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Vendim nr. 286, datë 4.9.2018 (i shkurtuar)

Në mbështetje të ligjit nr. 45/2015, datë 30.4.2015 “Për të drejtën e informimit për dokumentet e 
ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit 105/2016 “Për organet e 
qeverisjes së sistemit të drejtësisë”, në mbledhjen e datës 4.9.2018 Autoriteti për Informim mbi Doku-
mentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë

VENDOSI:

1. Të informojë Gjykatën e Lartë, për informacionin që kërkohet me shkresën nr. 3148 
prot., datë 3.9.2018, lidhur me procesin e verifikimit të cilëve etike, morale dhe profesio-
nale të kandidates që ka aplikuar, për anëtar të Këshillit të Lartë Gjyqësor, se:

a). Për zonjën B. U., datëlindja e të cilës është pas datës 2 korrik 1973, për shkak 
të moshës nën 18 (tetëmbëdhjetë) vjeç, nuk hyn në fushën e veprimit dhe të 
zbatimit të ligjit nr. 45/2015 dhe për rrjedhojë nuk është objekt verifikimi nga 
Autoriteti.

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

Anëtarë:  Altin Hoxha, dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj

Vendim nr. 287, datë 4.9.2018 (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. 8457, datë 11.2.1999, “Për 
informacionin e klasifikuar “sekret shtetëror””, të ndryshuar, vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 922, 
datë 19.12.2007, “Për sigurimin e informacionit të klasifikuar “sekret shtetëror” që prodhohet, ruhet, 
përpunohet apo transmetohet në sistemet e komunikimit (INFOSEC)”; nenit 8, pika 1, germa “i” të rreg-
ullores “Për organizimin dhe funksionimin e Autoritetit për Informimin e Dokumenteve të ish-Sigurimit të 
Shtetit”, në mbledhjen e datës 4.9.2018 Autoriteti për Informim mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit 
të Republikës së Shqipërisë

VENDOSI:

1. Të informojë DSIK-në, për sa kërkohet në shkresën nr. 5574 prot, datë 29.5.2018 “Dër-
gohet raporti i inspektimit për marrjen e masave lidhur me zbatimin e kërkesave të 
sigurisë në fushën e sigurimit të informacionit të klasifikuar “sekret shtetëror” që tra-
jtohet në sistemet e komunikimit dhe informacionit”, si dhe shkresën nr. 1943 prot, 
datë 13.6.2018, “Për sigurimin e informacionit të klasifikuar në fushën industriale dhe 
zbatimin e kërkesave të Instruksionit të Sigurisë së Projektit (ISP)”, lidhur me miratimin 
e dokumentacionit të paraqitur si më poshtë:

a)  Plan veprimi “Siguria e pajisjeve hardware”,
b)  Plan veprimi “Raportimi i incidenteve të sigurisë së sistemit të klasifikuar”,
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c)  Plan veprimi “Implementimi i masave të sigurisë në sistemet e klasifikuara”,
d)  “Procedurat e operimit të sigurt”,
e)  Deklarata e sigurisë.

2. Dërgimin e dokumentacionit të sipërcituar për shqyrtim DSIK-së.

3. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

Anëtarë:  Altin Hoxha, dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj

Vendim nr. 288, datë 7.9.2018 (i shkurtuar)

Në mbështetje të ligjit nr. 45/2015, datë 30.4.2015 “Për të drejtën e informimit për dokumentet e 
ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit 105/2016 “Për organet e 
qeverisjes së sistemit të drejtësisë”, në mbledhjen e datës 7.9.2018 Autoriteti për Informim mbi Doku-
mentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë

VENDOSI:

1. Të informojë Gjykatën e Lartë për informacionin që kërkohet me shkresën nr. 3162 
prot., datë 4.9.2018, lidhur me rezultatin e verifikimit të cilëve etike, morale dhe pro-
fesionale të zotit L. D., si kandidat që ka aplikuar për t’u  zgjedhur anëtar i Këshillit të 
Lartë Gjyqësor, se nga verifikimet e kryera deri tani, nuk figuron të ketë materiale në 
dokumente të ish-Sigurimit të Shtetit, në emër të tij, sipas nenit 29, pika 2, të ligjit nr. 
45/2015 “Për të drejtën e informimit për dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Repub-
likës Popullore Socialiste të Shqipërisë”.

