkohet në shkresën nr. 169 prot., datë 2.8.2017, 
se mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani ka dokumente për të në arkivat e 
ish-Sigurimit të Shtetit, si: 

-  Dokumentacioni, për subjektin I. R., në trajtë mikrofilmi, të cilat janë digjital-
izuar, dosje hetimore - gjyqësore.

2. 2. T’i jepet shtetasit D. Gj. dokumentacioni dublikat në CD, që përmbajnë dosjet e sipër-
cituara.

3. 3. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

Kryetare:  Gentiana Sula
Anëtarë: Altin Hoxha, dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj

Vendim nr. 97, datë 10.5.2018 (i shkurtuar)

Në mbështetje të ligjit nr. 45/2015, datë 30.4.2015 “Për të drejtën e informimit për dokumentet e ish-Sig-
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urimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, në mbledhjen e datës 10.5.2018 Au-
toriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë

VENDOSI:

1. Të informojë shtetasen F. T., për sa kërkohet në shkresën nr. 240 prot., datë 23.4.2018, 
se mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani ka dokumente për të në arkivat e 
ish-Sigurimit të Shtetit, si: dokumentacioni për subjektin R. P., dosja hetimore - gjy-
qësore, të cilat janë digjitalizuar. 

2. T’i jepet shtetases F. T. dokumentacioni dublikat në CD, që përmbajnë dosjet e sipër-
cituara. 

3. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

Kryetare: Gentiana Sula
Anëtarë:  Altin Hoxha, dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj

Vendim nr. 98, datë 10.5.2018 (i shkurtuar)

Në mbështetje të ligjit nr. 45/2015, datë 30.4.2015 “Për të drejtën e informimit për dokumentet e ish-Sig-
urimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, në mbledhjen e datës 10.5.2018 Au-
toriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë

VENDOSI:

1. Të informojë shtetasin A. P., për sa kërkohet në shkresën nr. 127 prot., datë 19.6.2017, 
se mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani ka dokumente për të në arkivat e 
ish-Sigurimit të Shtetit, si dokumentacioni për subjektin R. P. dosja hetimore - gjy-
qësore, të cilat janë digjitalizuar. 

2. T’i jepet shtetasit A.P. dokumentacioni dublikat në CD, që përmbajnë dosjet e sipërcit-
uara. 

3. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

Kryetare:  Gentiana Sula
Anëtarë:  Altin Hoxha, dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj

Vendim nr. 99, datë 10.5.2018 (i shkurtuar)

Në mbështetje të ligjit nr. 45/2015, datë 30.4.2015 “Për të drejtën e informimit për dokumentet e ish-Sig-
urimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, në mbledhjen e datës 10.5.2018 Au-
toriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipëri

VENDOSI:

1. Të informojë shtetasin K. B., për sa kërkohet në shkresën nr. 169 prot., datë 2.8.2017, 
se mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani ka dokumente për të në arkivat e 
ish-Sigurimit të Shtetit, si:

-  Dokumentacioni, për subjektin K. B., në trajtë mikrofilmi, të cilat janë digjital-
izuar, dosje hetimore - gjyqësore.

2. T’i jepet shtetasit K. B. dokumentacioni dublikat në CD, që përmbajnë dosjet e sipërcit-
uara. 



Buletini i veprimtarisë së AIDSSH-së, 2018  Nr.3

- 31 -

3. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

Kryetare:  Gentiana Sula
Anëtarë:  Altin Hoxha, dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj

Vendim nr. 100, datë 10.5.2018 (i shkurtuar)

Në mbështetje të ligjit nr. 45/2015, datë 30.4.2015 “Për të drejtën e informimit për dokumentet e ish-Sig-
urimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, në mbledhjen e datës 10.5.2018 Au-
toriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë

VENDOSI:

1. Të informojë shtetasen N. N., për sa kërkohet në shkresën nr. 182 prot., datë 21.8.2017, 
se mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani ka dokumente për të në arkivat e 
ish-Sigurimit të Shtetit, si: 

-  Dokumentacioni i kërkuar (përzgjedhur) për t’u pajisur me dublikatë për subjek-
tin Sh. N. në trajtë fotokopje, i përbërë nga 25 fletë, nga të cilat 7 dokumente të 
përpiluara nga ana e Sigurimit për subjektin dhe 18 fletë, letra të shkruara me 
shkrim dore nga ana e të ndjerit. 

2. T’i jepet shtetases N. N. dokumentacioni dublikat në fotokopje, që përmbajnë dosjet e 
sipërcituara. 

3. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

Kryetare:  Gentiana Sula
Anëtarë:  Altin Hoxha, dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj

Vendim nr. 101, datë 10.5.2018 (i shkurtuar)

Në mbështetje të ligjit nr. 45/2015, datë 30.4.2015 “Për të drejtën e informimit për dokumentet e ish-Sig-
urimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, në mbledhjen e datës 10.5.2018 Au-
toriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë

VENDOSI:

1. Të informojë shtetasin A. A., për sa kërkohet në shkresën nr. 236 prot., datë 3.10.2017, 
se mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani ka dokumente për të në arkivat e 
ish-Sigurimit të Shtetit, si: 

- Dosje formulare nr. 1122-A, kategoria 2A me pseudonimin “Frikacaku”.
2. T’i jepet mundësia e njohjes shtetasit A. A. me dokumentacionin që përmban dosja e 

sipërcituar. 

3. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

Kryetare:  Gentiana Sula
Anëtarë:  Altin Hoxha, dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj
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Vendim nr. 102, datë 10.5.2018 (i shkurtuar)

Në mbështetje të ligjit nr. 45/2015, datë 30.4.2015 “Për të drejtën e informimit për dokumentet e ish-Sig-
urimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, në mbledhjen e datës 10.5.2018 Au-
toriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë

VENDOSI:

1. Të informojë shtetasen T. S., për sa kërkohet në shkresën nr. 314 prot., datë 1.12.2017, 
se mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani ka dokumente për të në arkivat e 
ish-Sigurimit të Shtetit, si: 

-  Dokumentacioni, për subjektin N. S. në trajtë dosje formularë nr. 2931-A, kate-
goria 2-A, me pseudonimin “Sharra” t’i njihet kërkueses. 

2. T’i jepet krijohet mundësia dhe të njihet me dokumentacionin që përmbajnë dosjet e 
sipërcituara shtetases T. S. 

3. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

Kryetare:  Gentiana Sula
Anëtarë:  Altin Hoxha, dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj

Vendim nr. 104, datë 17.5.2018 (i shkurtuar)

Në mbështetje të ligjit nr. 45/2015, datë 30.4.2015 “Për të drejtën e informimit për dokumentet e ish-Sig-
urimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, në mbledhjen e datës 17.5.2018 Au-
toriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë

VENDOSI:

1. Të informojë shtetasin A. B., për sa kërkohet në shkresën nr. 281 prot., datë 25.10.2017, 
se mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani ka dokumente për subjektin I. B. në 
arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit, si:

-  Dokumentacioni, dosjet hetimore – gjyqësore me nr. 1711-A dhe 2332-A, si dhe 
dosja formulare  nr. 310, kategoria 2A dhe numër arkivor 2608-A që ekzistojnë 
në arkivat tona, për subjektin I. B., të cilat janë digjitalizuar dhe fotokopjuar. 

2. T’i jepet shtetasit A. B., dokumentacioni dublikat, që përmbajnë dosjet e sipërcituara. 

3. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

Kryetare:  Gentiana Sula
Anëtarë:  Altin Hoxha, dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj

Vendim nr. 105, datë 17.5.2018 (i shkurtuar)

Në mbështetje të ligjit nr. 45/2015, datë 30.4.2015 “Për të drejtën e informimit për dokumentet e ish-Sig-
urimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, në mbledhjen e datës 17.5.2018 Au-
toriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë

VENDOSI:

1. Të informojë shtetasin U. K., për sa kërkohet në shkresën nr. 315 prot., datë 4.12.2018, 
se mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani ka dokumente për të në arkivat e 
ish-Sigurimit të Shtetit, si: 

-  Dosje hetimore – gjyqësore nr. 6561-A, 10181-A, 
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-  Dosje përpunimi, kategoria 2 - B. me nr. 5997. 
2. T’i jepet shtetasit U. K. dokumentacioni dublikat me informacionin që përmbajnë dosjet 

e sipërcituara. 

3. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

Kryetare:  Gentiana Sula
Anëtarë:  Altin Hoxha, dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj

Vendim nr. 106, datë 17.5.2018 (i shkurtuar)

Në mbështetje të ligjit nr. 45/2015, datë 30.4.2015 “Për të drejtën e informimit për dokumentet e ish-Sig-
urimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, në mbledhjen e datës 17.5.2018 Au-
toriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë

VENDOSI:

1. 1. Të informojë shtetasin R. K., për sa kërkohet në shkresën nr. 319 prot., datë 
6.12.2017, se mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani ka dokumente për të në 
arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit, si:

-  Dosje hetimore – gjyqësore nr. 8445 – A. 
2. Të informojë shtetasin R. K. se, mbi bazën e verifikimeve të kryera, nuk ekzistojnë të 

dhëna që të ketë qenë bashkëpunëtor apo i favorizuar nga ish-Sigurimi i Shtetit. 

3. T’i jepet shtetasit R. K. dokumentacioni dublikat me informacionin që përmbajnë dosjet 
e sipërcituara. 

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

Kryetare:  Gentiana Sula
Anëtarë:  Altin Hoxha, dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj

Vendim nr. 107, datë 17.5.2018 (i shkurtuar)

Në mbështetje të ligjit nr. 45/2015, datë 30.4.2015 “Për të drejtën e informimit për dokumentet e ish-Sig-
urimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, në mbledhjen e datës 17.5.2018 Au-
toriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë

VENDOSI:

1. Të informojë shtetasin D. N., për sa kërkohet në shkresën nr. 160 prot., datë 19.3.2018, 
se mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani nuk ekzistojnë të dhëna që të ketë qenë 
ndonjëherë i survejuar apo të ketë dokumente për të në arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit. 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

Kryetare:  Gentiana Sula
Anëtarë:  Altin Hoxha, dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj
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Vendim nr. 108, datë 17.5.2018 (i shkurtuar)

Në mbështetje të ligjit nr. 45/2015, datë 30.4.2015 “Për të drejtën e informimit për dokumentet e ish-Sig-
urimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, në mbledhjen e datës 17.5.2018 Au-
toriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë

VENDOSI:

1. Të informojë shtetasin G. H., për sa kërkohet në shkresën nr. 177 prot., datë 28.3.2018, 
se mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani nuk ekzistojnë të dhëna që të ketë qenë 
ndonjëherë i survejuar apo të ketë dokumente për të në arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit. 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

Kryetare:  Gentiana Sula
Anëtarë:  Altin Hoxha, dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj

Vendim nr. 109, datë 17.5.2018 (i shkurtuar)

Në mbështetje të ligjit nr. 45/2015, datë 30.4.2015 “Për të drejtën e informimit për dokumentet e ish-Sig-
urimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, në mbledhjen e datës 17.5.2018 Au-
toriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë

VENDOSI:

1. Të informojë shtetasin T. L., për sa kërkohet në shkresën nr. 170 prot., datë 26.3.2018, 
se mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani nuk ekzistojnë të dhëna që të ketë qenë 
ndonjëherë i survejuar apo të ketë dokumente për të në arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit. 

2. y vendim hyn në fuqi menjëherë. 

 
Kryetare:  Gentiana Sula
Anëtarë:  Altin Hoxha, dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj

Vendim nr. 110, datë 17.5.2018 (i shkurtuar)

Në mbështetje të ligjit nr. 45/2015, datë 30.4.2015 “Për të drejtën e informimit për dokumentet e ish-Sig-
urimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, në mbledhjen e datës 17.5.2018 Au-
toriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë

VENDOSI:
 

1. Të informojë shtetasin A. D., për sa kërkohet në shkresën nr. 163 prot., datë 21.3.2018, 
se mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani nuk ekzistojnë të dhëna që të ketë qenë 
ndonjëherë i survejuar apo të ketë dokumente për të në arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit. 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

Kryetare:  Gentiana Sula
Anëtarë:  Altin Hoxha, dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj
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Vendim nr. 111, datë 17.5.2018 (i shkurtuar)

Në mbështetje të ligjit nr. 45/2015, datë 30.4.2015 “Për të drejtën e informimit për dokumentet e ish-Sig-
urimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, në mbledhjen e datës 17.5.2018 Au-
toriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë

VENDOSI:

1. Të informojë shtetasen M. D., për sa kërkohet në shkresën nr. 161 prot., datë 21.3.2018, 
se mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani nuk ekzistojnë të dhëna që të ketë qenë 
ndonjëherë e survejuar apo të ketë dokumente për të në arkivat e ish-Sigurimit të Shte-
tit. 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

Kryetare:  Gentiana Sula
Anëtarë:  Altin Hoxha, dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj

Vendim nr. 112, datë 17.5.2018 (i shkurtuar)

Në mbështetje të ligjit nr. 45/2015, datë 30.4.2015 “Për të drejtën e informimit për dokumentet e ish-Sig-
urimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, në mbledhjen e datës 17.5.2018 Au-
toriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë

VENDOSI:

1. Të informojë shtetasin A. P., për sa kërkohet në shkresën nr. 154 prot., datë 13.3.2018, 
se mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani nuk ekzistojnë të dhëna që të ketë qenë 
ndonjëherë i survejuar apo të ketë dokumente për të në arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit. 

2.  Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

Kryetare:  Gentiana Sula
Anëtarë:  Altin Hoxha, dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj

Vendim nr. 113, datë 17.5.2018 (i shkurtuar)

Në mbështetje të ligjit nr. 45/2015, datë 30.4.2015 “Për të drejtën e informimit për dokumentet e ish-Sig-
urimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, në mbledhjen e datës 17.5.2018 Au-
toriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë

VENDOSI:

1. Të informojë shtetasin R. A., për sa kërkohet në shkresën nr. 153 prot., datë 13.3.2018, 
se mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani nuk ekzistojnë të dhëna që të ketë qenë 
ndonjëherë i survejuar apo të ketë dokumente për të në arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit. 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

Kryetare: Gentiana Sula
Anëtarë:  Altin Hoxha, dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj
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Vendim nr. 114, datë 17.5.2018 (i shkurtuar)

Në mbështetje të ligjit nr. 45/2015, datë 30.4.2015 “Për të drejtën e informimit për dokumentet e ish-Sig-
urimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, në mbledhjen e datës 17.5.2018 Au-
toriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë

VENDOSI:

1. Të informojë shtetasen T. M., për sa kërkohet në shkresën nr. 146 prot., datë 12.3.2018, 
se mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani për shtetasen A. M., nuk ekzistojnë të 
dhëna që të ketë qenë ndonjëherë e survejuar apo të ketë dokumente për të në arkivat 
e ish-Sigurimit të Shtetit.

