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Vendim nr. 219, datë 13.7.2018 (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 13.7.2018 Autoriteti për Informimin mbi Do-
kumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë

VENDOSI:

1. Të informojë Kryeministrinë, për informacionin që kërkohet nr. 914/1 prot., datë 3.7.2018, 
e përditësuar me shkresën  nr. 914/3 prot., datë 12.7.2018, lidhur me procesin e ver-
ifikimit të cilëve etike, morale dhe profesionale të kandidatëve që kanë aplikuar, për 
pozicionin e gjyqtarit të Shqipërisë në Gjykatën Evropiane të të Drejtave të Njeriut se:

a). Për znj. M. S., z. S. B. dhe z. D. P., që kanë aplikuar  për pozicionin e gjyqtarit 
të Shqipërisë në Gjykatën Evropiane të të Drejtave të Njeriut,

 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. 220, datë 17.7.2018 (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 17.7.2018 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. 4043/1 prot., datë 11.6.2018, lidhur me vlerësimin e cilësive etike, mo-
rale dhe profesionale të anëtarit të trupës së nivelit të lartë drejtues në administratën 
shtetërore dhe pozicione të barazvlefshme me to, se:

a)  Për znj. M. M., nga verifikimet e kryera deri tani, nuk figuron të ketë materi-
ale në dokumente 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 
Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”.

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

Kryetare:  Gentiana Sula
Anëtarë:  Altin Hoxha, dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj
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Vendim nr. 228, datë 27.7.2018 (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 27.7.2018 Au-
toriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë

VENDOSI:

1. Të informojë Ministrinë e Shtetit për Diasporën për informacionin që kërkohet me 
shkresën 3248/1 prot., datë 13.7.2018, lidhur me vlerësimin e cilësive etike, morale dhe 
profesionale të Drejtores së Kabinetit të Ministrit të Shtetit për Diasporën, se:

a)  Për znj. E. H., 
 nga verifikimet e kryera deri tani, nuk figuron të ketë materiale në dokumente 

të ish-Sigurimit të Shtetit, sipas nenit 29, pika 2, të ligjit nr. 45/2015 “Për të dre-
jtën e informimit për dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Pop-
ullore Socialiste të Shqipërisë”.

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

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

Vendim nr. 256, datë 29.8.2018 (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 29.8.2018 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. 
2020 prot., datë 12.6.2018, në kuadër të vlerësimit të cilësive etike, morale dhe profe-
sionale të anëtarëve kandidat për Këshillin Drejtues të Radio Televizionit Shqiptar, se:

a)  P. Gj. P. rezulton i regjistruar në regjistrin e agjenturës Lezhë, me nr. regjistri 
2447, tërhequr në bashkëpunim më datë 18.9.1982, në kategorinë “S”, drejtimi 
Gripet. Dosja është asgjësuar më 15.1.1985.

b) Për z. P. Gj. P. figuron të ketë materiale në emër të tij, 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, Simon Mirakaj

Vendim nr. 257, datë 29.8.2018 (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 29.8.2018 Au-
toriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë

VENDOSI:
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1. Të informojë Kuvendin e Shqipërisë për informacionin që kërkohet me shkresën nr. 
2020 prot., datë 12.6.2018, në kuadër të vlerësimit të cilësive etike, morale dhe profe-
sionale të anëtarëve kandidat për Këshillin Drejtues të Radio Televizionit Shqiptar se:

-  për zonjën dhe zotërinjtë: 1. A. B., 2. E. T., 3. K. B., 4. I. G., 5. A. P., 6. B. M. J, 
7. A. N., 8. S. S., 

-  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. 222, datë 20.7.2018 (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 20.7.2018 Au-
toriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë

VENDOSI:

1. Të informojë institucionin e Presidentit të Republikës për informacionin që kërkohet me 
shkresën nr. 1456/1 prot., datë 19.7.2018 “Kërkesë për emërimin e subjektit përpara 
emërimit në detyrë”, se për zonjën dhe zotërinjtë:

a)  E. P., 2. R. P., 3. R. B., 4. I. K., bazuar në vendimin nr. 52, datë 16.3.2018, nr. 
69, datë 18.4.2018 dhe nr. 82, datë 2.5.2018 të Autoritetit, kanë kaluar procesin 
e verifikimit të pastërtisë së figurës, sipas të cilit rezultuan se nuk figurojnë të 
ketë materiale në emër të tyre në dokumente 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 Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”. 

b)  Znj. D. H. dhe z. R. K., datëlindja e të cilëve është pas datës 2 korrik 1973, nuk 
hyjnë në fushën e veprimit dhe të zbatimit të ligjit 45/2015 dhe për rrjedhojë 
ato nuk janë objekt verifikimi nga Autoriteti.

c)  Z. V. K., nga verifikimet e kryera deri tani, nuk figuron të ketë materiale në 
emër të tij në dokumente 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 Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”.

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

Anëtarë:  Altin Hoxha, dr. Marenglen Kasmi, Simon Miraka
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Vendim nr. 218, datë 13.7.2018 (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 të nxjerra në 
zbatim të tij, ligjit nr. 9154, datë 6.11.2003 “Për arkivat”, ligjit nr. 9802, datë 13.9.2007 “Për ratifikimin 
e konventës ndërkombëtare të OKB-së “Për mbrojtjen e të gjithë personave nga zhdukjet me forcë””, 
në mbledhjen e datës 13.7.2018 Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të 
Republikës së Shqipërisë

VENDOSI:

1. Sugjerimin drejtuar Presidentit të Republikës për dhënie dekorate apo tituj nderi për znj. 
Gjelë Gjikola, znj. Mrikë Gjikola, znj. Drane Jakja dhe z. Lekë Pervizi.

2. Dërgimin e shkresës drejtuar Presidentit me kërkesën për bashkëpunim për dhënie 
dekorate apo tituj nderi për znj. Gjelë Gjikola, znj. Mrikë Gjikola, znj. Drane Jakja dhe 
z. Lekë Pervizi.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

Kryetare:  Gentiana Sula
Anëtarë:  Altin Hoxha, dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj
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VENDIME PËR 
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Vendim nr. 202, datë 3.7.2018 (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 3.7.2018 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 digjitalizuara nga dosja ORV Rep. 303 Spaç, nr. 123, e cila për-
bëhet nga 244 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. 203, datë 3.7.2018 (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 3.7.2018 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 ORV Rep. 303 Spaç, nr. 123, e cila për-
bëhet nga 244 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. 204, datë 3.7.2018 (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 3.7.2018 Au-
toriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë

VENDOSI:

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

a)  Dosje/dokumente hetimore-gjyqësore, me nr. 1568, nr. fletësh 563 në total, nr. 
faqesh të digjitalizuara 619 në total, lidhur me shtetasin Xh. L. 

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

Vendim nr. 205, datë 3.7.2018 (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 3.7.2018 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 ORV Rep. 303 Spaç, nr. 123, e cila për-
bëhet nga 244 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. 214, datë 10.7.2018 (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 10.7.2018 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), që lidhen me shtetasin E. Gj., si më poshtë: 

-  dokumente të digjitalizuara dhe anonimizuara nga: dosje hetimore-gjyqësore 
nr. 10667/1-A, me nr. fletësh 87 në total(të digjitalizuara 147);

-  dosje formulare nr. 6095-A, me nr. fletësh 145 në total (të digjitalizuara 186);
-  fashikull personal nr. 6095-A/1, me nr. fletësh 8 në total (të digjitalizuara 15). 

Dosja ka kaluar në proces deklasifikimi, digjitalizimi dhe anonimizimi (sipas ras-
tit dhe natyrës së dokumenteve), dhënë në formë CD.

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

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

Vendim nr. 215, datë 10.7.2018 (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 10.7.2018 Au-
toriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë
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VENDOSI:

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

-  dokumente të digjitalizuara dhe anonimizuara nga: dosje hetimore-gjyqësore 
nr. 10667/1-A, me nr. fletësh 87 në total (të digjitalizuara 147);

-  dosje formulare nr. 6095-A, me nr. fletësh 145 në total (të digjitalizuara 186);
-  fashikull personal nr. 6095-A/1, me nr. fletësh 8 në total (të digjitalizuara 15).

Dosja ka kaluar në proces deklasifikimi, digjitalizimi dhe anonimizimi (sipas  r a s t i t 
dhe natyrës së dokumenteve) dhënë në formë CD.

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

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

Vendim nr. 217, datë 10.7.2018 (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 10.7.2018 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)  dosje hetimore-gjyqësore nr. 1369-A, me nr. fletësh në total 176 (faqe të digji-
talizuara 342), që lidhen me shtetasin J. K., E. T., R. M., H. A.; 

b)  dosje hetimore-gjyqësore nr. 899-A, me nr. fletësh në total 9 (faqe të digjital-
izuara 11), që lidhet me shtetasin F. Sh., dhënë në formë CD-je.

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

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

Vendim nr. 247, datë 1.8.2018 (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 1.8.2018 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 nga dosja e gjeneraliteteve personale nr. 44, fondi 140, me nr. 
fletësh në total 30 (faqe të digjitalizuara 30), që lidhen me shtetasin H. C., 
dhënë në formë CD.

b)  Dokumente nga dosja formulare nr. 5124, fondi 140, me nr. fletësh në total 123 
(faqe të digjitalizuara 134), që lidhen me shtetasin Sh. M., dhënë në formë CD.

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 
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Kryetare:  Gentiana Sula
Anëtarë:  Altin Hoxha, Simon Mirakaj

Vendim nr. 248, datë 1.8.2018 (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 1.8.2018 Au-
toriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë

VENDOSI:

Të informojë shtetasin Ç. H., për sa kërkohet në shkresën nr. 268, datë 7.5.2018, se mbi bazën e veri-
fikimeve të kryera deri tani për dokumentin e kërkuar: “Urdhër nr. 90 i ish-ministrit të Brendshëm, H. I.”, 
nuk ekzistojnë të dhëna.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

Kryetare:  Gentiana Sula
Anëtarë:  Altin Hoxha, Simon Mirakaj

Vendim nr. 250, datë 1.8.2018 (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 1.8.2018 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 nga dosja formulare nr. 5925-A, me nr. fletësh në total 133 (faqe të 
digjitalizuara 165), që lidhen me shtetasin H.N., dhënë në formë CD.