2.  Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

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

Vendim nr. 289, datë 12.9.2018 (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 12.9.2018 Au-
toriteti për Informim mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë

VENDOSI:

1. Të informojë institucionin e Ministrisë Financës dhe Ekonomisë, për informacionin që 
kërkohet me shkresën nr. 14106 prot., datë 24.07.2018, “Kërkesë për informim”,  se:

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

Kryetare:  Gentiana Sula
Anëtarë: Altin Hoxha, dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj
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Vendim nr. 290, datë 12.9.2018 (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 12.9.2018 Au-
toriteti për Informim 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. 5473/1 prot., datë 23.07.2018, sipas objektit të saj,  se:

a) Për znj. E. Ll., nga verifikimet e kryera deri tani, nuk figuron të ketë materiale në 
dokumente të ish-Sigurimit të Shtetit, sipas nenit 29, pika 2, germa “a”, “b”, “c”, 
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. 297, datë 17.9.2018 (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 17.9.2018 Au-
toriteti për Informim mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë

VENDOSI:

1. Të informojë Prefekturën e Qarkut Tiranë për informacionin që kërkohet me shkresën 
nr. 3522/1 prot., datë 31.7.2018, lidhur me rezultatin e verifikimit të cilëve etike, morale 
dhe profesionale të zonjës S. J., në detyrë Prefekt i Qarkut Tiranë, se:   
nga verifikimet e kryera deri tani nuk figuron të ketë materiale në dokumente të 
ish-Sigurimit të Shtetit, në emër të saj, 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. Një kopje e këtij vendimi t’i dërgohet për dijeni Ministrisë së Brendshme.

3. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

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

Vendim nr. 298, datë 17.9.2018 (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 17.9.2018 Au-
toriteti për Informim mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë

VENDOSI:

1. Të informojë Prefekturën e Qarkut Gjirokastër për informacionin që kërkohet me 
shkresën nr. 1868/1 prot., datë 31.7.2018, lidhur me rezultatin e verifikimit të cilëve 
etike, morale dhe profesionale të zotit A. A., në detyrë Prefekt i Qarkut Gjirokastër, 
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se: nga verifikimet e kryera deri tani, nuk figuron të ketë materiale në dokumente 
të ish-Sigurimit të Shtetit, në emër të tij, 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. Një kopje e këtij vendimi t’i dërgohet për dijeni Ministrisë së Brendshme.

3. 3 Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

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

Vendim nr. 320, datë 24.9.2018 (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 24.9.2018 Au-
toriteti për Informim mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë

VENDOSI:

1. Të informojë Prefektin e Qarkut Shkodër për informacionin që kërkohet me shkresën  
nr. 928/1 prot., datë 23.7.2018, lidhur me rezultatin e verifikimit të cilëve etike, morale 
dhe profesionale të zotit Ç. M., në detyrë Prefekt i Qarkut Shkodër, se:   
nga verifikimet e kryera deri tani, nuk figuron të ketë materiale në dokumente të 
ish-Sigurimit të Shtetit, në emër të tij, 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. Një kopje e këtij vendimi t’i dërgohet për dijeni Ministrisë së Brendshme.

3. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

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

Vendim nr. 321, datë 24.9.2018 (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 24.9.2018 Au-
toriteti për Informim mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë

VENDOSI:

1. Të informojë Prefektin e Qarkut Elbasan për informacionin që kërkohet me shkresën  nr. 
1345/1 prot., datë 24.7.2018, lidhur me rezultatin e verifikimit të cilëve etike, morale dhe 
profesionale të zotit M. M., në detyrë Prefekt i Qarkut Elbasan, se:   
nga verifikimet e kryera deri tani, nuk figuron të ketë materiale në dokumente të 
ish-Sigurimit të Shtetit, në emër të tij, 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. Një kopje e këtij vendimi t’i dërgohet për dijeni Ministrisë së Brendshme.

3. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

 
Kryetare:  Gentiana Sula
Anëtarë: Altin Hoxha, dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj
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Vendim nr. 322, datë 24.9.2018 (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 24.9.2018 Au-
toriteti për Informim mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë

VENDOSI:

1. Të informojë Prefektin e Qarkut Berat për informacionin që kërkohet me shkresën nr. 
2063/1 prot., datë 24.7.2018, lidhur me rezultatin e verifikimit të cilëve etike, morale 
dhe profesionale të zotit H. D., në detyrë Prefekt i Qarkut Berat, se:   
nga verifikimet e kryera deri tani nuk figuron të ketë materiale në dokumente të 
ish-Sigurimit të Shtetit, në emër të tij, 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. Një kopje e këtij vendimi t’i dërgohet për dijeni Ministrisë së Brendshme.

3. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

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

Vendim nr. 324, datë 1.10.2018 (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 1.10.2018 Au-
toriteti për Informim 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. 4907/5 prot., datë 4.7.2018, sipas objektit të saj, se:

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

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

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

Vendim nr. 325, datë 1.10.2018 (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 1.10.2018 Au-
toriteti për Informim mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë

VENDOSI:

1. Të informojë Prefektin e Qarkut Korçë për informacionin që kërkohet me shkresën nr. 
928/1 prot., datë 14.8.2018, lidhur me rezultatin e verifikimit të cilëve etike, morale dhe 
profesionale të z. L. M., në detyrë nënprefekt i Pogradecit, z. A. K., në detyrë nënprefekt 
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i Devollit, z. Sergej Peshtani, në detyrë nënprefekt i Kolonjës se:   
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. Një kopje e këtij vendimi t’i dërgohet për dijeni Ministrisë së Brendshme.

3. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

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

Vendim nr. 326, datë 1.10.2018 (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 1.10.2018 Au-
toriteti për Informim mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë

VENDOSI:

1. Të informojë Prefektin e Qarkut Korçë për informacionin që kërkohet me shkresën nr. 
928/1 prot., datë 14.8.2018, lidhur me rezultatin e verifikimit të cilëve etike, morale dhe 
profesionale të zotit Dh. S., në detyrë Prefekt i Qarkut Korçë, se nga verifikimet e kryera 
deri tani figuron të ketë materiale në dokumente të ish-Sigurimit të Shtetit, në emër 
të tij, si më poshtë:

-  Fleta e regjistrit në regjistrin e agjenturës model K.I., Tiranë, me numër 67, ku 
z. Dh. V. S., i, datëlindjes 1958, vendlindja Pogradec, figuron si bashkëpunëtor, 
kategoria “Rezident”, drejtimi “Objekt”, organi që e regjistron është Sig. Garn. 

-  Vendimi nr. 110/42, datë 9.10.1990, për heqje nga Rrjeti Sekret Informativ dhe 
veçimin për asgjësim të dosjes personale të BP “Studjuesi”;

 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. Një kopje e këtij vendimi t’i dërgohet për dijeni Ministrisë së Brendshme.

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

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

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

                                                                    

Vendim nr. 369 datë 19.10.2018 (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 19.10.2018 
Autoriteti për Informim mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë

VENDOSI:

1. Të informojë Ministrinë e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural për informacionin që kërkohet 
me shkresën nr. 7236/1 prot., datë 16.08.2018, sipas objektit të saj, se:

a)  Për z. M. N., nga verifikimet e kryera deri tani nuk figuron të ketë materiale në 
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dokumente të ish-Sigurimit të Shtetit, sipas nenit 29, pika 2, germa “a”, “b”, “c”, 
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. 370 datë 19.10.2018 (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 19.10.2018 
Autoriteti për Informim mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë

VENDOSI:

1. Lënien në fuqi të vendimit nr.75, datë 24.4.2018, të marrë nga Autoriteti, mbi bazën e 
kërkesës së paraqitur nga MEPJ-ja, me shkresën nr.2302/1 prot., datë 20.2.2018, lidhur 
me ekzistencën e informacioneve në dokumente të ish-Sigurimit të Shtetit, në kuadër të 
vlerësimit të cilëve etike, morale dhe profesionale të shtetasit J. A. Sh. 