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

Kryetare: Gentiana Sula
Anëtarë:  Altin Hoxha, dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj

Vendim nr. 115, datë 17.5.2018 (i shkurtuar)

Në mbështetje të ligjit nr. 45/2015, datë 30.4.2015 “Për të drejtën e informimit për dokumentet e ish-Sig-
urimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, në mbledhjen e datës 17.5.2018 Au-
toriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë

VENDOSI:
 

1. Të informojë shtetasin Xh. S., për sa kërkohet në shkresën nr. 141 prot., datë 9.3.2018, 
se mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani nuk ekzistojnë të dhëna që të ketë qenë 
ndonjëherë i survejuar apo të ketë dokumente për të në arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit. 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

Kryetare:  Gentiana Sula
Anëtarë:  Altin Hoxha, dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj

Vendim nr. 116, datë 17.5.2018 (i shkurtuar)

Në mbështetje të ligjit nr. 45/2015, datë 30.4.2015 “Për të drejtën e informimit për dokumentet e ish-Sig-
urimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, në mbledhjen e datës 17.5.2018 Au-
toriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë

VENDOSI:

1. Të informojë shtetasin F. H., për sa kërkohet në shkresën nr. 140 prot., datë 9.3.2018, 
se mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani nuk ekzistojnë të dhëna që të ketë qenë 
ndonjëherë i survejuar apo të ketë dokumente për të në arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit. 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

Kryetare:  Gentiana Sula
Anëtarë:  Altin Hoxha, dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj
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Vendim nr. 117, datë 17.5.2018 (i shkurtuar)

Në mbështetje të ligjit nr. 45/2015, datë 30.4.2015 “Për të drejtën e informimit për dokumentet e ish-Sig-
urimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, në mbledhjen e datës 17.5.2018 Au-
toriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë

VENDOSI:

3. Të informojë shtetasen M. T., për sa kërkohet në shkresën nr. 138 prot., datë 7.3.2018, 
se mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani nuk ekzistojnë të dhëna që të ketë qenë 
ndonjëherë e survejuar apo të ketë dokumente për të në arkivat e ish-Sigurimit të Shte-
tit. 

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

Kryetare:  Gentiana Sula
Anëtarë:  Altin Hoxha, dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj

Vendim nr. 118, datë 17.5.2018 (i shkurtuar)

Në mbështetje të ligjit nr. 45/2015, datë 30.4.2015 “Për të drejtën e informimit për dokumentet e ish-Sig-
urimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, në mbledhjen e datës 17.5.2018 Au-
toriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë

VENDOSI:
 

1. Të informojë shtetasin Y. S., për sa kërkohet në shkresën nr. 136 prot., datë 7.3.2018, 
se mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani nuk ekzistojnë të dhëna që të ketë qenë 
ndonjëherë i survejuar apo të ketë dokumente për të në arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit. 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

Kryetare:  Gentiana Sula
Anëtarë:  Altin Hoxha, dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj

Vendim nr. 119, datë 17.5.2018 (i shkurtuar)

Në mbështetje të ligjit nr. 45/2015, datë 30.4.2015 “Për të drejtën e informimit për dokumentet e ish-Sig-
urimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, në mbledhjen e datës 17.5.2018 Au-
toriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë

VENDOSI:

1. Të informojë shtetasin S. D., për sa kërkohet në shkresën nr. 128 prot., datë 6.3.2018, 
se mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani nuk ekzistojnë të dhëna që të ketë qenë 
ndonjëherë i survejuar apo të ketë dokumente për të në arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit. 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

Kryetare:  Gentiana Sula
Anëtarë:  Altin Hoxha, dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj
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Vendim nr. 120, datë 17.5.2018 (i shkurtuar)

Në mbështetje të ligjit nr. 45/2015, datë 30.4.2015 “Për të drejtën e informimit për dokumentet e ish-Sig-
urimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, në mbledhjen e datës 17.5.2018 Au-
toriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë

VENDOSI:

1. Të informojë shtetasin H. H., për sa kërkohet në shkresën nr. 126 prot., datë 5.3.2018, 
se mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani nuk ekzistojnë të dhëna që të ketë qenë 
ndonjëherë i survejuar apo të ketë dokumente për të në arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit. 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

Kryetare:  Gentiana Sula
Anëtarë:  Altin Hoxha, dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj

Vendim nr. 121, datë 17.5.2018 (i shkurtuar)

Në mbështetje të ligjit nr. 45/2015, datë 30.4.2015 “Për të drejtën e informimit për dokumentet e ish-Sig-
urimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, në mbledhjen e datës 17.5.2018 Au-
toriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë

VENDOSI:

1.  Të informojë shtetasin K. B., për sa kërkohet në shkresën nr. 125 prot., datë 5.3.2018, 
që mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani për të ndjerin R. B., nuk ekzistojnë të 
dhëna që të ketë qenë ndonjëherë i survejuar apo të ketë dokumente për të në arkivat 
e ish-Sigurimit të Shtetit, apo të ketë qenë bashkëpunëtor apo i favorizuar i ish-Sigurimit 
të Shtetit.

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

Kryetare:  Gentiana Sula
Anëtarë:  Altin Hoxha, dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj

Vendim nr. 122, datë 17.5.2018 (i shkurtuar)

Në mbështetje të ligjit nr. 45/2015, datë 30.4.2015 “Për të drejtën e informimit për dokumentet e ish-Sig-
urimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, në mbledhjen e datës 17.5.2018 Au-
toriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë

VENDOSI:

1. Të informojë shtetasin L. S., për sa kërkohet në shkresën nr. 41 prot., datë 29.1.2018, 
se mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani nuk ekzistojnë të dhëna që të ketë qenë 
ndonjëherë i survejuar apo të ketë dokumente për të në arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit. 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

Kryetare:  Gentiana Sula
Anëtarë:  Altin Hoxha, dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj
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Vendim nr. 123, datë 17.5.2018 (i shkurtuar)

Në mbështetje të ligjit nr. 45/2015, datë 30.4.2015 “Për të drejtën e informimit për dokumentet e ish-Sig-
urimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, në mbledhjen e datës 17.5.2018 Au-
toriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë

VENDOSI:

1. Të informojë shtetasen F. S., për sa kërkohet në shkresën nr. 123 prot., datë 5.3.2018, 
se mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani nuk ekzistojnë të dhëna që të ketë 
qenë ndonjëherë e survejuar nga ish-Sigurimi i Shtetit apo të ketë dokumente për të në 
arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit, apo që vërtetojnë se ka qenë bashkëpunëtore apo e 
favorizuar e ish-Sigurimit të Shtetit.

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

Kryetare:  Gentiana Sula
Anëtarë:  Altin Hoxha, dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj

Vendim nr. 124, datë 17.5.2018 (i shkurtuar)

Në mbështetje të ligjit nr. 45/2015, datë 30.4.2015 “Për të drejtën e informimit për dokumentet e ish-Sig-
urimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, në mbledhjen e datës 17.5.2018 Au-
toriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë

VENDOSI:

1. Të informojë shtetasin Sh. Sh., për sa kërkohet në shkresën nr. 115 prot., datë 2.3.2018, 
që mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për të ndjerin S. Sh. nuk ekzistojnë të 
dhëna që të ketë qenë ndonjëherë i survejuar apo të ketë dokumente për të në arkivat 
e ish-Sigurimit të Shtetit, apo të ketë qenë bashkëpunëtor i ish-Sigurimit të Shtetit.

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

Kryetare:  Gentiana Sula
Anëtarë:  Altin Hoxha, dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj

Vendim nr. 125, datë 17.5.2018 (i shkurtuar)

Në mbështetje të ligjit nr. 45/2015, datë 30.4.2015 “Për të drejtën e informimit për dokumentet e ish-Sig-
urimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, në mbledhjen e datës 17.5.2018 Au-
toriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë

VENDOSI:

1. Të informojë shtetasen F. B., për sa kërkohet në shkresën nr. 114 prot., datë 2.3.2018, 
se mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani nuk ekzistojnë të dhëna që të ketë 
qenë ndonjëherë e survejuar nga ish-Sigurimi i Shtetit apo të ketë dokumente për të në 
arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit. 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

Kryetare:  Gentiana Sula
Anëtarë:  Altin Hoxha, dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj
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Vendim nr. 126, datë 17.5.2018 (i shkurtuar)

Në mbështetje të ligjit nr. 45/2015, datë 30.4.2015 “Për të drejtën e informimit për dokumentet e ish-Sig-
urimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, në mbledhjen e datës 17.5.2018 Au-
toriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë

VENDOSI:

1. Të informojë shtetasin A. K., për sa kërkohet në shkresën nr. 111 prot., datë 2.3.2018, 
që mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani për të ndjerin V. K., nuk ekzistojnë të 
dhëna që të ketë qenë ndonjëherë i survejuar apo të ketë dokumente për të në arkivat 
e ish-Sigurimit të Shtetit.

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

Kryetare:  Gentiana Sula
Anëtarë:  Altin Hoxha, dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj

Vendim nr. 127, datë 17.5.2018 (i shkurtuar)

Në mbështetje të ligjit nr. 45/2015, datë 30.4.2015 “Për të drejtën e informimit për dokumentet e ish-Sig-
urimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, në mbledhjen e datës 17.5.2018 Au-
toriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë

VENDOSI:

1. Të informojë shtetasin A. P., për sa kërkohet në shkresën nr. 100 prot., datë 26.2.2018, 
që mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani për të ndjerin A. P., nuk ekzistojnë të 
dhëna që të ketë qenë ndonjëherë i survejuar apo të ketë dokumente për të në arkivat 
e ish-Sigurimit të Shtetit, apo të ketë qenë bashkëpunëtor ose i favorizuar i ish-Sigurimit 
të Shtetit.

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

Kryetare:  Gentiana Sula
Anëtarë:  Altin Hoxha, dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj

Vendim nr. 128, datë 17.5.2018 (i shkurtuar)

Në mbështetje të ligjit nr. 45/2015, datë 30.4.2015 “Për të drejtën e informimit për dokumentet e ish-Sig-
urimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, në mbledhjen e datës 17.5.2018 Au-
toriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë

VENDOSI:

1. Të informojë shtetasin P. K., për sa kërkohet në shkresën nr. 101 prot., datë 26.2.2018, 
se mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani nuk ekzistojnë të dhëna që të ketë qenë 
ndonjëherë i survejuar apo të ketë dokumente për të në arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit, 
apo të ketë qenë bashkëpunëtor i ish-Sigurimit të Shtetit.

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

Kryetare:  Gentiana Sula
Anëtarë:  Altin Hoxha, dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj
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Vendim nr. 129, datë 17.5.2018 (i shkurtuar)

Në mbështetje të ligjit nr. 45/2015, datë 30.4.2015 “Për të drejtën e informimit për dokumentet e ish-Sig-
urimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, në mbledhjen e datës 17.5.2018 Au-
toriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë

VENDOSI:

1. Të informojë shtetasin D. D., për sa kërkohet në shkresën nr. 85 prot., datë 22.2.2018, 
që mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani për të ndjerin Q. D., nuk ekzistojnë të 
dhëna që të ketë qenë ndonjëherë i survejuar apo të ketë dokumente për të në arkivat 
e ish-Sigurimit të Shtetit. 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

Kryetare:  Gentiana Sula
Anëtarë:  Altin Hoxha, dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj

Vendim nr. 130, datë 17.5.2018 (i shkurtuar)

Në mbështetje të ligjit nr. 45/2015, datë 30.4.2015 “Për të drejtën e informimit për dokumentet e ish-Sig-
urimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, në mbledhjen e datës 17.5.2018 Au-
toriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë

VENDOSI:

1. Të informojë shtetasin R. H. J, për sa kërkohet në shkresën nr. 84 prot., datë 22.2.2018, 
se mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani nuk ekzistojnë të dhëna që të ketë qenë 
ndonjëherë i survejuar apo të ketë dokumente për të në arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit. 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

Kryetare:  Gentiana Sula
Anëtarë:  Altin Hoxha, dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj

Vendim nr. 131, datë 17.5.2018 (i shkurtuar)

Në mbështetje të ligjit nr. 45/2015, datë 30.4.2015 “Për të drejtën e informimit për dokumentet e ish-Sig-
urimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, në mbledhjen e datës 17.5.2018 Au-
toriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë

VENDOSI:

1. Të informojë shtetasin H. H., për sa kërkohet në shkresën nr. 77 prot., datë 20.2.2018, 
se mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani nuk ekzistojnë të dhëna që të ketë qenë 
ndonjëherë i survejuar apo të ketë dokumente për të në arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit, 
apo të ketë qenë bashkëpunëtor i ish-Sigurimit të Shtetit.