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

Kryetare:  Gentiana Sula
Anëtarë:  Altin Hoxha, Simon Mirakaj

Vendim nr. 253, datë 1.8.2018 (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 1.8.2018 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 nga dosja 76/1, viti 1944, fondi 14/APL, ditar i R. Gj., “Agjenda”;
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Dokumente nga dosja 13, viti 1946, fondi 492. Dokument i nënshkruar nga Prokurori i 
Gjykatës së Naltë Ushtarake, N. H.

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

Kryetare:  Gentiana Sula
Anëtarë:  Altin Hoxha, Simon Mirakaj
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VENDIME TË 
ORGANIZIMIT TË 
BRENDSHËM TË 
AUTORITETIT
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Vendim nr. 254, datë 6.8.2018 (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 vendimin e Këshillit të Ministrave 
nr. 98/2017, në mbledhjen e datës 6.8.2018 Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të 
Shtetit të Republikës së Shqipërisë

VENDOSI:

1. Detajimin e buxhetit të rishikuar për vitin 2018 në llogarinë 231 “Investime” dhe projek-
tet “Rikonstruksion godine” në vlerën 11 866 233 lekë dhe “Mbikëqyrje punimesh” në 
vlerën 133 767 lekë.

2. Dërgimin e detajimit të buxhetit të rishikuar për vitin 2018 të Autoritetit për Informim 
mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit për vitin 2018 në Ministrinë e Financave dhe 
Ekonomisë.

3. Ngarkohet Sekretariati Teknik për zbatimin e këtij vendimi.

Kryetare:  Gentiana Sula
Anëtarë:  Altin Hoxha, Simon Mirakaj

Vendim nr. 255, datë 29.8.2018 (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 vendimin e Këshillit të Ministrave 
nr. 98/2017, në mbledhjen e datës 6.8.2018 Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të 
Shtetit të Republikës së Shqipërisë

VENDOSI:

1. Miratimin e kërkesave buxhetore të Programit Buxhetor Afatmesëm 2019 -2021 për 
fazën teknike të Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit. 

2. Dërgimin e kërkesave buxhetore të Programit Buxhetor Afatmesëm 2019 -2021 për 
fazën teknike të Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit në 
Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë.

3. Ngarkohet Sekretariati Teknik për zbatimin e këtij vendimi. 

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

Kryetare:  Gentiana Sula
Anëtarë:  Altin Hoxha, dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj
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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. 206, datë 3.7.2018 (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 3.7.2018 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. 308 prot., datë 20.11.2017, 
se mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani ka dokumente për të ndjerin L. R. në 
arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit, si:

-  Dosje hetimore – gjyqësore në trajtë (mikrofilm) me nr. 1568 – A, e përbërë nga 
617 faqe;

-  Dosje hetimore – gjyqësore në trajtë fizike e digjitalizuar me nr. 1255/1 - 1568 
nr. 1255/1/1 - 1568, e përbërë nga 448 faqe;

-  Dosja formulare me nr. 793, kategoria 2B, e përbërë nga 132 fletë, që ekzis-
tojnë në arkivat tona, për subjektin L. R., të cilat janë digjitalizuar dhe anoni-
mizuar. 

2. 2. T’i jepet shtetasit J. R. dokumentacioni dublikat që përmbajnë dosjet e sipërcituara, 
në trajtë CD, e anonimizuar. 

3. 3. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

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

Vendim nr. 207, datë 3.7.2018 (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 3.7.2018 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. 309 prot., datë 20.11.2017, 
se mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani ka dokumente për të ndjerën V. R. në 
arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit si: 

-  Dosje hetimore – gjyqësore në trajtë (mikrofilm) me nr. 1569, e përbërë nga 258 
faqe;

-  Dosje formulare me nr. 1766, kategoria 2 B, e përbërë nga 43 fletë (60 faqe të 
digjitalizuara) që ekzistojnë në arkivat tona, për subjektin V. R. 

2. T’i jepet shtetasit J. R. dokumentacioni dublikat që përmbajnë dosjet e sipërcituara, në 
trajtë CD, 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. 208, datë 3.7.2018 (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 3.7.2018 Au-
toriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë

VENDOSI:

1. Të informojë shtetasin M. N., për sa kërkohet në shkresën nr. 246 prot., datë 6.10.2017, 
se mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani ka dokumente për të ndjerin A. N. në 
arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit, si:

-  Dosje hetimore – gjyqësore në trajtë (mikrofilm) me nr. 2403 – A, e përbërë nga 
1275 faqe;

-  Dosje formulare me nr. 2009 A, e përbërë nga 157 fletë që ekzistojnë në arkivat 
tona, për subjektin A. N., të cilat janë digjitalizuar dhe anonimizuar. 

2. T’i jepet shtetasit M. N. dokumentacioni dublikat që përmbajnë dosjet e sipërcituara, në 
trajtë CD, e anonimizuar. 

3. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

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

Vendim nr. 209, datë 3.7.2018 (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 3.7.2018 Au-
toriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë

VENDOSI:

1. Të informojë shtetasin I. B., për sa kërkohet në shkresën nr. 138 prot., datë 6.7.2017, 
se mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani ka dokumente për të ndjerin M. B. në 
arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit, si:

-  Dosje hetimore - gjyqësore nr. 13337/4 - A, që ekziston në arkivat tona, e cila 
është digjitalizuar.

2. T’i jepet shtetasit I. B. dokumentacioni dublikat që përmban dosja e sipërcituar, në trajtë 
CD. 

3. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

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

Vendim nr. 210, datë 3.7.2018 (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 3.7.2018 Au-
toriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë
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VENDOSI:

1. Të informojë shtetasin N. P., për sa kërkohet në shkresën nr. 320 prot., datë 6.12.2017, 
se mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani ka dokumente për të ndjerin S. P. në 
arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit, si:

-  Dosja hetimore - gjyqësore nr. 1230 - A, në total 74 fletë;
-  Dosja formulare me nr. 2077 A, e përbërë nga 32 fletë që ekzistojnë në arkivat 

tona, për subjektin S. P., të cilat janë digjitalizuar dhe anonimizuar. 
2. T’i jepet shtetasit N. P. dokumentacioni 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. 211, datë 3.7.2018 (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 3.7.2018 Au-
toriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë

VENDOSI:

1. Të informojë shtetasin V. Z., për sa kërkohet në shkresën nr. 296 prot., datë 7.11.2017, 
se mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani ka dokumente për të ndjerin J. Z. në 
arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit si:

-  Dosje hetimore - gjyqësore nr. 2203 - A, në total 528 fletë, të cilat janë digjital-
izuar. 

2. T’i jepet shtetasit V. Z. dokumentacioni dublikat që përmban dosja e sipërcituar, në trajtë 
CD. 

3. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

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

Vendim nr. 212, datë 6.7.2018 (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 6.7.2018 Au-
toriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë

VENDOSI:

1. Të informojë shtetasin K. N. T., për sa kërkohet në shkresën nr. 499 prot., datë 
22.6.2018, se mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani ka dokumente për të në 
arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit, si: 

-  Dosje nr. 41 me titull “Informacion i degës I për K. T. si agjent i mundshëm i 
CIA-s amerikane, dërguar MPB”, 9 (nëntë) fletë.

2. T’i jepet shtetasit K. T. dokumentacioni dublikat në formatin fotokopje e anonimizuar.
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3. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

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

Vendim nr. 213, datë 10.7.2018 (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 10.7.2018 Au-
toriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë

VENDOSI:

1. Të informojë shtetasen H. D., për sa kërkohet në shkresën nr. 78, datë 21.2.2018, se 
mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani për shtetasit J. C., J. M.D., D. A., K. L. nuk 
ekzistojnë të dhëna që të kenë qenë ndonjëherë të survejuar apo të ketë dokumente 
për ta 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. 216, datë 10.7.2018 (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 10.7.2018 Au-
toriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë

VENDOSI:

1. Të informojë shtetasin S. R. M., për sa kërkohet në shkresën nr. 234 prot., datë 
20.4.2018, se mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani ka dokumente për të në 
arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit, si:

-  dosje formulare me nr. 1001, kategoria 2/A, e përbërë nga 120 (njëqind e 
njëzet) fletë (175 faqe të digjitalizuara dhe të anonimizuara), që ekzistojnë në 
arkivat tona, për subjektin S. M.

2. T’i jepet shtetasit S. M. dokumentacioni dublikat që përmban dosja e sipërcituar, në 
trajtë CD, e anonimizuar.

3. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

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

Vendim nr. 221, datë 17.7.2018 (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 17.7.2018 Au-
toriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë
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VENDOSI:

1. Të informojë shtetasen F. D., për sa kërkohet në shkresën nr. 59 prot., datë 8.2.2018, 
se mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani ka dokumente për të ndjerin V. K. në 
arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit, si:

-  Dosje hetimore – gjyqësore nr. 9698-A, 98 (nëntëdhjetë e tetë) fletë.
2. T’i jepet shtetases F. D. dokumentacioni dublikat që përmban dosja e sipërcituar, në 

trajtë CD.

3. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

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

Vendim nr. 223, datë 20.7.2018 (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 20.7.2018 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. 95 prot., datë 26.2.2018, 
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. 224 , datë 20.7.2018 (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 20.7.2018 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. 201 prot., datë 11.9.2017, 
se mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani nuk ekzistojnë të dhëna që I. D. 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 Miraka



- 28 -

Vendim nr. 225, datë 20.7.2018 (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 20.7.2018 Au-
toriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë

VENDOSI:

1. Të informojë shtetasen N. B., për sa kërkohet në shkresën nr. 337 prot., datë 21.12.2017, 
se mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani nuk ekzistojnë të dhëna që F. H. 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. 226, datë 20.7.2018 (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 20.7.2018 Au-
toriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë

VENDOSI:

1. Të informojë shtetasin A. M., për sa kërkohet në shkresën nr. 341 prot., datë 22.12.2017, 
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. 227, datë 20.7.2018 (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 20.7.2018 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. 200 prot., datë 11.4.2018, 
se mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani nuk ekzistojnë të dhëna që Sh. P. të 
ketë qenë ndonjëherë i survejuar apo të ketë dokumente për të në arkivat e ish-Sigurim-
it të Shtetit. 