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

Kryetare:  Gentiana Sula
Anëtarë:  Altin Hoxha, dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj
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Vendim nr. 132, datë 17.5.2018 (i shkurtuar)

Në mbështetje të ligjit nr. 45/2015, datë 30.4.2015 “Për të drejtën e informimit për dokumentet e ish-Sig-
urimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, në mbledhjen e datës 17.5.2018 Au-
toriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë

VENDOSI:

1. Të informojë shtetasin P. R., për sa kërkohet në shkresën nr. 74 prot., datë 19.2.2018, 
se mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani nuk ekzistojnë të dhëna që të ketë qenë 
ndonjëherë i survejuar apo të ketë dokumente për të në arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit. 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

Kryetare:  Gentiana Sula
Anëtarë:  Altin Hoxha, dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj

Vendim nr. 133, datë 17.5.2018 (i shkurtuar)

Në mbështetje të ligjit nr. 45/2015, datë 30.4.2015 “Për të drejtën e informimit për dokumentet e ish-Sig-
urimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, në mbledhjen e datës 17.5.2018 Au-
toriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë

VENDOSI:

1. Të informojë shtetasin G. S., për sa kërkohet në shkresën nr. 72 prot., datë 18.2.2018, 
që mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani për të ndjerin H. S., nuk ekzistojnë të 
dhëna që të ketë qenë ndonjëherë i survejuar apo të ketë dokumente për të në arkivat 
e ish-Sigurimit të Shtetit. 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

Kryetare:  Gentiana Sula
Anëtarë:  Altin Hoxha, dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj

Vendim nr. 134, datë 17.5.2018 (i shkurtuar)

Në mbështetje të ligjit nr. 45/2015, datë 30.4.2015 “Për të drejtën e informimit për dokumentet e ish-Sig-
urimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, në mbledhjen e datës 17.5.2018 Au-
toriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë

VENDOSI:

1. Të informojë shtetasin Ç. H., për sa kërkohet në shkresën nr. 67 prot., datë 14.2.2018, 
se mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani nuk ekzistojnë të dhëna apo të ketë 
dokumente për të në arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit, apo të ketë qenë bashkëpunëtor 
apo i favorizuar i ish-Sigurimit të Shtetit. 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

Kryetare:  Gentiana Sula
Anëtarë:  Altin Hoxha, dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj
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Vendim nr. 135, datë 17.5.2018 (i shkurtuar)

Në mbështetje të ligjit nr. 45/2015, datë 30.4.2015 “Për të drejtën e informimit për dokumentet e ish-Sig-
urimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, në mbledhjen e datës 17.5.2018 Au-
toriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë

VENDOSI:

1. Të informojë shtetasen A. M., për sa kërkohet në shkresën nr. 51 prot., datë 5.2.2018, 
që mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani për të ndjerën N. N., nuk ekzistojnë të 
dhëna që të ketë qenë ndonjëherë e survejuar apo të ketë dokumente për të në arkivat 
e ish-Sigurimit të Shtetit.  

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

Kryetare:  Gentiana Sula
Anëtarë:  Altin Hoxha, dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj

Vendim nr. 136, datë 17.5.2018 (i shkurtuar)

Në mbështetje të ligjit nr. 45/2015, datë 30.4.2015 “Për të drejtën e informimit për dokumentet e ish-Sig-
urimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, në mbledhjen e datës 17.5.2018 Au-
toriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë

VENDOSI:

1. Të informojë shtetasin D. H., për sa kërkohet në shkresën nr. 98 prot., datë 26.2.2018, 
se mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani nuk ekzistojnë të dhëna që të ketë qenë 
ndonjëherë i survejuar apo të ketë dokumente për të në arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit.

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

Kryetare:  Gentiana Sula
Anëtarë:  Altin Hoxha, dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj

Vendim nr. 137, datë 17.5.2018 (i shkurtuar)

Në mbështetje të ligjit nr. 45/2015, datë 30.4.2015 “Për të drejtën e informimit për dokumentet e ish-Sig-
urimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, në mbledhjen e datës 17.5.2018 Au-
toriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë

VENDOSI:
 

1. Të informojë shtetasen M. D., për sa kërkohet në shkresën nr. 54 prot., datë 6.2.2018, 
që mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani për të ndjerin R. D. nuk ekzistojnë të 
dhëna apo të ketë dokumente për të në arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit, me qëllim re-
habilitimin apo për të qartësuar fatin e tij.

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

Kryetare:  Gentiana Sula
Anëtarë:  Altin Hoxha, dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj
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Vendim nr. 138, datë 17.5.2018 (i shkurtuar)

Në mbështetje të ligjit nr. 45/2015, datë 30.4.2015 “Për të drejtën e informimit për dokumentet e ish-Sig-
urimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, në mbledhjen e datës 17.5.2018 Au-
toriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë

VENDOSI:
 

1. Të informojë shtetasin Gj. Gj., për sa kërkohet në shkresën nr. 42 prot., datë 29.1.2018, 
që mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani për të ndjerin P. Gj., nuk ekzistojnë të 
dhëna apo të ketë dokumente për të në arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit, me qëllim re-
habilitimin apo për të qartësuar fatin e tij. 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

Kryetare:  Gentiana Sula
Anëtarë:  Altin Hoxha, dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj

Vendim nr. 142, datë 1.6.2018 (i shkurtuar)

Në mbështetje të ligjit nr. 45/2015, datë 30.4.2015 “Për të drejtën e informimit për dokumentet e ish-Sig-
urimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, në mbledhjen e datës 1.6.2018 Au-
toriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë

VENDOSI:

1. T’i  jepet shtetases T. S., sa kërkohet në shkresën nr. 314 prot., datë 1.12.2017, doku-
mentacioni dublikat për subjektin N. S. në trajtë dosje formulare nr. 2931-A, kategoria 
2-A me pseudonimin “Sharra”. 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

Kryetare:  Gentiana Sula
Anëtarë:  Altin Hoxha, dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj

Vendim nr. 143, datë 1.6.2018 (i shkurtuar)

Në mbështetje të ligjit nr. 45/2015, datë 30.4.2015 “Për të drejtën e informimit për dokumentet e 
ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, në mbledhjen e datës 
1.6.2018 Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së 
Shqipërisë

VENDOSI:
 

1. Të informojë shtetasin R. V., për sa kërkohet në shkresën nr. 291 prot., datë 6.11.2017  
se, mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, ka dokumente për të në arkivat e 
ish-Sigurimit të Shtetit, si dokumentacioni për subjektin P. V., në trajtë dosje hetimore 
gjyqësore me nr. 12065/1 dhe dosje formulare nr. 653 (2492)-A, kategoria 2A që ekzis-
tojnë në arkivat tona, për subjektin P. V. 

2. T’i  jepet shtetasit R. V. dokumentacioni dublikat në CD, që përmbajnë dosjet e sipër-
cituara.  

3. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 
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Kryetare:  Gentiana Sula
Anëtarë:  Altin Hoxha, dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj

Vendim nr. 144,  datë 1.6.2018 (i shkurtuar)

Në mbështetje të ligjit nr. 45/2015, datë 30.4.2015 “Për të drejtën e informimit për dokumentet e 
ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, në mbledhjen e datës 
1.6.2018 Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së 
Shqipërisë

VENDOSI:

1. Të informojë shtetasin A. D., për sa kërkohet në shkresën nr. 343 prot., datë 22.12.2017 
ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, ka dokumente për të në arkivat e 
ish-Sigurimit të Shtetit, si: 

-  Dokumentacioni dosje hetimore gjyqësore me nr. 13543/1. 
2. T’i  jepet shtetasit A. D. dokumentacioni dublikat në CD, që përmbajnë dosjet e sipër-

cituara. 

3. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

Kryetare:  Gentiana Sula
Anëtarë:  Altin Hoxha, dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj

Vendim nr. 145,  datë 1.6.2018 (i shkurtuar)

Në mbështetje të ligjit nr. 45/2015, datë 30.4.2015 “Për të drejtën e informimit për dokumentet e ish-Sig-
urimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, në mbledhjen e datës 1.6.2018 Au-
toriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë

VENDOSI:

1. Të informojë shtetasin V. S., për sa kërkohet në shkresën nr. 49 dhe 50 prot., datë 
2.2.2018, se mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani ka dokumente për të në arki-
vat e ish-Sigurimit të Shtetit, si: 

-  Dokumentacioni fashikull nr. 134 (6882 D) 
2. T’i jepet shtetasit V. S. dokumentacioni dublikat në CD, që përmbajnë dosjet e sipërcit-

uara.  

3. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

Kryetare:  Gentiana Sula
Anëtarë:  Altin Hoxha, dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj

Vendim nr. 146,  datë 1.6.2018 (i shkurtuar)

Në mbështetje të ligjit nr. 45/2015, datë 30.4.2015 “Për të drejtën e informimit për dokumentet e ish-Sig-
urimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, në mbledhjen e datës 1.6.2018 Au-
toriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë
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VENDOSI:

1. Të informojë shtetasen B. P., për sa kërkohet në shkresën nr. 200 prot., datë 11.9.2017, 
se mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani ka dokumente për të në arkivat e 
ish-Sigurimit të Shtetit, si: 

-  Dokumentacioni dosje formulare nr. A.5 d.22./1.
2. T’i  jepet shtetasit B. P. dokumentacioni dublikat në CD, që përmbajnë dosjet e sipër-

cituara.  

3. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

Kryetare:  Gentiana Sula
Anëtarë:  Altin Hoxha, dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj

Vendim nr. 147, datë 1.6.2018 (i shkurtuar)

Në mbështetje të ligjit nr. 45/2015, datë 30.4.2015 “Për të drejtën e informimit për dokumentet e ish-Sig-
urimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, në mbledhjen e datës 1.6.2018 Au-
toriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë

VENDOSI:

1. T’i  jepet shtetasit A. A. dokumentacioni dublikat që përmban dosja formulare nr. 1122-
A, kategoria 2A me pseudonimin “Frikacaku” në trajtë fotokopje të anonimizuar.  

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

Kryetare:  Gentiana Sula
Anëtarë:  Altin Hoxha, dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj

Vendim nr. 148,  datë 1.6.2018 (i shkurtuar)

Në mbështetje të ligjit nr. 45/2015, datë 30.4.2015 “Për të drejtën e informimit për dokumentet e ish-Sig-
urimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, në mbledhjen e datës 1.6.2018 Au-
toriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë

VENDOSI:

1. Të informojë shtetasin D. L., për sa kërkohet në shkresën nr. 285 prot., datë 31.10.2017,  
se, mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, ka dokumente për të në arkivat e 
ish-Sigurimit të Shtetit, si dokumentacioni për subjektin R. L. në trajtë dosje formularë 
nr. 1922-A, kategoria 2B që ekziston në arkivat tona. 

2. T’i  jepet shtetasit D. L. dokumentacioni dublikat në CD, që përmbajnë dosjet e sipër-
cituara. 

3. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

Kryetare:  Gentiana Sula
Anëtarë:  Altin Hoxha, dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj
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Vendim nr. 149, datë 1.6.2018 (i shkurtuar)

Në mbështetje të ligjit nr. 45/2015, datë 30.4.2015 “Për të drejtën e informimit për dokumentet e ish-Sig-
urimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, në mbledhjen e datës 1.6.2018 Au-
toriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë

VENDOSI:

1. Të informojë shtetasin R. M., për sa kërkohet në shkresën nr. 345 prot., datë 27.12.2017, 
se mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani ka dokumente për të në arkivat e 
ish-Sigurimit të Shtetit, si:

-  Dokumentacioni dosje hetimore gjyqësore me nr. 3561-A, 
2. T’i jepet shtetasit R. M. dokumentacioni dublikat në CD, që përmbajnë dosjet e sipër-

cituara.  

3. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

Kryetare:  Gentiana Sula
Anëtarë:  Altin Hoxha, dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj

Vendim nr. 150,  datë 1.6.2018 (i shkurtuar)

Në mbështetje të ligjit nr. 45/2015, datë 30.4.2015 “Për të drejtën e informimit për dokumentet e ish-Sig-
urimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, në mbledhjen e datës 1.6.2018 Au-
toriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë

VENDOSI:

1. Të informojë shtetasin Xh. Q., për sa kërkohet në shkresën nr. 217 prot., datë 17.4.2018, 
se mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani nuk ekzistojnë të dhëna që të ketë qenë 
ndonjëherë i survejuar apo të ketë dokumente për të në arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit.  

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

Kryetare:  Gentiana Sula
Anëtarë:  Altin Hoxha, dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj

Vendim nr. 151, datë 1.6.2018 (i shkurtuar)

Në mbështetje të ligjit nr. 45/2015, datë 30.4.2015 “Për të drejtën e informimit për dokumentet e ish-Sig-
urimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, në mbledhjen e datës 1.6.2018 Au-
toriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë

VENDOSI:

1. Të informojë shtetasen E. N., për sa kërkohet në shkresën nr. 215 prot., datë 16.04.2018, 
se mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani nuk ekzistojnë të dhëna që të ketë qenë 
ndonjëherë e survejuar apo të ketë dokumente për të në arkivat e ish-Sigurimit të Shte-
tit, apo të ketë qenë bashkëpunëtore apo e favorizuar e ish-Sigurimit të Shtetit.  

2. . Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

Kryetare:  Gentiana Sula
Anëtarë:  Altin Hoxha, dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj
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Vendim nr. 152, datë 1.6.2018 (i shkurtuar)

Në mbështetje të ligjit nr. 45/2015, datë 30.4.2015 “Për të drejtën e informimit për dokumentet e ish-Sig-
urimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, në mbledhjen e datës 1.6.2018 Au-
toriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë

VENDOSI:

1. Të informojë shtetasin N. G., për sa kërkohet në shkresën nr. 198 prot., datë 10.4.2018, 
se mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani nuk ekzistojnë të dhëna që të ketë qenë 
ndonjëherë i survejuar apo të ketë dokumente për të në arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit.  

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

Kryetare:  Gentiana Sula
Anëtarë:  Altin Hoxha, dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj

Vendim nr. 153, datë 1.6.2018 (i shkurtuar)

Në mbështetje të ligjit nr. 45/2015, datë 30.4.2015 “Për të drejtën e informimit për dokumentet e ish-Sig-
urimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, në mbledhjen e datës 1.6.2018 Au-
toriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë

VENDOSI:

1. Të informojë shtetasen A. G., për sa kërkohet në shkresën nr. 196 prot., datë 10.4.2018, 
që mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani për të ndjerin O. G. nuk ekzistojnë të 
dhëna apo të ketë dokumente për të në arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit.  

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

Kryetare:  Gentiana Sula
Anëtarë:  Altin Hoxha, dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj

Vendim nr. 154,  datë 1.6.2018 (i shkurtuar)

Në mbështetje të ligjit nr. 45/2015, datë 30.4.2015 “Për të drejtën e informimit për dokumentet e ish-Sig-
urimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, në mbledhjen e datës 1.6.2018 Au-
toriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë

VENDOSI: 

1. Të informojë shtetasen L. M., për sa kërkohet në shkresën nr. 187 prot., datë 3.4.2018, 
se mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani nuk ekzistojnë të dhëna që të ketë 
qenë ndonjëherë e survejuar apo të ketë dokumente për të në arkivat e ish-Sigurimit 
të Shtetit, apo të ketë qenë bashkëpunëtore apo e favorizuar e ish-Sigurimit të Shtetit.  

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

Kryetare:  Gentiana Sula
Anëtarë:  Altin Hoxha, dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj
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Vendim nr. 155, datë 1.6.2018 (i shkurtuar)

Në mbështetje të ligjit nr. 45/2015, datë 30.4.2015 “Për të drejtën e informimit për dokumentet e ish-Sig-
urimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, në mbledhjen e datës 1.6.2018 Au-
toriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë

VENDOSI:

1. Të informojë shtetasin S. M., për sa kërkohet në shkresën nr. 185 prot., datë 3.4.2018, 
se mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani nuk ekzistojnë të dhëna që të ketë qenë 
ndonjëherë i survejuar apo të ketë dokumente për të në arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit, 
apo të ketë qenë bashkëpunëtor i ish-Sigurimit të Shtetit.  

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

Kryetare:  Gentiana Sula
Anëtarë:  Altin Hoxha, dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj

Vendim nr. 156, datë 1.6.2018 (i shkurtuar)

Në mbështetje të ligjit nr. 45/2015, datë 30.4.2015 “Për të drejtën e informimit për dokumentet e ish-Sig-
urimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, në mbledhjen e datës 1.6.2018 Au-
toriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë

VENDOSI:
 

1. Të informojë shtetasin E. N., për sa kërkohet në shkresën nr. 150 prot., datë 13.3.2018, 
se mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani nuk ekzistojnë të dhëna që të ketë qenë 
ndonjëherë i survejuar apo të ketë dokumente për të në arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit, 
apo të ketë qenë bashkëpunëtor apo i favorizuar i ish-Sigurimit të Shtetit.  

2. . Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

Kryetare:  Gentiana Sula
Anëtarë:  Altin Hoxha, dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj

Vendim nr. 157,  datë 1.6.2018 (i shkurtuar)

Në mbështetje të ligjit nr. 45/2015, datë 30.4.2015 “Për të drejtën e informimit për dokumentet e ish-Sig-
urimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, në mbledhjen e datës 1.6.2018 Au-
toriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë

VENDOSI:
 

1. Të informojë shtetasin V. L., për sa kërkohet në shkresën nr. 148 prot., datë 13.3.2018, 
që mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani për të ndjerin K. L. nuk ekzistojnë të 
dhëna apo të ketë dokumente për të në arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit, me qëllim 
qartësimin e fatit të tij.  

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

Kryetare:  Gentiana Sula
Anëtarë:  Altin Hoxha, dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj
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Vendim nr. 158, datë 1.6.2018 (i shkurtuar)

Në mbështetje të ligjit nr. 45/2015, datë 30.4.2015 “Për të drejtën e informimit për dokumentet e ish-Sig-
urimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, në mbledhjen e datës 1.6.2018 Au-
toriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë

VENDOSI:

1. Të informojë shtetasin D. H., për sa kërkohet në shkresën nr. 145 prot., datë 12.3.2018, 
që mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani për të ndjerin N. H. nuk ekzistojnë të 
dhëna që të ketë qenë ndonjëherë i survejuar apo të ketë dokumente për të në arkivat 
e ish-Sigurimit të Shtetit.  

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

Kryetare:  Gentiana Sula
Anëtarë:  Altin Hoxha, dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj

Vendim nr. 159, datë 1.6.2018 (i shkurtuar)

Në mbështetje të ligjit nr. 45/2015, datë 30.4.2015 “Për të drejtën e informimit për dokumentet e ish-Sig-
urimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, në mbledhjen e datës 1.6.2018 Au-
toriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë

VENDOSI:

1. Të informojë shtetasen Zh. P., për sa kërkohet në shkresën nr. 210 prot., datë 13.4.2018, 
se mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani nuk ekzistojnë të dhëna që të ketë qenë 
ndonjëherë e survejuar apo të ketë dokumente për të në arkivat e ish-Sigurimit të Shte-
tit, apo të ketë qenë bashkëpunëtore apo e favorizuar e ish-Sigurimit të Shtetit.  

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

Kryetare:  Gentiana Sula
Anëtarë:  Altin Hoxha, dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj

Vendim nr. 160,  datë 1.6.2018 (i shkurtuar)

Në mbështetje të ligjit nr. 45/2015, datë 30.4.2015 “Për të drejtën e informimit për dokumentet e ish-Sig-
urimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, në mbledhjen e datës 1.6.2018 Au-
toriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë

VENDOSI:
 

1. Të informojë shtetasen H. F., për sa kërkohet në shkresën nr. 354 prot., datë 29.12.2017, 
që mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani për të ndjerin M. V., nuk ekzistojnë të 
dhëna apo të ketë dokumente për të në arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit, me qëllim re-
habilitimin dhe qartësimin e fatit të tij.  

2.  Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

Kryetare:  Gentiana Sula
Anëtarë:  Altin Hoxha, dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj
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Vendim nr. 163, datë 5.6.2018 (i shkurtuar)

Në mbështetje të ligjit nr. 45/2015, datë 30.4.2015 “Për të drejtën e informimit për dokumentet e ish-Sig-
urimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, në mbledhjen e datës 5.6.2018 Au-
toriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë

VENDOSI:

1. Të informojë shtetasin F. B., për sa kërkohet në shkresën nr. 189 prot., datë 3.4.2018, 
që mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani për të ndjerin Xh. B., nuk ekzistojnë të 
dhëna që të ketë qenë ndonjëherë i survejuar apo të ketë dokumente për të në arkivat 
e ish-Sigurimit të Shtetit.

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

Kryetare:  Gentiana Sula
Anëtarë:  Altin Hoxha, dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj

Vendim nr. 164, datë 5.6.2018 (i shkurtuar)

Në mbështetje të ligjit nr. 45/2015, datë 30.4.2015 “Për të drejtën e informimit për dokumentet e ish-Sig-
urimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, në mbledhjen e datës 5.6.2018 Au-
toriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë

VENDOSI:

1. Të informojë shtetasin V. C., për sa kërkohet në shkresën nr. 172 prot., datë 27.3.2018, 
se mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani nuk ekzistojnë të dhëna që të ketë qenë 
ndonjëherë i survejuar apo të ketë dokumente për të në arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit. 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

Kryetare:  Gentiana Sula
Anëtarë:  Altin Hoxha, dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj

Vendim nr. 165, datë 5.6.2018 (i shkurtuar)

Në mbështetje të ligjit nr. 45/2015, datë 30.4.2015 “Për të drejtën e informimit për dokumentet e ish-Sig-
urimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, në mbledhjen e datës 5.6.2018 Au-
toriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë

VENDOSI:

1. Të informojë shtetasen Sh. P., për sa kërkohet në shkresën nr. 202 prot., datë 11.4.2018, 
që mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani për të prekurin Th. P., nuk ekzistojnë të 
dhëna që të ketë qenë ndonjëherë i survejuar apo të ketë dokumente për të në arkivat 
e ish-Sigurimit të Shtetit.

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

Kryetare:  Gentiana Sula
Anëtarë:  Altin Hoxha, dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj
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Vendim nr. 166, datë 5.6.2018 (i shkurtuar)

Në mbështetje të ligjit nr. 45/2015, datë 30.4.2015 “Për të drejtën e informimit për dokumentet e ish-Sig-
urimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, në mbledhjen e datës 5.6.2018 Au-
toriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë

VENDOSI:

1. Të informojë shtetasin S. M., për sa kërkohet në shkresën nr. 175 prot., datë 27.3.2018, 
se mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani nuk ekzistojnë të dhëna që të ketë qenë 
ndonjëherë i survejuar apo të ketë dokumente për të në arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit 
apo të ketë qenë bashkëpunëtor ose i favorizuar i ish-Sigurimit të Shtetit.

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

Kryetare:  Gentiana Sula
Anëtarë:  Altin Hoxha, dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj

Vendim nr. 167, datë 5.6.2018 (i shkurtuar)

Në mbështetje të ligjit nr. 45/2015, datë 30.4.2015 “Për të drejtën e informimit për dokumentet e ish-Sig-
urimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, në mbledhjen e datës 5.6.2018 Au-
toriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë

VENDOSI:

1. Të informojë shtetasin F. P., për sa kërkohet në shkresën nr. 167 prot., datë 23.3.2018, 
që mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani për të ndjerin M. I. nuk ekzistojnë të 
dhëna që të ketë qenë ndonjëherë i survejuar apo të ketë dokumente për të në arkivat 
e ish-Sigurimit të Shtetit.

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

Kryetare:  Gentiana Sula
Anëtarë:  Altin Hoxha, dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj

Vendim nr. 168, datë 5.6.2018 (i shkurtuar)

Në mbështetje të ligjit nr. 45/2015, datë 30.4.2015 “Për të drejtën e informimit për dokumentet e ish-Sig-
urimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, në mbledhjen e datës 5.6.2018 Au-
toriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë

VENDOSI:

1. Të informojë shtetasin F. P., për sa kërkohet në shkresën nr. 166 prot., datë 23.3.2018, 
që mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani për të ndjerin P. P. nuk ekzistojnë të 
dhëna që të ketë qenë ndonjëherë i survejuar apo të ketë dokumente për të në arkivat 
e ish-Sigurimit të Shtetit.

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

Kryetare:  Gentiana Sula
Anëtarë:  Altin Hoxha, dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj
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Vendim nr. 169, datë 5.6.2018 (i shkurtuar)

Në mbështetje të ligjit nr. 45/2015, datë 30.4.2015 “Për të drejtën e informimit për dokumentet e ish-Sig-
urimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, në mbledhjen e datës 5.6.2018 Au-
toriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë

VENDOSI:

1. Të informojë shtetasin M. G., për sa kërkohet në shkresën nr. 179 prot., datë 28.3.2018, 
se mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani nuk ekzistojnë të dhëna që të ketë qenë 
ndonjëherë i survejuar apo të ketë dokumente për të në arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit. 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

Kryetare:  Gentiana Sula
Anëtarë:  Altin Hoxha, dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj

Vendim nr. 170, datë 5.6.2018 (i shkurtuar)

Në mbështetje të ligjit nr. 45/2015, datë 30.4.2015 “Për të drejtën e informimit për dokumentet e ish-Sig-
urimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, në mbledhjen e datës 5.6.2018 Au-
toriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë

VENDOSI:

1. Të informojë shtetasin F. B., për sa kërkohet në shkresën nr. 190 prot., datë 3.4.2018, 
se mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani nuk ekzistojnë të dhëna që të ketë qenë 
ndonjëherë i survejuar apo të ketë dokumente për të në arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit. 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

Kryetare:  Gentiana Sula
Anëtarë:  Altin Hoxha, dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj

Vendim nr. 171, datë 5.6.2018 (i shkurtuar)

Në mbështetje të ligjit nr. 45/2015, datë 30.4.2015 “Për të drejtën e informimit për dokumentet e ish-Sig-
urimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, në mbledhjen e datës 5.6.2018 Au-
toriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë

VENDOSI:

1. Të informojë shtetasin A. R., për sa kërkohet në shkresën nr. 151 prot., datë 13.3.2018, 
se mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani nuk ekzistojnë të dhëna që të ketë qenë 
ndonjëherë i survejuar apo të ketë dokumente për të në arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit, 
apo të ketë qenë bashkëpunëtor ose i favorizuar i ish-Sigurimit të Shtetit.

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

Kryetare:  Gentiana Sula
Anëtarë:  Altin Hoxha, dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj
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Vendim nr. 172, datë 5.6.2018 (i shkurtuar)

Në mbështetje të ligjit nr. 45/2015, datë 30.4.2015 “Për të drejtën e informimit për dokumentet e ish-Sig-
urimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, në mbledhjen e datës 5.6.2018 Au-
toriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë

VENDOSI:

1. Të informojë shtetasin A. P., për sa kërkohet në shkresën nr. 199 prot., datë 11.4.2018, 
se mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani nuk ekzistojnë të dhëna që të ketë qenë 
ndonjëherë i survejuar apo të ketë dokumente për të në arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit. 

2. . Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

Kryetare:  Gentiana Sula
Anëtarë:  Altin Hoxha, dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj

Vendim nr. 179, datë 22.6.2018 (i shkurtuar)

Në mbështetje të ligjit nr. 45/2015, datë 30.4.2015 “Për të drejtën e informimit për dokumentet e ish-Sig-
urimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, në mbledhjen e datës 22.6.2018 Au-
toriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë

VENDOSI:

1. Të informojë shtetasin P. P., për sa kërkohet në shkresën nr. 45/5 prot., datë 15.2.2018, 
se mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani nuk ekzistojnë të dhëna që i ndjeri N. P. 
të ketë qenë ndonjëherë i survejuar apo të ketë dokumente për të në arkivat e ish-Sig-
urimit të Shtetit, me qëllim rehabilitimin dhe qartësimin e fatit të tij.

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

Kryetare:  Gentiana Sula
Anëtarë:  Altin Hoxha, dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj

Vendim nr. 180, datë 22.6.2018 (i shkurtuar)

Në mbështetje të ligjit nr. 45/2015, datë 30.4.2015 “Për të drejtën e informimit për dokumentet e ish-Sig-
urimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, në mbledhjen e datës 22.6.2018 Au-
toriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë

VENDOSI:

1. Të informojë shtetasin A. H., për sa kërkohet në shkresën nr. 324 prot., datë 7.12.2017, 
se mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani për z. L. S. nuk ekzistojnë të dhëna që 
të ketë qenë ndonjëherë i survejuar apo të ketë dokumente për të në arkivat e ish-Sig-
urimit të Shtetit.

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

Kryetare:  Gentiana Sula
Anëtarë:  Altin Hoxha, dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj
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Vendim nr. 181, datë 22.6.2018 (i shkurtuar)

Në mbështetje të ligjit nr. 45/2015, datë 30.4.2015 “Për të drejtën e informimit për dokumentet e ish-Sig-
urimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, në mbledhjen e datës 22.6.2018 Au-
toriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë

VENDOSI:

1. Të informojë shtetasin A. A., për sa kërkohet në shkresën nr. 237 prot., datë 3.10.2017, 
se mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani nuk ekzistojnë të dhëna që të ketë qenë 
ndonjëherë i survejuar apo të ketë dokumente për të në arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit.

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

Kryetare:  Gentiana Sula
Anëtarë:  Altin Hoxha, dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj

Vendim nr. 182, datë 22.6.2018 (i shkurtuar)

Në mbështetje të ligjit nr. 45/2015, datë 30.4.2015 “Për të drejtën e informimit për dokumentet e ish-Sig-
urimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, në mbledhjen e datës 22.6.2018 Au-
toriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë

VENDOSI:

1. Të informojë shtetasin A. A., për sa kërkohet në shkresën nr. 238 prot., datë 3.10.2017, 
se mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani nuk ekzistojnë të dhëna që shtetasia 
L. A. të ketë qenë ndonjëherë e survejuar apo të ketë dokumente për të në arkivat e 
ish-Sigurimit të Shtetit.