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

 

Vendim nr. 229, datë 27.7.2018 (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 27.7.2018 Au-
toriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë

VENDOSI:

1. Të informojë shtetasin F. GJ., për sa kërkohet në shkresën nr. 87 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

Vendim nr. 230, datë 27.7.2018 (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 27.7.2018 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. 285 prot., datë 15.5.2018, 
se mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani ka dokumente për të në arkivat e ish-Sig-
urimit të Shtetit, si dosja personale dhe e punës nr. 13854, ku vërtetohet qenia e tij si 
bashkëpunëtor i ish-Sigurimit të Shtetit. 

2. T’i krijohet mundësia dhe të njihet me dokumentacionin e sipërcituar shtetasi A. A.

3. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

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

Vendim nr. 231, datë 1.8.2018 (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 1.8.2018 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. 231 prot, datë 20.4.2018, 
ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, ka dokumente për të, në arkivat e 
ish-Sigurimit të Shtetit, si:

-  Dosje formulare, kategoria 2-A Nr. 1210-A,  në total 82 (tetëdhjetë e dy) fletë 
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dhe 99 (nëntëdhjetë e nëntë) faqe, 
-  Dosje hetimore – gjyqësore, nr. 11394.

2. T’i jepet shtetasit H. H. dokumentacioni dublikatë në CD, që përmbajnë dosjet e sipër-
cituara.  

3. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

Kryetare:  Gentiana Sula
Anëtarë:  Altin Hoxha, Simon Mirakaj

 

Vendim nr. 232, datë 1.8.2018 (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 1.8.2018 Au-
toriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë

VENDOSI:

1. Të informojë shtetasin Z. H. (L.), për sa kërkohet në shkresën nr. 638 prot., datë 
16.7.2018, se mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani ka dokumente për të në 
arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit, si: 

-  Dosje formulare, kategoria 2-A nr. 4869, në total 71 (shtatëdhjetë e 11) fletë dhe 
kartelë; 

-  Dosje hetimore - gjyqësore nr. 6427.
2. T’i jepet shtetasit Z. H. (L.) dokumentacioni dublikat në CD, që përmbajnë dosjet e 

sipërcituara. 

3. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

Kryetare:  Gentiana Sula
Anëtarë:  Altin Hoxha, Simon Mirakaj

 

Vendim nr. 233, datë 1.8.2018 (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 1.8.2018 Au-
toriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë

VENDOSI:

1. Të informojë shtetasin G. R., për sa kërkohet në shkresën nr. 113 prot., datë 2.3.2017, 
se mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani ka dokumente për të në arkivat e ish-Sig-
urimit të Shtetit, si:

-  Dosje formulare me nr. 9715, kategoria 2/A, e përbërë nga 565 (pesëqind e 
gjashtëdhjetë e pesë) fletë të digjitalizuara dhe të anonimizuara;

-  Dosje hetimore - gjyqësore me nr. 11922-A, e përbërë nga 124 (njëqind e njëzet 
e katër) fletë.

2. T’i jepet shtetasit G. R. dokumentacioni dublikat që përmban dosja e sipërcituar, në 
trajtë CD të aninimizuar.

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

 

Vendim nr. 234, datë 1.8.2018 (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 1.8.2018 Au-
toriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë

VENDOSI:

1. Të informojë shtetasin E. D., për sa kërkohet në shkresën nr. 340 prot., datë 22.12.2017, 
se mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani ka dokumente për të ndjerin Sh. D. në 
arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit, si:

-  Dosje hetimore- gjyqësorë me nr. 3541, e përbërë nga 34 (tridhjetë e katër) 
fletë.

2. T’i jepet shtetasit E. D. dokumentacioni dublikat që përmban dosja e sipërcituar, në 
trajtë CD.

3. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

Kryetare:  Gentiana Sula
Anëtarë:  Altin Hoxha, Simon Mirakaj

 

Vendim nr. 235, datë 1.8.2018 (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 1.8.2018 Au-
toriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë

VENDOSI:

1. Të informojë shtetasin A. M., për sa kërkohet në shkresën nr. 342 prot., datë 22.12.2017, 
se mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani ka dokumente për të ndjerin Sh. M. në 
arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit, si:

-  Dosje hetimore-gjyqësore me nr. 1162, e përbërë nga 127 (njëqind e njëzet e 
shtatë) fletë.

2. T’i jepet shtetasit A. M. dokumentacioni dublikat që përmban dosja e sipërcituar, në 
trajtë CD.

3. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

Kryetare:  Gentiana Sula
Anëtarë:  Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

Vendim nr. 236, datë 1.8.2018 (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 1.8.2018 Au-
toriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë

VENDOSI:

1. Të informojë shtetasen V. S., për sa kërkohet në shkresën nr. 347 prot., datë 27.12.2017, 
se mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani ka dokumente për të ndjerin T. C. në 
arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit, si:

-  Dosje hetimore- gjyqësore, me nr. 1563, e përbërë nga 80 (tetëdhjetë) fletë.
2. T’i jepet shtetases V. S. dokumentacioni dublikat që përmban dosja e sipërcituar, në 

trajtë CD.

3. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

Kryetare:  Gentiana Sula
Anëtarë:  Altin Hoxha, Simon Mirakaj

 

Vendim nr. 237, datë 1.8.2018 (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 1.8.2018 Au-
toriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë

VENDOSI:

1. Të informojë shtetasin L. B., për sa kërkohet në shkresën nr. 311 prot., datë 20.11.2017, 
se mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani ekzistojnë të dhëna që të ketë qenë i 
survejuar nga ish-Sigurimi i Shtetit.

2. Ti vihen në dispozicion materiali i Drejtorisë së Parë, Dega e Parë, Sektori i Vizave të 
ish-Sigurimit të Shtetit. 

3. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

Kryetare:  Gentiana Sula
Anëtarë:  Altin Hoxha, Simon Mirakaj

Vendim nr. 238, datë 1.8.2018 (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 1.8.2018 Au-
toriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë

VENDOSI:

1. Të informojë shtetasin N. L., për sa kërkohet në shkresën nr. 316 prot., datë 4.12.2017, 
mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për të ndjerin J. L. ka dokumente në arki-
vat e ish-Sigurimit të Shtetit. Informacioni dhe përmbajtja teknike e këtyre dokumenteve 
rezulton si më poshtë: 

-  Fotokopje të fletës së regjistrit të agjenturës dega IV, model K.I, ku figuron i 
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regjistruari subjekti J. L.
-  Fotokopje të kartelës model 2, në ngarkim të subjektit J. L. 

2. Të njohë shtetasin N. L. me dokumentet që ekzistojnë për të ndjerin J. L. në arkivat e 
ish-Sigurimit të Shtetit.

3. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

Kryetare:  Gentiana Sula
Anëtarë:  Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

Vendim nr. 239, datë 1.8.2018 (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 1.8.2018 Au-
toriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë

VENDOSI:

1. Të informojë shtetasen V. Gj. D., për sa kërkohet në shkresën nr. 336 prot., datë 
21.12.2017, mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për të ndjerin Q. Gj. ka doku-
mente në arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit. Informacioni dhe përmbajtja teknike e këtyre 
dokumenteve rezulton si më poshtë: 

-  Fotokopje e kartelë model 2, datëlindja 1933, vendlindja Tiranë, figuron i regjis-
truar me nr. regjistri 8581, 20697, në kategorinë “informator”, data e tërheqjes 
në bashkëpunim 4-XII-71, pseudonimi “Telefoni”. 

2. Të njohë shtetasen V. Gj. D. me dokumentet që ekzistojnë për të ndjerin Q. Gj. në arki-
vat e ish-Sigurimit të Shtetit.

3. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

Kryetare:  Gentiana Sula
Anëtarë:  Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

Vendim nr. 240, datë 1.8.2018 (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 1.8.2018 Au-
toriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë

VENDOSI:

1. Të informojë shtetasen I. Xh., për sa kërkohet në shkresën nr. 26 prot., datë 23.1.2018, 
mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për të ndjerin Sh. Xh. ka dokumente në 
arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit. Informacioni dhe përmbajtja teknike e këtyre doku-
menteve rezulton si më poshtë: 

-  Fotokopje e fletës së regjistrit, ku figuron i regjistruar në regjistrin e agjen-
turës Dibër, me nr. regjistri 769, tërhequr në bashkëpunim më datë 6.12.1960, 
datëlindja 1933, vendlindja Kerçisht, kategoria “Informator” me pseudonim 
“Ura”.

2. Të njohë shtetasen I. Xh. me dokumentet që ekzistojnë për të ndjerin Sh. Xh. në arkivat 
e ish-Sigurimit të Shtetit.
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3. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

Kryetare:  Gentiana Sula
Anëtarë:  Altin Hoxha, Simon Mirakaj

 

Vendim nr. 241, datë 1.8.2018 (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 1.8.2018 Au-
toriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë

VENDOSI:

1. Të informojë shtetasin G. Gj., për sa kërkohet në shkresën nr. 35 prot., datë 25.1.2018, 
si dhe shkresën nr. 298 prot., datë 18.5.2018, mbi bazën e verifikimeve të kryera deri 
tani ka dokumente për të në arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit. Informacioni dhe përm-
bajtja teknike e këtyre dokumenteve rezulton si më poshtë: 

-  Figuron i regjistruar në regjistrin model K I të agjenturës Shkodër, me nr. regjis-
tri 6829, tërhequr në bashkëpunim më datë 30.11.1981, datëlindja 1955, vend-
lindja Trush, kategoria “Informator” me pseudonim “Mesi”. 

2. Të njohë shtetasin G. Gj. me dokumentet që ekzistojnë për të në arkivat e ish-Sigurimit 
të Shtetit.

3. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

Kryetare:  Gentiana Sula
Anëtarë:  Altin Hoxha, Simon Mirakaj

Vendim nr. 242, datë 1.8.2018 (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 1.8.2018 Au-
toriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë

VENDOSI:

1. Të informojë shtetasin A. N., për sa kërkohet në shkresën nr. 130 prot., datë 6.3.2018, 
se mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, ka dokumente për të në arkivat e 
ish-Sigurimit të Shtetit. Informacioni dhe përmbajtja teknike e këtyre dokumenteve re-
zulton si më poshtë: 

-  Kopja e shkresës Ministrisë së Punëve të Brendshme, Dega e Punëve të 
Brendshme Shkodër, me nr. 198 prot., datë 28.1.1991, dërguar Hetuesisë së 
Rrethit Shkodër.

2. Të njohë shtetasin A. N. me dokumentet që ekzistojnë për të në arkivat e ish-Sigurimit 
të Shtetit.

3. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

Kryetare:  Gentiana Sula
Anëtarë:  Altin Hoxha, Simon Mirakaj
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Vendim nr. 243, datë 1.8.2018 (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 1.8.2018 Au-
toriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë

VENDOSI:

1. Të informojë shtetasin L. K., për sa kërkohet në shkresën nr. 132 prot., datë 6.3.2018, 
mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, ka dokumente për të në arkivat e ish-Sig-
urimit të Shtetit. Informacioni dhe përmbajtja teknike e këtyre dokumenteve rezulton si 
më poshtë: 

-  Figuron i regjistruar në regjistrin e agjenturës Berat, me nr. regjistri 6662, 
tërhequr në bashkëpunim me datë 8.12.1986, datëlindja 1951, vendlindja Ti-
ranë, kategoria “Informator”.

2. Të njohë shtetasin L. K. me dokumentet që ekzistojnë për të në arkivat e ish-Sigurimit 
të Shtetit.

3. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

Kryetare:  Gentiana Sula
Anëtarë:  Altin Hoxha, Simon Mirakaj

Vendim nr. 244, datë 1.8.2018 (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 1.8.2018 Au-
toriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë

VENDOSI:

1. Të informojë shtetasin F. M., për sa kërkohet në shkresën nr. 131 prot., datë 7.3.2018, 
se mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani ka dokumente për të në arkivat e ish-Sig-
urimit të Shtetit. Informacioni dhe përmbajtja teknike e këtyre dokumenteve rezulton si 
më poshtë: 

-  Figuron i regjistruar në regjistrin e agjenturës Vlorë, me nr. regjistri 1371, 
tërhequr në bashkëpunim me datë 12.2.1973, datëlindja 1946, vendlindja Du-
kat, kategoria “Informator” me pseudonim “Sokoli”, arkivuar në vitin 1986.

-  Kartelë model 2, nr. 3623, në emrin e F. M., me emër babai I., dhe datëlindje 
1946 me pseudonim “Sokoli”.

2. Të njohë shtetasin F. M. me dokumentet që ekzistojnë për të në arkivat e ish-Sigurimit 
të Shtetit.

3. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

Kryetare:  Gentiana Sula
Anëtarë:  Altin Hoxha, Simon Mirakaj

Vendim nr. 245, datë 1.8.2018 (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 1.8.2018 Au-
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toriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë

VENDOSI:

1. Të informojë shtetasin Q. Sh., për sa kërkohet në shkresën nr. 131 prot., datë 6.3.2018, 
mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, ka dokumente për të në arkivat e ish-Sig-
urimit të Shtetit. Informacioni dhe përmbajtja teknike e këtyre dokumenteve rezulton si 
më poshtë: 

-  Figuron i regjistruar në regjistrin e agjenturës Tepelenë, me nr. regjistri  1673, 
tërhequr në bashkëpunim më datë 4.2.1986, datëlindja 1963, vendlindja 
Shalë, kategoria “Informator” me pseudonim “Ylli”, arkivuar ne vitin 1986;

-  Kartelë model 2, nr. 3623, në emrin e Q. Sh., me emër babai F., dhe datëlindje 
1963, me pseudonim “Ylli”. 

2. Të njohë shtetasin Q. Sh. me dokumentet që ekzistojnë për të në arkivat e ish-Sigurimit 
të Shtetit.

3. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

Kryetare:  Gentiana Sula
Anëtarë:  Altin Hoxha, Simon Mirakaj

Vendim nr. 246, datë 1.8.2018 (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 1.8.2018 Au-
toriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë

VENDOSI:

1. Të informojë shtetasin J. Sh., për sa kërkohet në shkresën nr. 286/2 prot., datë 
28.5.2018, mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani ka dokumente për të në arkivat 
e ish-Sigurimit të Shtetit. Informacioni dhe përmbajtja teknike e këtyre dokumenteve 
rezulton si më poshtë: 

-  Fletë e regjistrit, model K.1, me numër rendor 8926, sipas së cilës shtetasi J. A. 
Sh. figuronte i regjistruar në Regjistrin e Agjenturës Shkodër, data e regjistrimit 
3.8.1988, datëlindja 1961, vendlindja Vrakë, kat. strehues, drejtimi jugosllav, 
organi regjistrues, dega Shkodër.

-  Kartelë model 2, nr. regj 8926, në emrin e J. Sh., me emër babai A., emri i 
nënës D. dhe datëlindje 1961.

2. Sekrertariati Teknik të kërkojë nga Drejtoria e Përgjithshme e Gjendjes Civile informa-
cion të plotë dhe më të detajuar në Regjistrin Qendror dhe Arkivin e Gjendjes Civile, 
nëse në të dhënat e shtetasit J. Sh. dhe në përbërjen e trungut të tij familjar, veçanërisht 
të nënës (V.) dhe babait të tij (A.), të ketë patur ndryshime përbërësish të të dhënave 
(emër, mbiemër etj.), në funksion të saktësimit të të dhënave, për përmbylljen e këtij 
procesi.

3. Të njohë shtetasin J. Sh. me dokumentet që ekzistojnë për të në arkivat e ish-Sigurimit 
të Shtetit.

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

Kryetare:  Gentiana Sula
Anëtarë:  Altin Hoxha, Simon Mirakaj
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Vendim nr. 249, datë 1.8.2018 (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 1.8.2018 Au-
toriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë

VENDOSI:

1. Të informojë shtetasen E. P., për sa kërkohet në shkresën nr. prot. 313, datë 24.5.2018, 
se mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani për shtetasin K. K. nuk ekzistojnë të 
dhëna, që të ketë qenë ndonjëherë të 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, Simon Mirakaj

Vendim nr. 251, datë 1.8.2018 (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 1.8.2018 Au-
toriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë

VENDOSI:

1. Të informojë shtetasin N. Z., për sa kërkohet në shkresën nr. 81, datë 21.2.2018, se 
mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani për komandantët e burgjeve nuk ekzistojnë 
të dhëna, që të kenë qenë ndonjëherë të survejuar apo të kenë dokumente për ta në 
arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit.

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

Kryetare:  Gentiana Sula
Anëtarë:  Altin Hoxha, Simon Mirakaj

Vendim nr. 252, datë 1.8.2018 (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 1.8.2018 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. 237, datë 23.4.2018, se 
mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani për shtetasit O. P., P. P. nuk ekzistojnë 
të dhëna që të kenë qenë ndonjëherë të survejuar apo të kenë dokumente për ta në 
arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit.

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 
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Kryetare:  Gentiana Sula
Anëtarë:  Altin Hoxha, Simon Mirakaj

Vendim nr. 258, datë 29.8.2018 (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 29.8.2018 Au-
toriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë

VENDOSI:

1. Të informojë shtetasen M. M., për sa kërkohet në shkresën nr. 58 prot., datë 8.2.2018, 
se mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani ka dokumente për të ndjerin M. N. në 
arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit, si:

-  Dosje hetimore-gjyqësore nr. 4739, e përbërë nga 86 (tetëdhjetë e gjashtë) 
fletë, 109 (njëqind e nëntë) faqe të digjitalizuara dhe të hedhura në format CD, 
që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit.

-  Dosje formulare nr. 1338, kategoria 2/A, e përbërë nga 259 fletë, nga të cilat 29 
(njëzet e nëntë) faqe të digjitalizuara dhe të hedhura në format CD, informacion 
që ka të bëjë me subjektin e kërkimit tonë M.N. 

2. T’i jepet shtetases M. M. dokumentacioni dublikat që përmbajnë dosjet e sipërcituara, 
në trajtë CD. 

3. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

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

Vendim nr. 259, datë 29.8.2018 (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 29.8.2018 Au-
toriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë

VENDOSI:

1. Të informojë shtetasen V. M., për sa kërkohet në shkresën nr. 318 prot., datë 25.5.2018, 
se mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani ka dokumente për të ndjerin M. Ç. në 
arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit, si:

-  Dosje formulare me 3 (tre) volume, që i përket drejtorisë së II-të, e përbërë nga 
670 (gjashtëqind e shtatëdhjetë fletë), nga të cilat 888 faqe të digjitalizuara dhe 
të hedhura në format CD, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit për subjektin M. 
Ç. 

2. T’i jepet shtetases V. M. dokumentacioni dublikat që përmban dosja e sipërcituar, në 
trajtë CD. 

3. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

Kryetare:  Gentiana Sula
Anëtarë:  Altin Hoxha, dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj
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Vendim nr. 260, datë 29.8.2018 (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 29.8.2018 Au-
toriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë

VENDOSI:

1. Të informojë shtetasen D. F., për sa kërkohet në shkresën nr. 53 prot., datë 6.2.2018, 
se mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani ka dokumente për të ndjerin A. F. në 
arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit, si:

-  Dosje formulare nr. 1247, kategoria 2/B, e përbërë nga 170 (njëqind e shtatëdh-
jetë) fletë, 261 (dyqind e gjashtëdhjetë e një) faqe të digjitalizuara dhe të hed-
hura në format CD, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit për subjektin A. F.

2. T’i jepet shtetases D. F. dokumentacioni dublikat që përmban dosja e sipërcituar, në 
trajtë CD. 

3. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

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

Vendim nr. 261, datë 29.8.2018 (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 29.8.2018 Au-
toriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë

VENDOSI:

1. Të informojë shtetasen V. Gj., për sa kërkohet në shkresën nr. 335 prot., datë 21.12.2017, 
se mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani ka dokumente për të ndjerin H. D. në 
arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit, si:

-  Dosje hetimore-gjyqësore nr. 6091, e përbërë nga 171 (njëqind e shtatëdhjetë 
e një) fletë, 200 (dyqind) faqe të digjitalizuara dhe të hedhura në format CD, që 
ekzistojnë në arkivat e Autoritetit për subjektin H. D. 