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

Kryetare:  Gentiana Sula
Anëtarë:  Altin Hoxha, dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj

Vendim nr. 183, datë 22.6.2018 (i shkurtuar)

Në mbështetje të ligjit nr. 45/2015, datë 30.4.2015 “Për të drejtën e informimit për dokumentet e ish-Sig-
urimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, në mbledhjen e datës 22.6.2018 Au-
toriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë

VENDOSI:

1. Të informojë shtetasin P. P., për sa kërkohet në shkresën nr. 45/1 prot., datë 15.2.2018, 
se mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani nuk ekzistojnë të dhëna që të ketë qenë 
ndonjëherë i survejuar apo të ketë dokumente për të në arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit.

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

Kryetare:  Gentiana Sula
Anëtarë:  Altin Hoxha, dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj



- 56 -

Vendim nr. 193, datë 28.6.2018 (i shkurtuar)

Në mbështetje të ligjit nr. 45/2015, datë 30.4.2015 “Për të drejtën e informimit për dokumentet e ish-Sig-
urimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, në mbledhjen e datës 28.6.2018 Au-
toriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë

VENDOSI:

1. Të informojë shtetasen M. I. F., për sa kërkohet në shkresën 173 prot., datë 8.8.2017, 
se mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani ka dokumente për të ndjerin I. F. në arki-
vat e ish-Sigurimit të Shtetit, si: 

-  Dosja hetimore - gjyqësore nr. 12204 - A, 
-  Dosja formulare nr. 1616, kategoria 2A, që ekzistojnë në arkivat tona, të cilat 

janë digjitalizuar dhe anonimiziuar.
2. T’i jepet e drejta shtetases M. I. F. që të njihet dhe të tërheqë kopje të dokumentacionit 

dublikat që përmbajnë dosjet e sipërcituara, në trajtë CD-je e anonimizuar. 

3. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

Kryetare:  Gentiana Sula
Anëtarë:  Altin Hoxha, dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj

Vendim nr. 194, datë 28.6.2018 (i shkurtuar)

Në mbështetje të ligjit nr. 45/2015, datë 30.4.2015 “Për të drejtën e informimit për dokumentet e ish-Sig-
urimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, në mbledhjen e datës 28.6.2018 Au-
toriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë

VENDOSI:

1. Të informojë shtetasin F. L., për sa kërkohet në shkresën nr. 227 prot., datë 29.9.2017, 
se mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani ka dokumente për të në arkivat e 
ish-Sigurimit të Shtetit, si: 

-  Dosje nr. 1079, me pseudonimin “Kubistët”, ku figuron i implikuar F. L. Dosja ka 
265 (dyqind e gjashtëdhjetë e pesë) fletë. Dokumentet e dosjes datojnë në vitet 
1973-1985. Në dokumentet e dosjes përfshihen lista e personave të implikuar, 
raporte të bashkëpunëtorëve, shënime operative, raporte agjenturore, plane 
operative-hetimore, procesverbale, relacione, informacione TO, plane masash, 
vendimet e hapjes dhe mbylljes së dosjes etj. 

-  Dosje agjenturore nr. 181, me pseudonimin “Kubistët”, ku figuron i implikuar 
F. L. Dosja ka 123 (njëqind e njëzet e tre) fletë. Dokumentet e dosjes datojnë 
në vitet 1973-1987. Në dokumentet e dosjes përfshihen lista e personave në 
përpunim, analiza, raporte agjenturore, shënime operative, raporte survejimi, 
raporte bashkëpunëtori, plan kombinacioni, vendimet e hapjes.

2. T’i krijohet mundësia të njihet me dokumentacionin që përmbajnë dosjet e sipërcituara 
shtetasit F. L. 

3. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

Kryetare:  Gentiana Sula
Anëtarë:  Altin Hoxha, dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj
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Vendim nr. 195, datë 28.6.2018 (i shkurtuar)

Në mbështetje të ligjit nr. 45/2015, datë 30.4.2015 “Për të drejtën e informimit për dokumentet e ish-Sig-
urimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, në mbledhjen e datës 28.6.2018 Au-
toriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë

VENDOSI:

1. Të informojë shtetasen L. L., për sa kërkohet me shkresën nr. 150 dhe nr. 151, prot., 
datë 13.7.2017, se mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani ka dokumente për të 
në arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit, si: 

-  Dosja e përpunimit, kategoria 2-A me 2 (dy) volume në total me 585 fletë, kjo 
dosje është krijuar që prej vitit 1973 deri me 1990 sipas listës së dokumenteve 
në inventarin e dosjes;

-  Dosjen e hetuesisë nr. 2370-1, në total 255 fletë;
-  Dosjen e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë nr. 2370A, në total 85 fletë; 
-  Dosja e përpunimit me 5 (pesë) volume në total me 1237 fletë, kjo dosje është 

krijuar që prej vitit 1973 deri me 1991 sipas listës së dokumenteve në inventarin 
e dosjes. 

2. T’i krijohet mundësia dhe të njihet me dokumentacionin që përmbajnë dosjet e sipërcit-
uara shtetases L. L.

3. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

Kryetare:  Gentiana Sula
Anëtarë:  Altin Hoxha, dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj

Vendim nr. 196, datë 28.6.2018 (i shkurtuar)

Në mbështetje të ligjit nr. 45/2015, datë 30.4.2015 “Për të drejtën e informimit për dokumentet e ish-Sig-
urimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, në mbledhjen e datës 28.6.2018 Au-
toriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë

VENDOSI:

1. Të informojë shtetasen M. A. (B.), për sa kërkohet në shkresën nr. 180 prot., datë 
28.3.2018, se mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani ka dokumente për të ndjerin 
V. B. në arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit, si: 

-  Dosja hetimore-gjyqësore nr. 308, në total 194 fletë;
-  Dosja formulare me nr. 1291 në total me 49 fletë, të cilat janë digjitalizuar. 

2. T’i jepet shtetases M. A. (B.) dokumentacioni dublikat që përmbajnë dosjet e sipërcitu-
ara, në trajtë CD-je e anonimizuar. 

3. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

Kryetare:  Gentiana Sula
Anëtarë:  Altin Hoxha, dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj
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Vendim nr. 197, datë 28.6.2018 (i shkurtuar)

Në mbështetje të ligjit nr. 45/2015, datë 30.4.2015 “Për të drejtën e informimit për dokumentet e ish-Sig-
urimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, në mbledhjen e datës 28.6.2018 Au-
toriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë

VENDOSI:

1. Të informojë shtetasin V. P., për sa kërkohet në shkresën nr. 222 prot., datë 18.4.2018, 
se mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani për të ndjerin M. P. nuk ekzistojnë të 
dhëna që të ketë qenë ndonjëherë i survejuar apo të ketë dokumente për të në arkivat 
e ish-Sigurimit të Shtetit. 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

Kryetare:  Gentiana Sula
Anëtarë:  Altin Hoxha, dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj

Vendim nr. 198, datë 28.6.2018 (i shkurtuar)

Në mbështetje të ligjit nr. 45/2015, datë 30.4.2015 “Për të drejtën e informimit për dokumentet e ish-Sig-
urimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, në mbledhjen e datës 28.6.2018 Au-
toriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë

VENDOSI:

1. Të informojë shtetasin A. V., për sa kërkohet në shkresën nr. 227 prot., datë 19.4.2018, 
se mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani nuk ekzistojnë të dhëna që të ketë qenë 
ndonjëherë i survejuar apo të ketë dokumente për të në arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit. 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

Kryetare:  Gentiana Sula
Anëtarë:  Altin Hoxha, dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj

Vendim nr. 199, datë 28.6.2018 (i shkurtuar)

Në mbështetje të ligjit nr. 45/2015, datë 30.4.2015 “Për të drejtën e informimit për dokumentet e ish-Sig-
urimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, në mbledhjen e datës 28.6.2018 Au-
toriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë

VENDOSI:

1. Të informojë shtetasen D. O., për sa kërkohet në shkresën nr. 229 prot., datë 19.4.2018, 
se mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani nuk ekzistojnë të dhëna që të ketë qenë 
ndonjëherë e survejuar apo të ketë dokumente për të në arkivat e ish-Sigurimit të Shte-
tit. 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

Kryetare:  Gentiana Sula
Anëtarë:  Altin Hoxha, dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj
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Vendim nr. 200, datë 28.6.2018 (i shkurtuar)

Në mbështetje të ligjit nr. 45/2015, datë 30.4.2015 “Për të drejtën e informimit për dokumentet e ish-Sig-
urimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, në mbledhjen e datës 28.6.2018 Au-
toriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë

VENDOSI:

1. Të informojë shtetasen E. S., për sa kërkohet në shkresën nr. 244 prot., datë 24.4.2018, 
se mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani për të ndjerën M. Ç. nuk ekzistojnë të 
dhëna që të ketë qenë ndonjëherë e survejuar apo të ketë dokumente për të në arkivat 
e ish-Sigurimit të Shtetit. 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

Kryetare:  Gentiana Sula
Anëtarë:  Altin Hoxha, dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj
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Bibliografia e informacionit të deklasifikuar në AIDSSH me vendimin nr. 5

Bazuar në ligjin nr. 8457, datë 11.2.1999 “Për informacionin e klasifikuar “sekret shtetëror””, të ndrysh-
uar, kreu III, neni 13, pika “b”, dhe në vendimin e Këshillit të Ministrave, nr. 662, datë 15.11.2017 “Për mi-
ratimin e rregullores për deklasifikimin dhe zhvlerësimin e informacionit të klasifikuar “sekret shtetëror””, 
kreu III, neni 4, pika “a”, “c”, Komisioni i Deklasifikimit dhe Zhvlerësimit të Informacionit të Klasifikuar 
“sekret shtetëror”, në AIDSSH, i ngritur me urdhrin nr. 13, datë 3.5.2018, të Kryetarit të Autoritetit “Për 
krijimin e Komisionit të Deklasifikimit dhe Zhvlerësimit të Informacionit të Klasifikuar “sekret shtetëror”” 
në AIDSSH”, ka bërë  “deklasifkimin e plotë” të dosjes së klasifikuar “sekret shtetëror”, me vendimin nr. 
5,  datë 4.5.2018 si më poshtë:  

1. Dosje përpunimi nr. 1721,  për G. S., me 100 fletë. Niveli i klasifikimit “sekret”, viti 1946-
1987.

2. Dosje formulare nr. 5273, për V. SH.,  me 78 fletë. Niveli i klasifikimit “sekret”, viti 1970-
1981.

3. Dosje formulare nr. 388, kategoria 2B, për R. R., me 59 fletë, Niveli i klasifikimit “sekret”, 
viti 1973-1983. 

KRYETARE E KDZH-së
Gentiana Sula  

Bibliografia e informacionit të deklasifikuar në AIDSSH me vendimin nr. 6

Bazuar në ligjin nr. 8457, datë 11.2.1999 “Për informacionin e klasifikuar “sekret shtetëror””, të ndrysh-
uar dhe në vendimin e Këshillit të Ministrave, nr. 662, datë 15.11.2017 “Për miratimin e rregullores për 
deklasifikimin dhe zhvlerësimin e informacionit të klasifikuar “sekret shtetëror””, Komisioni i Deklasifikim-
it dhe Zhvlerësimit të Informacionit të Klasifikuar “sekret shtetëror”, në AIDSSH, ka bërë deklasifikimin 
e plotë të dosjeve të klasifikuara “sekret shtetëror”,  me vendimin nr. 6  datë  4.5.2018,  si më poshtë:  

1.  Dosje formulare nr. 7921, për B . H., “sekret”. Dokumentet e dosjes datojnë në vitet 
1980-1989.

2. Dosje përpunimi nr. 11953, për I. D., “sekret”. Dokumentet e dosjes datojnë në vitet 
1984-1990. 

3. Dosje përpunimi nr. 6621, për Z.Gj (J.L) “sekret”. Dokumentet e dosjes datojnë në vitet 
1978-1990. 

4. Dosje përpunimi nr. 1758, për Z. L., “sekret”. Dokumentet e dosjes datojnë në vitet 
1978-1990.

5. Dosje operative për S. P., “sekret”. Dokumentet e dosjeve datojnë në vitet 1974-1989.

6. Fashikulli i të arratisurit A. XH.,  nr. 1199 , “tepër sekret”. Dokumentet e dosjes datojnë 
në vitet 1977-1987. 

7. Dosje përpunimi nr. 11652, për R. XH., “sekret”. Dokumentet e dosjeve datojnë në vitet 
1977-1989.

8. Dosje formulare nr. 165, për L. J., “tepër sekret”. Dokumentet e dosjes datojnë në vitet 
1967-1968. 

9. Dosje formulare nr. 2941, për A. H., “tepër sekret”. Dokumentet e dosjes datojnë në vitet 
1971-1990.

10.  Dosje përpunimi nr. 5830, për S. H., “sekret”. Dokumentet e dosjes datojnë në vitet 
1987-1988. 
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11. Dosje përpunimi nr. 585, për F. S., “sekret”. Dokumentet e dosjeve datojnë në vitet 
1975-1990. 

12. Dosje formulare nr. 4955, për V. Z., “sekret”. Dokumentet e dosjes datojnë në vitet 1960-
1991. 

13. Dosje formulare nr. 3428, për D. P., “sekret”. Dokumentet e dosjes datojnë në vitet 
1963-1987. 

14. Dosje formulare nr. 1247, për A. F., “sekret”. Dokumentet e dosjes datojnë në vitet 1953-
1989. 

15. 15. Dosje përpunimi nr. 1607, për  B. Ç., “sekret”. Dokumentet e dosjes datojnë në vitet 
1976-1990. 

16. Dosje përpunimi nr. 3206,  për XH. S., “sekret”. Dokumentet e dosjes datojnë në vitet 
1983-1991. 

17. Dosje përpunimi nr. 969, për G. R., “sekret”. Dokumentet e dosjes datojnë në vitet 1983-
1991. 

18. 18. Fashikull nr. 6882, për R. S dhe V. S., me 23 fletë. Niveli i klasifikimit “sekret”. Doku-
mentet e dosjes datojnë në vitet 1966-1990.