2. T’i jepet shtetases V. Gj. dokumentacioni dublikat që përmban dosja e sipërcituar, në 
trajtë CD. 

3. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

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

Vendim nr. 262, datë 29.8.2018 (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 29.8.2018 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. 37 prot., datë 29.1.2018, 
se mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani ka dokumente për të në arkivat e ish-Sig-
urimit të Shtetit, si:

-  Dosje formulare nr. 2941, kategoria 2/B, e përbërë nga 134 (njëqind e tridhjetë 
e katër) fletë, 172 (njëqind e shtatëdhjetë e dy) faqe të digjitalizuara dhe të 
anonimizuara, në format CD, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit për subjektin 
A. H. 

2. T’i jepet shtetasit A. H. dokumentacioni dublikat që përmban dosja e sipërcituar, në 
format CD, e anonimizuar. 

3. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

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

Vendim nr. 263, datë 29.8.2018 (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 29.8.2018 Au-
toriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë

VENDOSI:

1. Të informojë shtetasin Gj. V., për sa kërkohet në shkresën nr. 330 prot., datë 14.12.2017, 
se mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani ka dokumente për të në arkivat e ish-Sig-
urimit të Shtetit, si:

-  Dosje hetimore-gjyqësore nr. 12040, e përbërë nga 120 (njëqind e njëzet) fletë, 
149 (njëqind e dyzet e nëntë) faqe të digjitalizuara në format CD. 

-  Dosje formulare nr. 2701, kategoria 2/A, e përbërë nga 176 (njëqind e shtatëdh-
jetë) fletë, 273 (dyqind e shtatëdhjetë e tre) faqe të digjitalizuara dhe të anoni-
mizuara, në format CD, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit për subjektin Gj. V. 

2. T’i jepet shtetasit Gj. V. dokumentacioni dublikat që përmbajnë dosjet e sipërcituara, në 
format CD e anonimizuar. 

3. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

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

Vendim nr. 264, datë 29.8.2018 (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 29.8.2018 Au-
toriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë

VENDOSI:
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1. Të informojë shtetasen D. M., për sa kërkohet në shkresën nr. 270 prot., datë 7.5.2018, 
se mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani ka dokumente për të ndjerin M. M. në 
arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit, si:

-  Dosje përpunimi nr. 2908, kategoria 2/B, e përbërë nga 134 (njëqind e tridhjetë 
e katër) fletë, 180 (njëqind e tetëdhjetë) faqe të digjitalizuara dhe të anoni-
mizuara, në format CD, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit për subjektin M. M.

2. T’i jepet shtetases D. M. dokumentacioni dublikat që përmban dosja e sipërcituar, në 
format CD. 

3. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

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

Vendim nr. 265, datë 29.8.2018 (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 29.8.2018 Au-
toriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë

VENDOSI:

1. Të informojë shtetasin L. K., për sa kërkohet në shkresën nr. 329 prot., datë 14.12.2017, 
se mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani ka dokumente për të në arkivat e ish-Sig-
urimit të Shtetit, si:

-  Dosje formulare nr. 1738, kategoria 2/A, e përbërë nga 50 (pesëdhjetë) fletë, 
80 (tetëdhjetë) faqe të digjitalizuara dhe të anonimizuara, në format CD, që 
ekzistojnë në arkivat e Autoritetit për subjektin L. K.

2. T’i jepet shtetasit L. K. dokumentacioni dublikat që përmban dosja e sipërcituar, në for-
mat CD, e anonimizuar. 

3. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

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

Vendim nr. 266, datë 29.8.2018 (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 29.8.2018 Au-
toriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë

VENDOSI:

1. Të informojë shtetasen D. K., për sa kërkohet në shkresën nr. 214 prot., datë 16.4.2018, 
se mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani ka dokumente për të ndjerin E. K. në 
arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit, si:

-  Dosje hetimore-gjyqësore nr. 11644/1 dhe nr. 11644-A, e përbërë nga 112 
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(njëqind e dymbëdhjetë) fletë, 140 (njëqind e dyzet) faqe të digjitalizuara dhe të 
hedhura në format CD. 

-  Dosje formulare nr. 4329, kategoria 2/A, e përbërë nga 215 (dyqind e pesëm-
bëdhjetë) fletë, 319 (treqind e nëntëmbëdhjetë) faqe të digjitalizuara dhe të 
anonimizuara, në format CD, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit. 

2. T’i jepet shtetases D. K. dokumentacioni dublikat që përmbajnë dosjet e sipërcituara, 
në format CD. 

3. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

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

Vendim nr. 267, datë 29.8.2018 (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 29.8.2018 Au-
toriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë

VENDOSI:

1. Të informojë shtetasin D. Z., për sa kërkohet në shkresën nr. 94 prot., datë 26.2.2018, 
se mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani ka dokumente për të ndjerin Xh. L. në 
arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit, si:

-  Dosje hetimore-gjyqësore nr. 5927-A dhe nr. 5927/I-A, e përbërë nga 224 (dy-
qind e njëzet e katër) fletë, 281 (dyqind e tetëdhjetë e një) faqe të digjitalizuara 
dhe të hedhura në format CD, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit për subjektin 
Xh. L.

2. T’i jepet shtetasit D. Z. dokumentacioni dublikat që përmbajnë dosjet e sipërcituara, në 
format CD. 

3. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

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

Vendim nr. 268, datë 29.8.2018 (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 29.8.2018 Au-
toriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë

VENDOSI:

1. Të informojë shtetasin D. Z., për sa kërkohet në shkresën nr. 147 prot., datë 12.3.2018, 
se mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani ka dokumente për të ndjerin M. L. në 
arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit, si:

-  Dosje hetimore-gjyqësore nr. 10891-A dhe nr. 10891/I-A, e përbërë nga 143 
(dyqind e dyzet e tre) fletë, 217 (dyqind e shtatëmbëdhjetë) faqe të digjital-
izuara dhe të hedhura në format CD, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit për 
subjektin M. L. 

2. T’i jepet shtetasit D. Z. dokumentacioni dublikat që përmbajnë dosjet e sipërcituara, në 
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format CD.

3. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

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

Vendim nr. 269, datë 29.8.2018 (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 29.8.2018 Au-
toriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë

VENDOSI:

1. Të informojë shtetasin M. Sh., për sa kërkohet në shkresën nr. 181 prot., datë 28.3.2018, 
se mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani ka dokumente për të në arkivat e ish-Sig-
urimit të Shtetit, si:

-  Dosje hetimore-gjyqësore nr. 10953 dhe nr. 10953/I, e përbërë nga 129 (njëqind 
e njëzet e nënte) fletë, 140 (njëqind e dyzet) faqe të digjitalizuara dhe të hedhu-
ra në format CD.

-  Dosje formulare nr. 9426, kategoria 2/B, e përbërë nga 108 (njëqind e tetë) 
fletë, 152 (njëqind e pesëdhjetë e dy) faqe të digjitalizuara dhe të anonimizuara, 
në format CD, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit për subjektin M. Sh. 

2. T’i jepet shtetasit M. Sh. dokumentacioni dublikat që përmbajnë dosjet e sipërcituara, 
në trajtë CD e anonimizuar. 

3. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

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

Vendim nr. 270, datë 29.8.2018 (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 29.8.2018 Au-
toriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë

VENDOSI:

1. Të informojë shtetasin H. K., për sa kërkohet në shkresën nr. 332 prot., datë 31.5.2018, 
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. 271, datë 29.8.2018 (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 29.8.2018 Au-
toriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë

VENDOSI:

1. Të informojë shtetasin S. A., për sa kërkohet në shkresën nr. 407 prot., datë 4.6.2018, 
që mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani për të ndjerin R. A. nuk ekzistojnë të 
dhëna që të ketë qenë ndonjëherë i survejuar apo të ketë dokumente për të në arkivat 
e ish-Sigurimit të Shtetit, me qëllim për të qartësuar fatin e të vdekurit apo të zhdukurit.

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

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

Vendim nr. 272, datë 29.8.2018 (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 29.8.2018 Au-
toriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë

VENDOSI:

1. Të informojë shtetasin I. Xh., për sa kërkohet në shkresën nr. 409 prot., datë 4.6.2018, 
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. 273, datë 29.8.2018 (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 29.8.2018 Au-
toriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë

VENDOSI:

1. Të informojë shtetasin J. B., për sa kërkohet në shkresën nr. 426 prot., datë 6.6.2018, 
që mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani për të ndjerin J. 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. 274, datë 29.8.2018 (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 29.8.2018 Au-
toriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë

VENDOSI:

1. Të informojë shtetasin J. B., për sa kërkohet në shkresën nr. 427 prot., datë 6.6.2018, 
që mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani për të ndjerin K. 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. 275, datë 29.8.2018 (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 29.8.2018 Au-
toriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë

VENDOSI:

1. Të informojë shtetasin A. L., për sa kërkohet në shkresën nr. 450 prot., datë 11.6.2018, 
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. 276, datë 29.8.2018 (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 29.8.2018 Au-
toriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë

VENDOSI:

1. Të informojë shtetasen D. S., për sa kërkohet në shkresën nr. 480 prot., datë 19.6.2018, 
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. 

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

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

Vendim nr. 277, datë 29.8.2018 (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 29.8.2018 Au-
toriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë

VENDOSI:

1. Të informojë shtetasen S. P., për sa kërkohet në shkresën nr. 433 prot., datë 7.6.2018, 
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
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BIBLIOGRAFIA E 
INFORMACIONIT TË 
DEKLASIFIKUAR NË AIDSSH

Bibliografia e informacionit të deklasifikuar në AIDSSH me vendimin nr. 11

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 dosjeve të klasifikuara “sekret shtetëror”, me vendimin 
nr. 11, datë 25.7.2018, si më poshtë:  

FONDI ARKIVOR I ISH-SIGURIMIT TË SHTETIT QË ADMINISTROHET NGA AIDSSH-ja

1. Dosje përpunimi nr. 30 në ngarkim të E. D., kategoria 2 A. Dosja ka 4 volume me 230 
(dyqind e tridhjetë), 274 (dyqind e shtatëdhjetë e katër), 127 (njëqind e njëzet e shtatë), 
158 (njëqind e pesëdhjetë e tetë) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “tepër sekret”.

2. Dosje formulare nr. 2796, në ngarkim të J. A., kategoria 2 A. Dosja ka 9 (nëntë) fletë. 
Niveli i klasifikimit të dosjes është “tepër sekret”. 

3. Dosje përpunimi nr. 12277 dhe fashikull në ngarkim të V. S. D., kategoria 2 A. Dosja ka 
149 (njëqind e dyzet e nëntë) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “sekret”. 

4. Dosje formulare nr. 9217, në ngarkim të I. S., kategoria 2 B. Dosja ka 105 (njëqind e 
pesë) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “sekret”. 

5. Dosje formulare nr. 9426, në ngarkim të M. SH., kategoria 2 B. Dosja ka 106 (njëqind e 
gjashtë) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “sekret”. 

6. Dosje përpunimi nr. 2908 dhe fashikull të dënuari në ngarkim të M. M., kategoria 2 B. 
Dosja ka 103 (njëqind  tre) fletë, fashikulli 21 (njëzet e një) fletë. Niveli i klasifikimit të 
dosjes është “sekret”. 
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7. Dosje përpunimi nr. 377 në ngarkim të B. M., kategoria 2 B. Dosja ka 54  (pesëdhjetë 
katër) fletë dhe në xhepin e dosjes ka  54  (pesëdhjetë katër) fletë. Niveli i klasifikimit të 
dosjes është “sekret”. 

8. Dosje përpunimi nr. 9705 në ngarkim të I. T., kategoria 2 A. Dosja ka 195  (njëqind e 
nëntëdhjetë e pesë) fletë dhe fashikull të dënuari me 6 (gjashtë) fletë. Niveli i klasifikimit 
të dosjes është “sekret”.

9. Dosje formulare nr. 465 në ngarkim të B. H., kategoria 2 A. Dosja ka 94 (nëntëdhjetë e 
katër) fletë dhe 15 fletë në zarf. Niveli i klasifikimit të dosjes është “sekret”. 

10. Dosje formulare nr. 5200/1291 në ngarkim të V.B., kategoria 2 B. Dosja ka 49 (dyzet e 
nëntë) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “sekret”. 

11. Fashikull i të arratisurit  nr. 100, në ngarkim të Z. S., Fashikulli ka 30 (tridhjetë) fletë. 
Niveli i klasifikimit të fashikullit është “sekret”. 

12. Fashikull i të arratisurit  nr. 2960/72, në ngarkim të I. B., Fashikulli ka 1 (një) fletë. Niveli 
i klasifikimit të fashikullit është “sekret”. 

13. Dosje përpunimi nr. 2657, në ngarkim të A. R. Dosja ka dy volume përkatësisht me 337 
(treqind e tridhjetë e shtatë) dhe 183 (njëqind e tetëdhjetë e tre) fletë. Niveli i klasifikimit 
të dosjes është “sekret”. 

14. Fashikull i të arratisurit nr. 718/125, në ngarkim të G. Xh. Fashikulli ka 56 (pesëdh-
jetë e gjashtë) dhe 5(pesë) fletë. I sipërcituari ka dhe fashikull kandidati “Urani” me 73 
(shtatëdhjetë e tre) fletë. Niveli i klasifikimit të dokumenteve është “tepër sekret”. 

15. Dosje për shtetasin e huaj J. B., nr. 6977-H. Dosja ka 157 (njëqind e pesëdhjetë e 
shtatë) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “sekret”. 

16. Dosje formulare nr. 5114,  në ngarkim të H. D. Dosja ka 127 (njëqind e njëzet e shtatë) 
fletë dhe një zarf. Niveli i klasifikimit të dosjes është “sekret”.

17. Dosje formulare nr. 787,  në ngarkim të Xh. D., kategoria 2 B. Dosja ka 76 (shtatëdhjetë 
e gjashtë) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “sekret”. 

18. Dosje formulare nr. 2332,  në ngarkim të N. L., kategoria 2 B. Dosja ka 36 (tridhjetë e 
gjashtë) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “sekret”. 

19. Dosje përpunimi nr. 3484,  në ngarkim të N. Q., kategoria 2 B. Dosja ka 141 (njëqind 
e dyzet e një) fletë dhe fashikulli i të dënuarit 4 fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është 
“sekret”. 

20. Dosje formulare nr. 3803,  në ngarkim të A. N., i datëlindjes 1932, kategoria 2 B. Dosja 
ka 35 (tridhjetë e pesë) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “sekret”. 

21. Fashikulli i të dënuarit G. M. Fashikulli ka 16 (gjashtëmbëdhjetë) fletë. Niveli i klasifikimit 
të fashikullit është “sekret”. 

22. Fashikull i të arratisurit nr. 3333, në ngarkim të V. Xh., i datëlindjes 1921. Fashikulli ka 
194 (njëqind e nëntëdhjetë e katër). Niveli i klasifikimit të dokumenteve është “sekret”. 

23. Dosje personale dhe pune nr. 15478, me pseudonimin “Besniku”, kategoria “Inf” për K. 
R. Dosja personale ka 16 (gjashtëmbëdhjetë) fletë dhe dosja e punës ka 5 (pesë) fletë. 
Niveli i klasifikimit të dosjes është “tepër sekret”. 

24. Dosje formulare nr. 4359,  në ngarkim të Sh. R., i datëlindjes 1932, kategoria 2 A. Dos-
ja ka dy volume me gjithsej 428 (katërqind e njëzet e tetë) fletë. Niveli i klasifikimit të 
dosjes është “tepër sekret”. 

25. Dosje personale dhe pune nr. 7845, me pseudonimin “Trimi”, kategoria “Inf”, për A. D. 
Dosja personale ka 13 (trembëdhjetë) fletë dhe dosja e punës ka 4 fletë (lista të paplotë-
suara). Niveli i klasifikimit të dosjes është “tepër sekret”.

26. Fashikull nr. 33, në ngarkim të A. M., i datëlindjes 1933. Fashikulli ka 14 (katërmbëdh-
jetë) fletë. Niveli i klasifikimit të dokumenteve është sekret. 

27. Dosje nr. 945 për shtetasin  M. Ç.  Dosja ka tre volume, përkatësisht me nga 362 
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(treqind e gjashtëdhjetë e dy), 48 (dyzet e tetë) fletë dhe 257 (dyqind e pesëdhjetë e 
shtatë) fletë me biseda telefonike. Niveli i klasifikimit të dosjes është “sekret”. 

28. Dosje personale dhe pune nr. 7106, me pseudonimin “Minerali”, kategoria “Inf”, për E. 
M. Dosja personale ka 26 (njëzet e gjashtë) fletë dhe dosja e punës ka 77 (shtatëdhjetë 
e shtatë) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “tepër sekret”. 

29. Dosje përpunimi nr. 1210,  në ngarkim të H. H., kategoria 2 A. Dosja ka 82 (tetëdhjetë e 
dy) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “sekret”. 

30. Dosje përpunimi nr. 2699,  në ngarkim të Q. D., kategoria 2 A. Dosja ka 223 (dyqind e 
njëzet e tre) fletë dhe fashikulli i të dënuarit 8 (tetë) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes 
është “sekret”. 

31. Dosje formulare e të arratisurit S. P., me nr. 2960/21. Dosja ka 225 (dyqind e njëzet e 
pesë) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “sekret”. 

32. Dosje formulare për  M. L., nr. 247. Dosja ka tre volume dhe një fashikull të dënuari, 
përkatësisht me nga 151 (njëqind e pesëdhjetë e një), 89 (tetëdhjetë e nëntë) fletë, 67 
(gjashtëdhjetë e shtatë) fletë dhe fashikulli me 20 (njëzet fletë). Niveli i klasifikimit të 
dosjes është “sekret”. 

33. Dosje formulare nr. 116,  në ngarkim të I. G., i datëlindjes 1925, kategoria 2 A. Dosja ka 
gjithsej 208 (dyqind e tetë) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “sekret”. 

34. 34. Dosje përpunimi nr. 747,  në ngarkim të Y. M., kategoria 2 B. Dosja ka 162 (njëqind 
e gjashtëdhjetë e dy) fletë dhe zarf me 59 (pesëdhjetë e nëntë) fletë. Niveli i klasifikimit 
të dosjes është “sekret”. 

35. Dosje përpunimi nr. 10276,  në ngarkim të A. Sh., kategoria 2 A. Dosja ka 128 (njëqind 
e njëzetë e tetë) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “sekret”. 

36. 36. Dosje përpunimi nr. 3871, në ngarkim të S. M., kategoria 2 A. Dosja ka 271 (dyqind 
e shtatëdhjetë e një) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “sekret”.

37. Dosje përpunimi nr. 4329, në ngarkim të E. K., i datëlindjes 1925, kategoria 2 A. Dosja 
ka 215 (dyqind e pesëmbëdhjetë) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “sekret”. 

38. Dosje përpunimi nr. 1402,  në ngarkim të Gj. K., kategoria 2 B. Dosja ka 271 (dyqind e 
shtatëdhjetë e një) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “sekret”. 

39. Dosje formulare me nr. 2509,  në ngarkim të të arratisurit Xh. L., i datëlindjes 1912, 
kategoria 2 A. Dosja ka 389 (treqind e tetëdhjetë e nëntë) fletë. Niveli i klasifikimit të 
dosjes është “sekret”. 

40. Fotokopje dokumentesh për B. Sh,. Niveli i klasifikimit të dokumenteve “tepër sekret”, 
3 (tre) fletë.

41. Dosje formulare nr. 5701,  në ngarkim të R. M., kategoria 2 B. Dosja ka 51 (pesëdhjetë 
e një) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “sekret”.

42. Dosje formulare nr. 4252,  në ngarkim të N. G., kategoria 2 B. Dosja ka 39 (tridhjetë e 
nëntë) fletë dhe 12 fletë në xhepin e dosjes. Niveli i klasifikimit të dosjes është “sekret”.

KRYETARE E KDZH-së
Gentiana Sula         



Buletini i veprimtarisë së AIDSSH-së, 2018  Nr.4

- 51 -

Bibliografia e informacionit të deklasifikuar në AIDSSH me vendimin nr. 12

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 dosjeve të klasifikuara “sekret shtetëror”, me vendimin nr. 
12 , datë 1.8.2018, si më poshtë:  
FONDI ARKIVOR I ISH-SIGURIMIT TË SHTETIT QË ADMINISTROHET NGA AIDSSH-ja

1. Dosje përpunimi nr. 4869 në ngarkim të Z. H., kategoria 2 A. Dosja ka një volum me 71 
(shtatëdhjetë e një) fletë, një kartelë model 1 (përpunimi) dhe një fashikull të dënuari me 
6 (gjashtë) fletë.  Niveli i klasifikimit të dosjes është “sekret”. 