19. Dosje formulare nr. 936, për T. P., “tepër sekret”. Dokumentet e dosjes datojnë në vitet 
1959-1975. 

20. Dosje formulare nr. 9, për J. C.,  “tepër sekret”. Dokumentet e dosjes datojnë në vitet 
1958-1960. 

21. Dosje formulare nr. 665 (1241), për A. I., “tepër sekret”. Dokumentet e dosjes datojnë 
në vitet 1964-1973. 

22. Dosje formulare nr. 985 (2482), për A. S., “sekret”. Dokumentet e dosjes datojnë në vitet 
1962-1981. 

23. Fotokopje e kartelës dhe fotokopje e fletës së regjistrit,  ku figuron i regjistruar shtetasi 
D. A., me  numër regjistri 13645.

24. Fotokopje e fletës së regjistrit ku figuron i regjistruar Y. Y. me  numër regjistri 7802 dhe 
nr. 4190.

KRYETARE E KDZH-së
Gentiana Sula 

Bibliografia e informacionit të deklasifikuar në AIDSSH me vendimin nr. 7

Bazuar në ligjin nr. 8457, datë 11.2.1999 “Për informacionin e klasifikuar “sekret shtetëror””, të ndrysh-
uar, kreu III, neni 13, pika “b”, dhe në vendimin e Këshillit të Ministrave, nr. 662, datë 15.11.2017 “Për mi-
ratimin e rregullores për deklasifikimin dhe zhvlerësimin e informacionit të klasifikuar “sekret shtetëror””, 
kreu III, neni 4, pika “a”, “c”, Komisioni i Deklasifikimit dhe Zhvlerësimit të Informacionit të Klasifikuar 
“sekret shtetëror”, në AIDSSH, i ngritur me urdhrin nr. 13, datë 3.5.2018, të Kryetarit të Autoritetit “Për 
krijimin e Komisionit të Deklasifikimit dhe Zhvlerësimit të Informacionit të Klasifikuar “sekret shtetëror”” 
në AIDSSH”, ka bërë  “deklasifkimin e plotë” të dosjes së klasifikuar “sekret shtetëror”, me vendimin nr. 
7, datë 4.5.2018 si më poshtë:  

FONDI ARKIVOR I ISH-SIGURIMIT TË SHTETIT QË ADMINISTROHET NGA AIDSSH
1. Dosje e objektit të rëndësisë së veçantë (ORV), nr. 123, të Repartit të Riedukimit Spaç 

me dy fashikuj, 219 (dyqind e nëntëmbëdhjetë) dhe 23 (njëzet e tre) fletë, niveli i klas-
ifikimit “tepër sekret”.

KRYETARE E KDZH-së
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Gentiana Sula
Bibliografia e informacionit të deklasifikuar në AIDSSH me vendimin nr. 8

Bazuar në ligjin nr. 8457, datë 11.2.1999 “Për informacionin e klasifikuar “sekret shtetëror””, të ndrysh-
uar, kreu III, neni 13, pika “b”, dhe në vendimin e Këshillit të Ministrave, nr. 662, datë 15.11.2017 “Për mi-
ratimin e rregullores për deklasifikimin dhe zhvlerësimin e informacionit të klasifikuar “sekret shtetëror””, 
kreu III, neni 4, pika “a”, “c”, Komisioni i Deklasifikimit dhe Zhvlerësimit të Informacionit të Klasifikuar 
“sekret shtetëror”, në AIDSSH, i ngritur me urdhrin nr. 13, datë 3.5.2018, të Kryetarit të Autoritetit “Për 
krijimin e Komisionit të Deklasifikimit dhe Zhvlerësimit të Informacionit të Klasifikuar “sekret shtetëror”” 
në AIDSSH”, ka bërë  “deklasifkimin e plotë” të dosjes së klasifikuar “sekret shtetëror”, me vendimin nr. 
8 datë 5.6.2018 si më poshtë:  

1. Dosje e problemit të centralizuar nr. 1079, me pseudonimin “Kubistët. Dosja ka 265 
(dyqind e gjashtëdhjetë e pesë) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “sekret”. Dosje 
agjenturore nr. 181, me pseudonimin “Kubistët”. Dosja ka 123 (njëqind e njëzet e tre) 
fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “sekret”. 

2. Dosje personale dhe pune nr. 12169, me pseudonimin “Pena”, për L.Ç. Dosja ka 38 
(tridhjetë e tetë) fletë, 25 (njëzet e pesë) fletë dhe 62 (gjashtëdhjetë e dy) fletë. Niveli i 
klasifikimit të dosjes është “tepër sekret”. 

3. Fotokopje e fletës së regjistrit të përpunimeve model K.1 Tiranë, ku figuron i regjistruar 
F. L. me nr. regjistri 3204 në kategorinë 2A, me 1 (një) fletë. 

4. Dosje formulare nr. 1001, në ngarkim të S. M., kategoria 2 A. Dosja ka 120 (njëqind e 
njëzet) fletë dhe fashikull për të dënuarin S.M. ka 9 (nëntë) fletë. Niveli i klasifikimit të 
dosjes është “tepër sekret”. 

5.  Dosje personale dhe pune nr. 13854 e bashkëpunëtorit me pseudonimin “Motori” në 
ngarkim të A. A., me  19 (nëntëmbëdhjetë) dhe 21 (njëzet e një) fletë. Niveli i klasifikimit 
të dosjes është “tepër sekret”. 

KRYETARE E KDZH-së
Gentiana Sula

 

Bibliografia e informacionit të deklasifikuar në AIDSSH me vendimin nr. 9

Bazuar në ligjin nr. 8457, datë 11.02.1999 “Për informacionin e klasifikuar “sekret shtetëror””, të ndrysh-
uar, kreu III, neni 13, pika “b”, dhe në vendimin e Këshillit të Ministrave, nr. 662, datë 15.11.2017 “Për mi-
ratimin e rregullores për deklasifikimin dhe zhvlerësimin e informacionit të klasifikuar “sekret shtetëror””, 
kreu III, neni 4, pika “a”, “c”, Komisioni i Deklasifikimit dhe Zhvlerësimit të Informacionit të Klasifikuar 
“sekret shtetëror”, në AIDSSH, i ngritur me urdhrin nr. 13, datë 3.5.2018, të Kryetarit të Autoritetit “Për 
krijimin e Komisionit të Deklasifikimit dhe Zhvlerësimit të Informacionit të Klasifikuar “sekret shtetëror”” 
në AIDSSH”, ka bërë  “deklasifkimin e plotë” të dosjes së klasifikuar “sekret shtetëror”, me vendimin nr. 
9 , datë 5.6.2018, si më poshtë:  

FONDI ARKIVOR I ISH-SIGURIMIT TË SHTETIT QË ADMINISTROHET NGA AIDSSH
Dosje përpunimi nr. 758 në ngarkim të E. V., kategoria 2 B. Dosja ka 363 (treqind e gjashtëdhjetë e tre) 
fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “sekret”.

1.  Dosje përpunimi nr. 3078 në ngarkim të S.V., kategoria 2 B. Dosja ka 172 (njëqind e 
shtatëdhjetë e dy) fletë, dhe fashikull të dënuari me 32 (tridhjetë e dy) fletë. Niveli i kla-
sifikimit të dosjes është “sekret”. 

2. Dosje përpunimi nr. 3032 në ngarkim të Xh. B., kategoria 2 B. Dosja ka 112 (njëqind e 
dymbëdhjetë) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “sekret”. 

3. Dosje formulare nr. 2465 në ngarkim të P.D., kategoria 2 B. Dosja ka 86 (tetëdhjetë e 
gjashtë) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “sekret”. 
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4. Dosje përpunimi nr. 2016 në ngarkim të L.S., kategoria 2 B. Dosja ka 112 (njëqind e 
dymbëdhjetë) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “sekret”. 

5. Dosje përpunimi nr. 2000 në ngarkim të A.G., kategoria 2 B. Dosja ka 114 (njëqind e 
katërmbëdhjetë) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “sekret”. 

6. Dosje personale nr. 342, me pseudonimin “Gjoksi”, kategoria “agjent”, në ngarkim të B. 
B. Dosja personale ka 165 (njëqind e gjashtëdhjetë e pesë) fletë dhe 23 fotografi. Niveli 
i klasifikimit të dosjes është “tepër sekret”. 

7. Dosje personale nr. 343 me pseudonimin “Trimi”, kategoria “Agjent”, në ngarkim të S. 
H. Dosja personale ka 106 (njëqind e gjashtë) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është 
“tepër sekret”. 

8. Dosje nr. 344, me pseudonimin “Gjoksi”, “Trimi”. Dosja ka 170 (njëqind e shtatëdhjetë) 
fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “tepër sekret”. 

9. Dosje nr. 345, me pseudonimin “Gjoksi”, “Trimi”. Dosja ka 105 (njëqind e pesë) fletë. 
Niveli i klasifikimit të dosjes është “tepër sekret”. 

10. Dosje formularë nr. 271/1, në ngarkim të B. P., kategoria 2 A. Dosja ka 105 (njëqind e 
pesë) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “tepër sekret”. 

11. Dosje formulare nr. 968 (3692), në ngarkim të I. D, kategoria 2 B. Dosja ka 265 (dyqind 
e gjashtëdhjetë e pesë) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “tepër sekret”. 

KRYETARE E KDZH-së
Gentiana Sula

Bibliografia e informacionit të deklasifikuar në AIDSSH me vendimin nr. 10

Bazuar në ligjin nr. 8457, datë 11.2.1999 “Për informacionin e klasifikuar “sekret shtetëror””, të ndrysh-
uar, kreu III, neni 13, pika “b”, vendimin e Këshillit të Ministrave, nr. 662, datë 15.11.2017 “Për miratimin 
e rregullores për deklasifikimin dhe zhvlerësimin e informacionit të klasifikuar “sekret shtetëror””, kreu 
III, neni 4, pika “a”, “c”, Komisioni i Deklasifikimit dhe Zhvlerësimit të Informacionit të Klasifikuar “sekret 
shtetëror”, në AIDSSH, i ngritur me urdhrin nr. 13, datë 3.5.2018, të Kryetarit të Autoritetit “Për kri-
jimin e Komisionit të Deklasifikimit dhe Zhvlerësimit të Informacionit të Klasifikuar “sekret shtetëror”” në 
AIDSSH”, ka bërë deklasifkimin e plotë të dosjeve të klasifikuara “sekret shtetëror”, me vendimin nr. 10, 
datë   19.6.2018 si më poshtë:  

FONDI ARKIVOR I ISH-SIGURIMIT TË SHTETIT QË ADMINISTROHET NGA AIDSSH
1. Dosje operative nr. 2695-A, në ngarkim të P. P. Dosja ka 179 (njëqind e shtatëdhjetë e 

nëntë) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes “tepër sekret”. Dokumentet e dosjes i përkasin 
ish-Drejtorisë së Zbulimit Politik (Ana e Sigurimit). Dokumentet e dosjes datojnë në vitet 
1957-1965. 

  -  Dosje operative pa numër në ngarkim të P. P. Dosja ka 172 (njëqind e shtatëdh-
jetë e dy) fletë dhe fashikull të arratisuri me 8 (tetë) fletë. Niveli i klasifikimit të 
dosjes “tepër sekret”. Dokumentet e dosjes i përkasin ish-Degës së Punëve 
të Brendshme Tiranë (ana e Sigurimit). Dokumentet e dosjes datojnë në vitet 
1957-1983. 

2. Fotokopje e kartelës model 2, me nr. 8926 në ngarkim të J. Sh., 1 (një) fletë.

   -  Fotokopje e fletës së regjistrit të agjenturës model K.1 Shkodër, ku figuron i 
regjistruar shtetasi J. Sh. me nr. regjistri 8926.

     
KRYETARE E KDZH-së
Gentiana Sula
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RAPORTE TË AKTIVITETEVE TË AIDSSH-SË

Raport mbi platformën e komunikimit
 “Edhe muret kanë veshë”, 

për ndërgjegjësimin ndaj krimeve të diktaturës komuniste në Shqipëri

Përgjatë gjithë natës së 8 majit, deri në agimin e datës 9, Ditës së Europës, në sheshet kryesore të 
gjashtë qyteteve: Tiranë, Shkodër, Berat, Korçë, Tepelenë e Gjirokastër, u projektua njëkohësisht në të 
njëjtën orë instalacioni “Edhe muret kanë veshë”, në kuadër të projektit “Përkujtojmë për të shëruar dhe 
parandaluar”.

Në sheshet qendrore të qyteteve të mësipërme u ftuan të ndjekin instalacionin qytetarë, të rinj e stu-
dentë, përfaqësues të politikës dhe të trupit diplomatik, të institucioneve publike dhe joqeveritare, të 
artit, kulturës dhe medias.

Platforma e komunikimit “Edhe muret kanë veshë” kishte synim rritjen e ndërgjegjësimit mbi krimet e së 
shkuarës komuniste e inkurajimit të dialogut me universitetet, akademikët, komunitetet lokale, të mbijet-
uarit e krimeve të diktaturës komuniste, mediat dhe publikun e gjerë. Fushata kulmoi me një instalacion 
artistik dhe vijoi me përmbledhjen e historive personale të të mbijetuarve të krimeve të diktaturës ose të 
familjeve të tyre. Gjithashtu, këto dëshmi u vendos të pasqyrohen në të ardhmen edhe në një faqe inter-
neti me të njëjtin emër; dëshmitë gojore do të filmohen në dokumentar, në mënyrë që njerëzit ta ndjekin 
rrugëtimin e këtij produkti artistik, t’i shohin fytyrat dhe t’i dëgjojnë historitë e shqiptarëve që qëndruan 
me dinjitet. Këto histori përbëjnë një databazë të rrëfimeve gojore që do të pasurohet në vijim dhe do t’i 
shtohen arkivit të Autoritetit.

Instalacioni, i realizuar nga artistja Alketa Xhafa-Mripa, është një krijim shumëdimensional i kujtesës 
kolektive për ata që u dënuan, humbën lirinë apo jetën në burgjet dhe kampet e diktaturës komuniste. 
Frazat apo thëniet që përshkruajnë tragjedinë njerëzore të shkaktuar nga krimet e komunizmit  janë 
shkëputur nga dorëshkrime, dokumentime apo arkiva personale të individëve të burgosur apo të in-
ternuar dhe janë përzgjedhur nga dëshmitë gojore të të mbijetuarve. Me to Mripa krijoi një narrativë të 
zgjeruar, ku frazat lidhen me njëra-tjetrën, duke shfaqur aspekte të ndryshme të totalitarizmit. Shprehjet, 
dikur të ndaluara, u projektuan në formate të mëdha, në të njëjtën datë (8 maj 2018) dhe në të njëjtën 
kohë (ora 20.00) në fasadat kryesore të qyteteve, deri në agimin e Ditës së Europës, duke riafirmuar 
vlerat europiane, që ishin dhe vizioni i rrëfimtarëve.