KRYETARE E KDZH-së
Gentiana Sula                                                                                           
 

Bibliografia e informacionit të deklasifikuar në AIDSSH me vendimin nr. 13

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 urdhrit 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 dosjeve të klasifikuara “sekret shtetëror”, me vendimin 
nr. 13, datë 9.8.2018 si më poshtë:  

FONDI ARKIVOR I ISH-SIGURIMIT TË SHTETIT QË ADMINISTROHET NGA AIDSSH
1. Fotokopje e regjistrit të agjenturës dega IV, model K.1,  ku figuron i regjistruar J. L.

2. Fotokopje të kartelës model 2 në ngarkim të J. L.

3. Fotokopje e fletës së regjistrit dhe e kartelës model 2 për F. M.

4. Fotokopje e fletës së regjistrit të agjenturës Berat ku figuron L.K.

5. Fotokopje e fletës së regjistrit model K ku figuron i regjistruar G. Gj.

6. Fotokopje e fletës së regjistrit model K.1 dhe fotokopje e kartelës model 2 ku figuron i 
regjistruar Q. SH.

7. Fotokopje e fletës së kartelës model 2 për Q. GJ.

8. Fotokopje e fletës së regjistrit të agjenturës ku figuron SH.XH.

KRYETARE E KDZH-së
Gentiana Sula
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Bibliografia e informacionit të deklasifikuar në AIDSSH me vendimin nr. 14

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 urdhin 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 dokumenteve të klasifikuara “sekret shtetëror”, me ven-
dimin nr. 14 , datë  17.8.2018 si më poshtë:  

FONDI ARKIVOR I ISH-SIGURIMIT TË SHTETIT QË ADMINISTROHET NGA AIDSSH-JA

1. Regjistri i përpunimit model k. 1 i rrethit të Tepelenës që fillon me nr. protokolli 1, datë 
15.3.1949 dhe mbyllet me nr. protokolli 709, datë 7.1.1986 me 40 fletë të plotësuara. 
Niveli i klasifikimit të regjistrit “sekret”.

2. Regjistri i përpunimit model 1 i rrethit të Tepelenës që fillon me nr. protokolli 9, datë 
30.1.1949 dhe mbyllet me nr. protokolli 773, datë 25.12.1990, me 19 fletë të plotësuara. 
Niveli i klasifikimit të regjistrit “sekret”. 

3. Kartela model 1 përpunimesh (10 copë), me numër regjistri: 6, 14, 25, 212, 219, 308, 
384, 418, 442, 746. Kartelat datojnë në vitet 1952-1982. Kartelat i përkasin ish-Degës 
së Punëve të Brendshme Tepelenë.

4. Lista, evidenca me emra të pushkatuarish, burgosurish, të dënuarish dhe të ndjekur nga 
Sigurimi i Shtetit për rrethin e Tepelenës dhe për rrethe të tjera me 209 (dyqind e nëntë) 
fletë. Niveli i klasifikimit të dokumenteve është “tepër sekret”. 

5. Dosje ORV nr. 218 “Për Kampin- Burgun e Tepelenës” me 7 (shtatë) fletë. Niveli i klas-
ifikimit të dosjes është “tepër sekret”. 

6. Dosje formulare nr. 11, kategoria 2A në ngarkim të S. T. Dosja ka 125 (njëqind e njëzet 
e pesë) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “tepër sekret”. 

7. Dosje formulare nr. 906, kategoria 2A në ngarkim të A. Gj. S., Dosja ka 121 (njëqind e 
njëzet e një) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “tepër sekret”. 

8. Dosje formulare nr. 5132, kategoria 2B në ngarkim të S. R. E. Dosja ka 170 (njëqind e 
shtatëdhjetë) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “tepër sekret”.

9. Dosje formulare nr. 5158, kategoria 2B në ngarkim të R. A. C. Dosja ka dy fashikuj me 
62 (gjashtëdhjetë e dy) dhe 49 (dyzet e nëntë) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është 
“tepër sekret”.

10. Indeks alfabetik nga A-M me 224 (dyqind e njëzet e katër) fletë. Indeksi fillon me nr. 1 
dhe mbyllet me nr. 1087. Niveli i klasifikimit të dosjes është “sekret”. 

11. Indeks alfabetik nga M-Zh me 225 (dyqind e njëzet e pesë) fletë. Indeksi fillon me nr. 
1088 dhe mbyllet me nr. 2038. Niveli i klasifikimit të dosjes është “sekret”. 

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

Raport mbi veprimtarinë e ekspozimit të dokumenteve arkivore të rezistencës an-
tikomuniste dhe përndjekjes së Sigurimit për zonën e Tepelenës

Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit, në bashkëpunim me Bashkinë e 
Tepelenës ekspozoi në mjediset e Autoritetit më 20 gusht 2018 materiale arkivore të dhjetëra dosjeve të 
përndjekjes së Sigurimit ndaj faktorit antikomunist në zonën e Tepelenës, shumë prej të cilave për herë 
të parë. Aktiviteti ishte i hapur për mediat. 
Materialet prej disa mijëra faqesh u vunë në dispozicion të të interesuarve, studiues dhe kërkues shken-
corë, ish-të përndjekur dhe familjarë të tyre, shoqëri civile dhe media, duke mundësuar njohjen me 
inventarët e plotë dhe më gjerë.
Konkretisht, u identifikuan personazhet kryesore të Kryengritjes së Zhapokikës në gusht të vitit 1948 
dhe dosjet e tyre hetimore-gjyqësore, formularë dhe ato të përpunimit, mes të cilëve ajo e Atë Gjergj 
Sulit, Baba Shefqet Mahmutit, Zenel Shehut etj.
U ekspozuan treguesit alfabetikë që mbante Sigurimi i Shtetit për të përndjekurit në zonën e Tepelenës; 
statistika të të burgosurve të 1945, si dhe disa dosje formulare, siç ishte ajo e Selahudin Totos; dosje 
informative të të pushkatuarve, të përndjekurve dhe statistika të detajuara të tyre; raporte të elementit 
antiparti, ku dokumentohet survejimi i personave të internuar; lista të Sigurimit me të arratisurit dhe të 
vrarët në kufi; raporte informative për banda diversantësh dhe dosjet e Sigurimit të Kampit të Bënçës.
Për herë të parë u ekspozuan regjistrat e përpunimit të mbarë zonës së Tepelenës, si dhe dosjet vo-
luminoze hetimore gjyqësore të grupit me të cilin u dënua poeti Trifon Xhagjika, ato të Neim Pashës e 
dhjetëra të tjera. 
AIDSSH-ja ka realizuar kërkim të thelluar mbi viktimat dhe të përndjekurit e kësaj zone nga periudha 
1945-1968, në dokumente, indekse alfabetike dhe statistika. Të gjitha materialet e sipërpërmendura u 
deklasifikuan. Për t’i lexuar këto dokumente të interesuarit mund të plotësojnë formularët e kërkesës për 
informim, sipas ligjit 45/2015. 
Përveçse në mjediset e Autoritetit, materialet u planifikuan të ekspozohen edhe në Tepelenë, më 23 
gusht 2018, në kuadër të organizimeve të AIDSSH-së me partnerët me rastin e  Ditës Europiane të 
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Përkujtimit të Viktimave të Sistemeve Totalitare, me praninë e komunitetit vendas. Kjo ekspozitë kom-
plekse kishte për qëllim inkurajimin e dialogut lokal mbi të shkuarën, me fokus ngjarje të spikatura të 
zonës, që i ridimensionojnë figurat dhe nxisin reflektim.
Duke vënë në dispozicion të publikut materiale të tilla, AIDSSH-ja krijon mundësi për njohje të thelluar 
me dokumente, procesverbale, dosje, foto e statistika që plotësojnë tablonë historike e sociale të kësaj 
zone gjatë periudhës së marrë në shqyrtim, rezistencën apo përndjekjen, duke hedhur dritë mbi të 
shkuarën me baza profesionale, transparencë dhe komunikim të hapur me publikun.
     

Raport mbi Ditën Muzeale/Memoriali Tepelenë

Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit, në bashkëpunim me Bashkinë e 
Tepelenës, Harabel dhe MEMO, të mbijetuar, institucione dhe shoqëri civile aktive, me mbështetjen e 
PNUD-it në Shqipëri, Qeverisë së Italisë, Ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe OSBE, 
në kuadër të memories organizoi në Tepelenë, më 23 gusht 2018 Ditën Muze/Memorial Tepelenë. 
Aktivitetet që u zhvilluan përgjatë datës 23 gusht në Tepelenë, në Ditën Europiane të Përkujtimit të Vik-
timave të Sistemeve Totalitare janë paraqitur si më poshtë:

1. Ekspozita dokumentare 

Ekspozita “Persekutimi komunist në zonën e Tepelenës” mblodhi komunitetin vendas 
dhe të mbijetuar, familjarë e pasardhës të tyre nga e gjithë Shqipëria në Pallatin e Kul-
turës të qytetit të Tepelenës dhe u krijoi atyre mundësinë të njihen me punën e Sigurimit 
të Shtetit në këtë zonë, duke paraqitur materiale voluminoze, duke ekspozuar objekte 
muzeale dhe duke plotësuar shumë formularë për njohje me dosje individuale. 

2. Simpoziumi shkencor

Simpoziumi shkencor për kuadrin historik e juridik të punës së detyruar në diktaturë u 
moderua nga z. Marenglen Kasmi, anëtar i Autoritetit, dhe kumtesat u mbajtën nga znj. 
Sonila Boçi, Instituti i Historisë, në emër të prof. Beqir Meta; znj. Ermira Shtino, në emër 
të prof. Ermal Frashëri dhe z. Çelo Hoxha i ISKK-së. Puna e detyruar në diktaturë u 
paraqit në disa aspekte nga studiuesit dhe ajo do të trajtohet gjerësisht në konferencën 
shkencore të fundtetorit “Të mohuarit e regjimit”, kushtuar internim-dëbimeve në vend.

Të mbijetuarit e trashëgimtarët e  tyre, rreth 200, u mblodhën nga i gjithë vendi me 
autobusë të posaçëm, mbështetur nga bashkitë e Shkodrës,  Elbasanit dhe Tiranës, 
veçanërisht nga kryetarët e tyre, përkatësisht zj. Voltana Ademi dhe z. Fatbardh Doko, 
IIPP dhe OSBE. Përpara qytetarëve të Tepelenës, historianëve, studentëve dhe medi-
as, arkitekti Gjon Radovani bëri një paraqitje të ecurisë së punës për ngritjen e Muzeut 
Kombëtar të Punës së Detyruar në Tepelenë.

Ndërkohë, projektideja e Memorialit në kampin e dëbim-internimit të Tepelenës mbetet 
ende në zhvillim. Autoriteti mbetet i hapur për bashkëpunim me të gjithë aktorët e fak-
torët, në mënyrë që Kampi i Tepelenës, si dëshmi e kampeve të punës së detyruar në 
diktaturë, të përfaqësojë një vend reflektimi për të rinjtë, studentët, qytetarët dhe të 
nderojë sakrificën e dinjitetin njerëzor të mijëra vetave, burra, gra e fëmijë, që u keqtra-
jtuan në kampet e punës së detyruar në të gjithë vendin. 

3. Dekorimi

Në orën 18.30, në prani të të mbijetuarve e familjarëve të tyre, përfaqësuesve të insti-
tucioneve publike e lokale, shoqatave të të drejtave të njeriut, përfaqësuesve të të gjithë 
spektrit politik, organizatave ndërkombëtare dhe të rinjve të pranishëm, z. Ilir Meta, 
Presidenti i  Republikës, dekoroi “Për merita të veçanta civile”, të mbijetuarit:

Znj. Gjelë Gjikola dhe znj. Mrikë Gjikola (titullin e tërhoqi e bija, Age Totaj); 

znj. Drane Jakja (pas vdekjes), (titullin e tërhoqi i biri, Nikë Vuksani) 

dhe z. Lek Pervizi, i cili ka sjellë dëshmi të gjalla deri në ditët e sotme, duke përdorur 
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thëngjill e laps për të dokumentuar me saktësi akribike figura, ndërtesa, situata, portrete 
dhe njerëz, pa i interpretuar ato, me qartësinë dhe besnikërinë e një fotografie. 

Në ceremoni mbajtën fjalën dhe përballën qëndrimet e tyre znj. Gentiana Sula, kryetare 
e Autoritetit, institucionit nismëtar të organizimeve të Ditës Muze/Memorial Tepelenë; z. 
Simon Mirakaj, anëtar i Autoritetit, i internuar në Tepelenë; znj. Mirela Kumbaro, Ministre 
e Kulturës; z. Brian Williams, përfaqësues i PNUD-it në Shqipëri; znj. Voltana Ademi, 
kryetare e Bashkisë Shkodër; z. Nebil Çika dhe z. Bilal Kola, drejtues të shoqatave 
dhe Institutit të ish-të Përndjekurve Politikë. Edhe shoqata “Vatra” në SHBA paraqiti një 
deklaratë në mbështetje të muzealizimit të kampit, lexuar nga Simon Mirakaj. 

Në mbyllje të ceremonisë, Presidenti i Republikës u shpreh se “pajtimi mund të arri-
het duke kërkuar të falur, duke pranuar përgjegjësitë, duke shprehur respekt për të 
gjitha viktimat e regjimit totalitar dhe duke respektuar ata që luftuan kundër tiranisë dhe 
shtypjes. Drejtësia për viktimat e regjimit komunist dhe totalitarist është thelbësore. 
Kërkimi i së vërtetës, hapja e arkivave, procedurat e lustracionit, rehabilitimi, integrimi 
dhe dëmshpërblimi i tyre janë disa nga mënyrat për t’u shprehur atyre dhe familjarëve 
të tyre mirëkuptimin, simpatinë dhe njohjen e vuajtjeve të tyre.” 

4. Projekte artistike-sociale

Nderimi i të mbijetuarve dhe sakrificës së tyre u parapri nga aktivitete të ndryshme në 
kamp, me qëllim që të rinjtë dhe të pranishmit, përmes kujtimeve, të njihnin e të vlerëso-
nin dramën njerëzore të mijëra familjeve, të jetuar ditë pas dite.

Projektet Sikur Mama... (që i shoqëruan të ftuarit për rreth 2 kilometra me kamion deri 
në hyrje të kampit, nën tingujt e  këngës së kënduar nga Mariza Ikonomi, e ardhur 
nga dëshmia e Klora Merlikës, e  mbijetuar); Shtrati-dhomë, (që rindërtoi strukturën 
e drunjtë në të cilën jetonte dhe flinte një familje e tërë sipas dëshmive) dhe projekti I 
përkasim njëri-tjetrit (që rrëfen në vetë të parë histori të mbijetesës në Tepelenë) synu-
an që përmes ndërveprimit t’i njihnin të pranishmit me kampin dhe të nxisnin reflektim. 
Projektet u ndërmorën dhe u mbështetën nga MEMO.

Ndërkaq, qytetarë të shumtë në kamp e jashtë tij blenë dhjetëra qiparisë (82) për Me-
morialin e fëmijëve që nuk i mbijetuan Tepelenës, hapi i parë për ngritjen e Muzeut 
Kombëtar të Kampeve të Punës së Detyruar.

Edhe muret kanë veshë, programi shumëdimensional që solli dëshmitë e të mbijetuarve 
të Tepelenës në arkivin e dëshmive gojore të AIDSSH-së, u projektua në vendin që e 
lindi, në muret e Kampit të Tepelenës. Projekti i plotë u realizua nga bashkëpunimi i 
Autoritetit dhe partnerëve me artisten Alketa Xhafa Mripa dhe Kristale Ivezaj Ramën, 
me të cilat u punua për krijimin e platformës interaktive Edhe muret kanë veshë, duke 
mbledhur dëshmi të të mbijetuarve të dënuar gjatë periudhës komuniste dhe dëshmi 
të solidaritetit që qytetarët e Tepelenës treguan ndaj viktimave. Instalacioni artistik i 
Alketës dhe portretet e dëshmitarëve të Kristales qëndruan përballë njëri-tjetrit në kamp 
dhe sollën zërin e fytyrat e njerëzve të thjeshtë që qëndruan me dinjitet.

Në orën 21.00, me rënien e errësirës dhe realizimin e të gjitha projekteve komplekse 
sociale e artistike, kampi u shndërrua në një mjedis tjetër, me praninë e të rinjve të Te-
pelenës dhe qytetarëve të shumtë vendas. Si homazh për dhimbjen, si triumf i jetës mbi 
të keqen, grupet Asgjë Sikur Dielli dhe Tre Musketierët interpretuan në kamp, në mbyllje 
të një dite kushtuar përkujtimit, nderimit, kërkimit shkencor, dokumentimit, edukimit 
qytetar dhe ndërveprimit me të mbijetuarit. 

Organizimet artistike N’dritë u kuruan nga Harabel.
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Raport mbi prezantimin e aplikacionit për gjetjen e të zhdukurve

Në Ditën Ndërkombëtare të Personave të Zhdukur, më 30 gusht 2018 në mjediset e Autoritetit pranë 
Gardës së Republikës, në prani të familjarëve të të zhdukurve, shoqatave për të drejtat e njeriut dhe 
është i hapur për mediat, Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit, në bash-
këpunim me Komisionin Ndërkombëtar për Personat e Zhdukur (ICMP) dhe Institutin e ish-të Përnd-
jekurve Politikë, prezantoi përpara të pranishmëve  dy aplikacione online, të cilat do të ndihmojnë pro-
cesin e gjetjes dhe identifikimit të personave të zhdukur gjatë periudhës së komunizmit në Shqipëri.
Aplikacionet online u prezantuan nga institucionet dhe organizmat që po punojnë në këtë fushë, Ata 
do të jenë të ndërlidhura me faqen e AIDSSH-së dhe të IIPP-së dhe janë në dispozicion të publikut në 
gjuhën shqipe.
Për të pranishmit foli znj. Gentiana Sula, kryetare e Autoritetit dhe z. Matthew Holliday, drejtor i Projektit 
të ICMP-së për Ballkanin. 
Ai prezantoi Qendrën e Kërkimit Online të ICMP-së dhe treguesin e vendvarrimeve si dy mundësi për të 
ndihmuar familjarët e personave të zhdukur të raportojnë rastet dhe të marrin informacion në lidhje me 
statusin e rasteve individuale të personave të zhdukur. 
Qendra e Kërkimit online e ICMP-së (OIC) është një mjet për të siguruar informacion për një person të 
zhdukur. Ky burim online mund të përdoret nga familjet e të zhdukurve dhe të tjerët.
I zhvilluar mbi bazën e përvojës afatgjatë të ICMP-së për të ndihmuar qeveritë, familjet e të zhdukurve 
dhe të tjerët, OIC është një aplikacion ku informacioni konkret dhe i përdorshëm mblidhet e ruhet në 
mënyrë që mund të përdoret kur është e nevojshme në kërkimin e personave të zhdukur. Aplikacioni 
mundëson paraqitjen e rasteve të personave të zhdukur duke dhënë detaje, si emrin, datën e lindjes, 
vendin ku personi i zhdukur është parë së fundmi. 
Aplikacioni pranon edhe informacion shtesë dhe mundëson marrjen e informacioneve nga familjet e 
personave të zhdukur që kanë dorëzuar kampionët e ADN-së tek ICMP, për të përcjellë statusin e rastit 
në secilën fazë të përpunimit.
Treguesi i vendvarrimeve është aplikacion lehtësisht i përdorshëm dhe lejon raportimin e varreve ma-
sive dhe vendeve të tjera ku mund të gjenden mbetje njerëzore të personave të zhdukur. 
Informacioni mund të jepet në mënyrë anonime ose jo, duke u mundësuar përdoruesve që të japin infor-
macion mbi vendndodhjen e varrezave klandestine. Të gjitha informacionet e dhëna janë konfidenciale 
dhe ruhen në bazën e të dhënave për t’u përdorur në procesin e gjetjes dhe identifikimit.
Më 18 korrik 2018, ICMP nënshkroi një marrëveshje me qeverinë shqiptare për ta vënë në baza insti-
tucionale punën për kërkimin dhe gjetjen e të zhdukurve. AIDSSH-ja dhe IIPP-ja janë të angazhuar në 
këtë proces. 
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Adresa
Garda e Republikës, Rr. “Ibrahim Rugova”, Tiranë

www.autoritetidosjeve.gov.al