Artistes iu bashkua një ekip ekspertësh të artit dhe të komunikimit, të cilët kontribuan në aktivitetet 
ndërgjegjësuese të kësaj platforme. Përmes artit, projekti synonte të njihte dhe t’i ftonte për reflektim 
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të rinjtë, komunitetet dhe publikun e gjerë me trashëgiminë e së shkuarës. “Është përballja me të 
vërtetën ajo që e çon shoqërinë drejt shërimit e që rivendos ekuilibra; rehabilitimi i viktimave, ridimen-
sionimi i figurës së të pafajshmëve dhe nderimi i sakrificës së atyre që ia dolën me dinjitet njerëzor 
është hapi i madh që hedhim sot,” u shpreh Gentiana Sula, Kryetare e Autoritetit për Informimin mbi 
Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit.

“Edhe muret kanë veshë” është vepër komplekse, e para e këtij lloji në Shqipëri për nga përmbajtja 
sociale dhe dimensionet instalative. Aktivitetet u organizuan në kuadër të projektit “Përkujtojmë për 
të shëruar dhe parandaluar”, zbatuar nga Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit 
të Shtetit, me mbështetjen e PNUD Shqipëri dhe Qeverisë së Italisë. Instalacioni artistik u mbështet 
financiarisht edhe nga Ambasada Amerikane dhe Delegacioni i BE-së në Tiranë.
Programi ambicioz “Përkujtojmë, për të shëruar dhe parandaluar” përmbledh dy ndërhyrje kryesore: 
(i) konceptualizimin, historinë dhe praktikat e punës së detyruar gjatë regjimit komunist përmes një 
qasjeje historiko-juridike ndaj institucionalizimit të punës së detyruar. Kjo do të kontribuojë në koncep-
timin e vendeve të kujtesës, si Kampi i Tepelenës dhe (ii) fushatën e komunikimit “Edhe muret kanë 
veshë”, zbatuar nga Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit me mbështet-
jen e PNUD-it në Shqipëri dhe Qeverisë së Italisë. Fushata u shtri në mbarë vendin, duke mbledhur 
dëshmi të të mbijetuarve të dënuar gjatë periudhës komuniste dhe dëshmi të solidaritetit që qytetarët e 
Tepelenës treguan ndaj viktimave.

Në këtë mënyrë, duke nxitur dialogun me komunitetet, duke zgjeruar hartën e dëshmive gojore të të 
mbijetuarve në mbarë vendin, duke konsoliduar bashkëpunimin me shkollat e universitetet, për të ndër-
tuar një raport të shëndetshëm me të kaluarën, në mënyrë që ajo të shërbejë për reflektim e të mos 
përsëritet, Autoriteti jetëson misionin e vet ndërgjegjësues, demokratik dhe të edukimit qytetar. 
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Raport mbi ekspozitën e dokumenteve arkivore 
të repartit 303 të riedukimit Spaç në përkujtim të

45-vjetorit të Revoltës së Spaçit

 Me rastin e 45-vjetorit të Revoltës së Spaçit, më 17 maj 2018 në Tiranë Autoriteti për Informimin mbi 
Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit ekspozoi dokumente arkivore të të ashtuquajturit objekt i rëndë-
sisë së veçantë, reparti 303 i riedukimit, Spaç. Aktiviteti ishte i hapur për mediat.
Materialet që dokumentuan revoltën, rezistencën dhe masat që e pasuan atë u ekspozuan në mjediset 
e Autoritetit, pranë Gardës së Republikës. 

Materialet mbi Spaçin prej disa mijëra faqesh u vunë në dispozicion të të interesuarve, studiues dhe 
kërkues shkencorë, ish-të përndjekur dhe familjarë të tyre, shoqëri civile dhe media, duke mundësuar 
njohjen me inventarët e plotë të tyre. Të interesuarit mund të plotësonin formularët e kërkesës për in-
formim, sipas ligjit nr. 45/2015 për t’i lexuar këto dokumente. 

Revolta e Spaçit shpërtheu më 21 maj të vitit 1973 dhe u shtyp në mënyrë të dhunshme mëngjesin e 
datës 23 maj 1973. Materialet u ekspozuan deri më datë 25 maj 2018.
  

Raport mbi nënshkrimin e  marrëveshjes ndërmjet AIDSSH dhe Projektit PER-
FORM mbi rolin e shkencës në zhvillimin e shoqërisë gjatë viteve të para të ven-

dosjes së regjimit komunist (1945-1954)

Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit dhe projekti PERFORM - Shkenca 
Sociale Aktive dhe të Përgjegjshme bashkëpunuan në ndërtimin e një narrative mbi rolin e shkencës, 
elitave intelektuale dhe kërkimit shkencor në vitet e para të vendosjes së regjimit komunist në Shqipëri. 
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Aktiviteti u zhvillua në Tiranë, më 18 maj 2018, në mjediset e Akademisë  së Shkencave dhe ishte i 
hapur për mediat.

Znj. Gentiana Sula, Kryetare e Autoritetit, shprehu rëndësinë e kësaj nisme, që merr përsipër të rish-
qyrtojë mbi baza profesionale figura e personalitete: “Duke analizuar me imtësi punën, kontributin e 
shkencëtarëve dhe raportet që krijoi sistemi me ta, studiuesit arrijnë të hedhin dritë mbi sfidat me të 
cilat ata u përballën”. Mbështetës i projekteve mbi kujtesën, z. Christoph Graf, Ambasador i Zvicrës në 
Shqipëri, përshëndeti aktivitetin dhe bashkëpunimin. “Qëllimi ynë kryesor është fuqizimi i komunitetit 
të shkencave sociale dhe mbështetja e iniciativave të ndërmarra nga grupet e studiuesve të këtyre 
shkencave me aktorët e tjerë në shoqëri, përfshirë sektorin publik, privat, shoqërinë civile dhe median”, 
thekson z. Martin Dietz i projektit PERFORM. 

Personalitetet që u propozuan të studiohen në këtë kuadër, qasja shkencore dhe metodologjia u prezan-
tuan nga znj. Sonila Boçi, historiane, drejtuese e grupit të studiuesve. Ata u ftuan të punojnë mbi figurat 
e: Gjergj Kokoshit, Eqrem Çabejt, Sabiha Kasimatit, Arshi Pipës, Odhise Paskalit, Aleks Budës, Ollga 
Plumbit, Petraq Pepos, Gjovalin Gjadrit dhe Petraq Qafokut. Qëllimi i projektit mbetet hulumtimi në 
pikëpamjen studimore i ndikimit të ish-Sigurimit të Shtetit, si arma më e fuqishme e ruajtjes së pushtetit 
të Partisë-Shtet, mbi shkencën dhe përfaqësuesit më në zë të saj.

Po ashtu, në studim do të tentohet që nëpërmjet hulumtimit në dosjet e Sigurimit të Shtetit të studiohen 
në mënyrë shkencore roli, mënyrat, diktimet, si edhe përndjekja e shkencëtareve shqiptare, në gjithë 
fazat e jetës dhe punës së tyre.

Studimi i rolit të shkencës në zhvillimin e shoqërisë gjatë viteve të para të vendosjes së regjimit ko-
munist (1945-1954) lidh punën kërkimore arkivore me misionin e Autoritetit për informimin e publikut 
dhe ruajtjen e kujtesës historike, për nisjen e një dialogu publik mbi këtë temë. Rezultati përfundimtar i 
bashkëpunimit do të jetë krijimi i një platforme interaktive komunikimi, e arritshme në mënyrë elektronike 
nga publiku i gjerë. 

Ceremonia e nënshkrimit të marrëveshjes u zhvillua në mjediset e Akademisë së Shkencave, ditën e 
lindjes së titullarit të parë të Institutit të Shkencës, z. Selahudin Toto, deputet i dënuar nga regjimi ko-
munist në 1947. Përkujtimi i këtij intelektuali, që u prezantua nëpërmjet aktivitetit të tij kompleks, i hapi 
rrugën studimeve të hollësishme që kontribuojnë në lidhjen mes kërkimit shkencor dhe politikës, për 
kujtesën historike të Shqipërisë.
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Raport mbi reagimin e Autoritetit për Informimin 
mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit për emisionin 

“Aktualitet”, në Shijak TV, të datës 24 maj 2018

Më 25 maj 2018 Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit i përgjigjet aludimeve 
mbi punën e Autoritetit dhe transparencën me publikun, të bëra në emisionin “Aktualitet” në Shijak TV, 
të datës 24 maj 2018. 
AIDSSH sqaron publikun në përgjithësi dhe kryesisht subjektet e ligjit nr. 45/2015 “Për të drejtën e in-
formimit për dokumentet e ish –Sigurimit të Shtetit” në veçanti, si më poshtë:

Që nga koha e konstituimit të tij e deri më sot, Autoriteti, në zbatim të ushtrimeve të detyrave funksio-
nale, ka vijuar t’i ushtrojë në përputhje me ligjin organik 45/2015 dhe tërësinë e ligjeve të tjera që vepro-
jnë në ushtrimin e punës së tij. Në çdo moment, Autoriteti është udhëhequr nga parimet e Kushtetutës, 
lidhur me transparencën dhe ligjshmërinë.

Pranë zyrave të AIDSSH-së është paraqitur z. Petrika Leka, në cilësinë e kërkuesit (i biri të ndjerit Genc 
Leka), i cili ka kërkuar shqyrtimin e dokumentacionit që ekziston dhe është përgatitur për z. Genc Leka 
nga struktura të ish-Sigurimit të Shtetit. Në këtë kontekst, z. Leka u njoh me dokumentacionin origjinal 
përkatës, dosje formulare dhe dosje hetimore-gjyqësore (dosjet e krijuara në ngarkim të shtetasit Genc 
Leka) dhe vlerësoi që ky dokumentacion t’i jepet i plotë.
Në aktivitetin përkujtimor të 40-vjetorit të pushkatimit të poetit Genc Leka, organizuar nga AIDSSH, të 
birit të poetit i janë dorëzuar kopje elektronike të dosjes formulare, në total 179 fletë, dhe dosje heti-
more-gjyqësore, në total 1467 fletë, sipas procesverbalit të datës 17 korrik 2017, të nënshkruar nga vetë 
z. Petrika Leka. 

Vlen të theksohet se e njëjta praktikë është ndjekur edhe me të bijën e poetit Vilson Blloshmi. Njohja 
dhe dorëzimi i dokumentacionit i është bërë trashëgimtares së tij ligjore, sipas të drejtës që i njeh ligji.

Sa i përket strukturës dhe organizimit të punës, çdo vit, lloji i pozicioneve për rekrutim dhe numri për 
çdo pozicion bëhet me vendim të Autoritetit, bazuar në relacionin përkatës të Sekretariatit Teknik. Si 
institucion i pavarur, ai bazohet në procedurat dhe detyrimet ligjore që rrjedhin kryesisht nga zbatimi i 
ligjit nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil”, të ndryshuar si dhe akteve nënligjore përkatëse, si: vendimi i 
Këshillit të Ministrave nr. 242, datë 18.3.2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe 
të mesme drejtuese”; vendimi i Këshillit të Ministrave nr. 243, datë 18.3.2015 “Për pranimin, lëvizjen 
paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, si dhe aktet e tjera nënligjore dhe 
udhëzimet përkatëse të Departamentit të Administratës Publike (DAP). 

I gjithë procesi i rekrutimit bëhet i hapur dhe transparent, nëpërmjet publikimit të njoftimeve/procedur-
ave  përkatëse (për institucionet e pavarura), në faqen zyrtare të Shërbimit Kombëtar të Punësimit, 
faqen zyrtare të AIDSSH-së dhe stendat e informimit të publikut. Bazuar në rezultatet përfundimtare të 
procesit të rekrutimit, në bashkëpunim me ASPA-n (Shkollën Shqiptare të Administratës Publike) dhe 
kalendarin e tyre vjetor, organizohen trajnime të detyrueshme për punonjësit  në provë (jo me statusin 
e nëpunësit civil) apo trajni

me të nevojshme, në përputhje me nevojat dhe kërkesat e vendit të punës për pjesën tjetër.
Për të arritur në finalizimin e një dokumenti strategjik që përcakton punën e Autoritetit gjatë këtij manda-
ti, në datat 12-13 prill të vitit 2017 u organizuan takime pune me pjesëmarrjen e përfaqësuesve të lartë 
të OSBE-së, PNUD-it dhe ambasadorëve të Zvicrës, Gjermanisë e Bullgarisë në Tiranë, drejtuesve të 
Drejtorisë së Përgjithshme të Arkivave, Ministrisë së Punëve të Jashtme, Institutit të Studimeve Poli-
tike, Institutit të Historisë, Fakultetit të Drejtësisë, Shërbimit Informativ Shqiptar, gazetarëve dhe stafit 
të Autoritetit. Përgjatë seminarit u diskutuan dhe u trajtuan sfidat që përfshin mbledhja dhe përpunimi 
i arkivit të ish–Sigurimit, asgjësimi ose mungesa e dokumentacionit shoqërues, manipulimi i arkivave, 
krahasuar me praktikat e institucioneve europiane, si ndihmë për AIDSSH në procesin e pasqyrimit me 
vërtetësi të së shkuarës së shoqërisë shqiptare dhe metodave që përdorin institucionet homologe në 
vende të ndryshme të Europës.

Takimi dyditor përfundoi me përgatitjen e një dokumenti strategjik dhe nënshkrimin e tij për vënien 
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në zbatim të punës së Autoritetit për një periudhë 4-vjeçare. Ai shërbeu për prezantimin e punës së 
institucionit të ri të pavarur. Ky informacion është përfshirë në raportin vjetor të punës 2017, paraqitur 
Kuvendit të Shqipërisë.

Raport mbi marrëveshjen e bashkëpunimit midis Autoritetit për Informimin mbi 
Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit dhe Institutit të Historisë 

“Ali Hadri” Prishtinë
Më 29 maj 2018, në mjediset e AIDSSH-së, u nënshkrua marrëveshja e bashkëpunimit midis Autoritetit 
për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit dhe Institutit të Historisë “Ali Hadri” Prishtinë, 
mes znj. Gentiana Sula, Kryetare e Autoritetit dhe z. Gjon Berisha,  Drejtor i Institutit, në prani të histo-
rianëve, studiuesve dhe kërkuesve shkencorë.

Objekt i marrëveshjes u vendos institucionalizimi i marrëdhënieve të bashkëpunimit të ndërsjellë, për 
mbështetjen e kërkimit shkencor gjatë rishqyrtimit historik të veprimtarisë së Sigurimit. “Sot konkretizo-
het një projekt i ri mes AIDSSH-së dhe komunitetit të historianëve në Kosovë e Shqipëri, “Kosova në 
dokumentet sekrete ‘44-’90”, bashkëpunim që do të zgjasë në kohë, me kontributin e studiuesve më të 
përgatitur dhe në kushtet e ruajtjes së të dhënave personale e interesit kombëtar”, u shpreh për të pran-
ishmit kryetarja e Autoritetit, znj. Sula. “Të dyja institucionet do të bashkërendojnë punën për kryerjen 
e studimeve shkencore në materialet arkivore, mbi rolin dhe funksionimin e ish-Sigurimit të Shtetit në 
shtet dhe shoqëri, gjatë periudhës 29 nëntor 1944-2 korrik 1991; do të ndërtojnë bashkërisht projekte 
studimore e botuese, si dhe do të kryejnë hulumtime në arkivat shqiptare e të huaja për këtë periudhë”. 

“Me nënshkrimin e kësaj marrëveshjeje kemi mundësi të hedhim dritë mbi ngjarje dhe personazhe his-
torike, bazuar në dokumentet e panjohura që gjendjen në arkivin e ish-Sigurimit të Shtetit. Po ashtu, kjo 
është mundësi shumë e mirë që risitë të integrohen në “Historinë e Kosovës””, theksoi në fjalën e vet z. 
Gjon Berisha, Drejtor i Institutit të Prishtinës.

Z. Sabit Syla, kërkues shkencor, bartës i projektit “Historia e Kosovës”, vuri në dukje se “marrëveshja do 
të na ndihmojë shumë në kohën kur po përgatitet edicioni 4-vëllimësh i “Historisë së Kosovës”, si pjesë 
e historisë kombëtare e më tej, asaj rajonale. Në veçanti, do t’i ndihmojë historianët për zbardhjen e 
qëndrimeve zyrtare të Shqipërisë dhe ish-Jugosllavisë gjatë sistemit komunist”. 
Duke vlerësuar nënshkrimin e marrëveshjeve të tilla të bashkëpunimit, znj. Sonila Boçi, përfaqësuese e 
Institutit të Historisë në Akademinë e Studimeve Albanologjike, nënvizoi se këto nisma e zgjerojnë rrjetin 
e studiuesve dhe krijojnë premisat për t’i shkuar historisë në thellësi.
Autoriteti dhe Instituti i Historisë së Prishtinës vendosën të bashkëpunojnë për hartimin e planeve të 
përbashkëta vjetore të aktiviteteve për edukimin qytetar, konferencave, takimeve të punës, etj. Vep-
rimtaria e përbashkët kërkimore-shkencore do të realizohet në kuadër të nismave rajonale, ballkanike, 
europiane dhe botërore, ku institucionet vënë në dispozicion të njëri-tjetrit botime, publikime, studime 
që kanë të bëjnë me veprimtarinë dhe funksionimin e ish-Sigurimit të Shtetit, në përputhje me kriterin e 
rëndësisë historike kombëtare. Ky bashkëpunim synon të konsolidojë njohjen e së shkuarës mbi baza 
shkencore, në funksion të transparencës dhe komunikimit profesional me opinionin publik. 
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Raport mbi ekspozimin e dokumenteve arkivore të rezistencës antikomuniste në 
jug të vendit-persekutimi komunist në zonën e Konispolit

Më 19 qershor 2018 Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit, në bashkëpun-
im me Drejtorinë e Përgjithshme të Arkivave dhe Bashkinë Konispol, ekspozoi materiale arkivore të 
dhjetëra dosjeve të përndjekjes së Sigurimit ndaj faktorit antikomunist në jugun e vendit, shumë prej të 
cilave për herë të parë. 

Materialet mbi personalitete të kohës, si Teme Sejko, Tahir Demi, Rexhep Plaku e dhjetëra të tjerë për-
bëjnë disa mijëra faqe dhe u vunë në dispozicion të të interesuarve, studiues dhe kërkues shkencorë, 
ish-të përndjekur dhe familjarë të tyre, shoqëri civile dhe media, duke mundësuar njohjen me inventarët 
e plotë të tyre dhe më gjerë. Të dhënat që dokumentojnë goditjen e përqendruar, përndjekjen, rezis-
tencën dhe masat që e pasuan atë u ekspozuan në mjediset e Autoritetit, pranë Gardës së Republikës. 
Në kuadër të kësaj veprimtarie, AIDSSH ka kryer kërkim të thelluar mbi viktimat e zonës gjatë viteve 
1946-1973, në dokumente dhe mikrofilma. Mbi bazën e tyre u verifikuan të dhëna mbi akuzat, vitin e 
arrestimit, vitin e dënimit dhe formën e dënimit. Në total u verifikuan 40 dosje të natyrës formulare, heti-
more-gjyqësore dhe bashkëpunëtori, për 46 viktima të evidentuara. Të gjitha materialet e sipërpërmen-
dura janë të deklasifikuara. Për t’u njohur me to, të interesuarit mund të plotësojnë formularët e kërkesës 
për informim, sipas ligjit nr. 45/2015 për t’i lexuar këto dokumente. 

Veç dosjeve të deklasifikuara, dokumenteve dhe fotove arkivore që u shfaqën për herë të parë, bash-
këpunimi me Arkivin Qendror Shtetëror mundësoi korrespondencën e një pjese të të dënuarve me 
Komitetin Qendror të PPSH-së, ku hidhet dritë në aspektet që çuan në dënimin e tyre. Gjithashtu u 
ekspozuan edhe “letra të popullit” në mbështetje të dënimit të grupit të Teme Sejkos.

Materialet mbetën të ekspozuara deri në datën 22 qershor 2018.
Ceremonia u hap dhe u moderua nga z. Altin Hoxha, anëtar i Autoritetit, i cili u shpreh se “janë qindra 
dosje, disa dhjetëra mijëra dokumente, qindra mikrofilma, që pasqyrojnë intrigat e ish-Sigurimit të Shtetit 
dhe të gjithë makinerisë totalitare që regjimi komunist ndërmori ndaj më shumë se 150 personave dhe 
familjarëve të tyre në zonën e Konispolit, ndaj të ashtuquajturit “grupi armiqësor çam”. Janë këto doku-
mente që evidentojnë viktimat, të ekzekutuarit, torturat në burgjet komuniste, mbi 1500 vite burg dhe 
dhjetëra familje të internuara”.

Kryetarja e Autoritetit, znj. Gentiana Sula, e mbështeti fjalën e saj në parimet e ENSR-së, Rrjetit Eu-
ropian të Kujtesës, parime që e vënë memorien historike në themel të identitetit dhe trashëgimisë së 
individëve e bashkësive, si: paraqitja e këndvështrimeve të ndryshme; evitimi i shprehjeve deterministe; 
evitimi i përgjithësimeve; trajtimi i figurave historike si individë, duke u qëndruar larg stereotipizimeve, 
sigurimi i një baze gjenuine historike; përdorimi i njohurive të nivelit akademik si burime, ku gjatë punës, 
çdo përmbajtje duhet të ballafaqohet e të diskutohet me akademikë të njohur dhe të certifikuar për njo-
huritë specifike dhe njohuritë e duhura për këtë punë. 

Kryetari i Bashkisë së Konispolit, z. Shuaip Beqiri, falënderoi për nismën institucionale të ndërmarrë për 
rivlerësimin e figurave dhe paqtimin e komunitetit, i cili prej vitesh ka qenë dhe është ndier i përbaltur.

Si përfaqësues i shoqatës “Çamëria”, mes të pranishmëve të shumtë, familjarë, studiues, përfaqësues 
të institucioneve publike dhe ndërkombëtare, organizatave joqeveritare dhe shoqërisë civile, z. Shpëtim 
Idrizi çmoi hedhjen dritë mbi të vërtetën, duke vënë në dukje se persekutimi i dhjetëra familjeve çame 
në brezni të tëra, i programuar dhe sistematik, është tragjedia e dytë që përjetoi ky komunitet pas asaj 
të vitit 1913, por kësaj here, në vendin e vet. Shoqata “Çamëria” vlerësoi me mirënjohje kryetaren e 
AIDSSH-së për punën e bërë në kuadër të rishqyrtimit historik të dokumenteve të kësaj bashkësie.
Në fund të takimit e morën fjalën trashëgimtarë të personaliteteve të martirizuar, të përndjekur për vite 
me radhë si familjarë të kundërshtarëve të regjimit. Rezistenca dhe dinjiteti njerëzor i përcjellë nga fjalët 
e Agim Plakut, djalit të Rexho Plakut dhe Sanije e Nesibe Plakut, vajzave të Beqo Plakut të pushkatuar, 
ishin mbresëlënëse dhe flisnin më shumë se çdo retorikë shoqërisë së sotme, e cila mund të mbështetet 
në fibrën morale të njerëzve të ndershëm.

Ekspozita e zhvilluar në bashkëpunim me Drejtorinë e Përgjithshme të Arkivave dhe Bashkinë Konispol 
hapi siparin e aktiviteteve kushtuar përkujtimit të figurave të shumëdiskutuara, që u mbajt në Konispol, 
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më 26 qershor, me praninë e komunitetit vendas. Veprimtari të tilla të AIDSSH-ja ka planifikuar të shtrijë 
në të gjithë vendin, duke inkurajuar dialogun lokal mbi të shkuarën dhe duke vënë në fokus ngjarje të 
zonave përkatëse, të cilat shërbejnë për të ridimensionuar figurat dhe për të nxitur reflektim.

Goditja e elementit me kontribute antifashiste në jug të vendit nisi që në vitin 1946, me dënimin e Rex-
hep Plakut, themelues i batalionit “Çamëria” dhe vijoi në mënyrë të përshkallëzuar me dënimin e admiral 
Teme Sejkos dhe “grupit të tij” në 1961, që legjitimoi prishjen e marrëdhënieve me Bashkimin Sovjetik. 
Deri në vitin 1973, terrori u shtri në dhjetëra emra e familjet e tyre, duke e shenjuar për disa breza fatin 
e një bashkësie të tërë. 

  

Raport mbi dialogun me komunitetin vendas në kuadër të ekspozitës arkivore të 
rezistencës antikomuniste në jug të vendit në lidhje me persekutimin komunist 

në zonën e Konispolit

Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit, në bashkëpunim dhe Bashkinë Koni-
spol dhe Drejtorinë e Përgjithshme të Arkivave, më 26 qershor 2018 organizoi një dialog të hapur publik 
në qytetin e Konispolit mbi rezistencën antikomuniste në këtë zonë. Aktiviteti ishte i hapur për mediat.

Ky takim pasoi ekspozitën me materiale arkivore të dhjetëra dosjeve të përndjekjes së Sigurimit ndaj 
figurave të mirënjohura në jug të vendit, i mbajtur më 19 qershor në mjediset e AIDSSH-së në Tiranë.

Ekspozita e zhvilluar në bashkëpunim me Drejtorinë e Përgjithshme të Arkivave dhe Bashkinë e Konis-
polit u  zhvendos në Konispol, pranë komunitetin vendas, me qasje europiane ndaj së shkuarës. Dialogu 
lokal u fokusua në ngjarjet specifike të zonave përkatëse, për të ridimensionuar figurat njerëzore dhe 
për të nxitur reflektim.

Materialet mbi personalitete të kohës, si Teme Sejko, Tahir Demi, Rexhep Plaku e dhjetëra të tjerë që 
shkojnë në disa mijëra faqe u vunë në dispozicion të të interesuarve të kësaj bashkësie, ish-të përnd-
jekur e familjarë të tyre, si dhe studiues e kërkues shkencorë, shoqëri civile dhe media, duke mundësuar 
njohjen me inventarët e plotë dhe më gjerë. 

Në kuadër të kësaj veprimtarie, AIDSSH ka kryer kërkim të thelluar mbi viktimat e zonës gjatë viteve 
1946-1973, në dokumente dhe mikrofilma. Mbi bazën e tyre u verifikuan të dhëna mbi akuzat, vitin e 
arrestimit, vitin e dënimit dhe formën e dënimit. Në total u verifikuan 40 dosje të natyrës formulare, heti-
more-gjyqësore dhe bashkëpunëtori, për 46 viktima të evidentuara. Të gjitha materialet e sipërpërmen-
dura u deklasifikuan. Me plotësimin e formularëve e kërkesës për informim, të interesuarit sipas ligjit nr. 
45/2015 mund të njihen me këto dokumente. 

Takimi i moderuar nga z. Altin Hoxha, anëtar i Autoritetit u hap nga kryetari i Bashkisë së Konispolit, 
z. Shuaip Beqiri, dhe vijoi me fjalën e z. Ardit Bido, drejtor i Drejtorisë së Përgjithshme të Arkivave. 
Mbi figurën e Rexho Plakut dhe persekutimin komunist në këndvështrimin e historianit të zonës folën 
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znj. Sonila Boçi e AKA dhe z. Halil Shabani. Në fund të takimit, familjarë të të dënuarve dhe të rinj të 
zonës morën fjalën dhe interpretuan pjesë të Bilal Xhaferrit apo mbi përndjekjen dhe triumfin e dinjitetit 
njerëzor. Takimi i AIDSSH-së në Konispol hapi siparin e aktiviteteve përkujtimore në mbarë vendin dhe 
synon inkurajimin e dialogut lokal në përballje me të shkuarën, në funksion të reflektimit dhe edukimit 
qytetar.

Goditja e elementit me kontribute antifashiste në jug të vendit nisi që në vitin 1946, me dënimin e Rex-
hep Plakut, themelues i batalionit “Çamëria” dhe vijoi në mënyrë të përshkallëzuar me dënimin e admiral 
Teme Sejkos dhe “grupit të tij” në 1961. Deri në vitin 1973, terrori u shtri në dhjetëra emra e familjet e 
tyre, duke e shënjuar për disa breza fatin e një bashkësie të tërë. 
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Adresa
Garda e Republikës, Rr. “Ibrahim Rugova”, Tiranë
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