2. T’i dorëzojë shtetasit J. Sh. dokumentet që ekzistojnë për të në arkivat e ish-Sigurimit 
të Shtetit.

3. Kopje e këtij vendimi t’i dërgohet Ministrisë Evropës dhe Punëve të Jashtme.

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

5. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë

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

Vendim  nr. 387, datë 5.10.2018  (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 25.10.2018, 
Autoriteti për Informim mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë

VENDOSI:

1. Të informojë institucionin e Avokatit të Popullit për informacionin që kërkohet me 
shkresën nr. 381 prot., datë 18.10.2018 “Kërkesë për informacion”, mbi bazën e doku-
mentacionit të administruar nga ana jonë, se për zonjat dhe zotërinjtë:

a)  A. N. dhe 2.G. M.  nuk figuron të ketë materiale në dokumente të ish-Sig-
urimit të Shtetit, në emër të tyre, sipas nenit 29, pika 2 të ligjit nr. 45/2015 “Për 
të drejtën e informimit për dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës 
Popullore Socialiste të Shqipërisë”.

b)   1. A. M.,  2. A. H., 3. A. B., 4. E. C.,  5. E. X.,  6. E. C., 7. E. R., 8. I. K.,  9.N. D., 
10. V. Sh. nuk përfshihen në procesin e verifikimit të figurës së pastërtisë,  
për efekt të moshës së tyre, nën 18 vjeç  pas 2 korrikut 1973, në zbatim të ligjit 
nr. 45/2015, “Për të drejtën e informimit për dokumentet e ish-Sigurimit të Shte-
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tit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”. 
c)  Për kandidatin z. S. K. N., i cili nuk është  përfshirë në pikën 1, germa ”a” dhe 

“b” të këtij vendimi,  jemi në proces verifikimi.
2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

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

Vendim  nr. 388, datë 25.10.2018  (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 25.10.2018 
Autoriteti për Informim mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë

VENDOSI:

1. Të informojë Prefektin e Qarkut Kukës për informacionin që kërkohet me shkresën  nr. 
484/1 prot., datë 2.8.2018, lidhur me rezultatin e verifikimit të cilëve etike, morale dhe 
profesionale të z. S. G., në detyrë nënprefekt i Hasit dhe  z. G. K., në detyrë nënprefekt 
i Tropojës, se:          
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. Një kopje e këtij vendimi t’i dërgohet për dijeni Ministrisë së Brendshme.

3. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

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

 Vendim   nr. 389, datë 25.10.2018  (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 25.10.2018 
Autoriteti për Informim mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë

VENDOSI:

1. Të informojë Prefektin e Qarkut Kukës, për informacionin që kërkohet me shkresën  
484/1 prot., datë 2.8.2018., lidhur me rezultatin e verifikimit të cilëve etike, morale dhe 
profesionale të zotit Z. K., në detyrë Prefekt i Qarkut Kukës, se nga verifikimet e kryera 
deri tani, figuron të ketë materiale në dokumente të ish-Sigurimit të Shtetit, në emër 
të tij, si më poshtë:

-  Fleta e regjistrit me numër rendor 2345, e ndodhur në regjistrin e agjenturës 
model K.I.,  B. C., datëlindja 1957, vendlindja Buçaj Tropojë, kategorija “Inf”, 
drejtimi objekti i sek.VI, organi që e regjistron është Sig.Rep.9200 Tropojë, 
tërhequr në bashkëpunim më datë 20.04.1981, asgjësuar më 14.3.1986,  se 
u pranua në parti,  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.  Një kopje e këtij vendimi t’i dërgohet për dijeni Ministrisë së Brendshme.

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

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

Vendim nr. 390, datë 25.10.2018 (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 25.10.2018, 
Autoriteti për Informim mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë

VENDOSI:

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

a)  Për z. Q. D., nga verifikimet e kryera deri tani, figuron të ketë materiale në 
dokumente të ish–Sigurimit të Shtetit, sipas nenit 29, pika 2, germa “c”, 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. 391, datë 25.10.2018  (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 25.10.2018 
Autoriteti për Informim mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë

VENDOSI:

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

a)  Për z. R. J. M., nga verifikimet e kryera deri tani, figuron të ketë materiale në 
dokumente të ish–Sigurimit të Shtetit, sipas nenit 29, pika 2, germa c, 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. 393, datë 31.10.2018  (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 31.10.2018 
Autoriteti për Informim mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë

VENDOSI:

1. 1. Të informojë Presidentin e Republikës, për informacionin që kërkohet me shkresën  
nr. 788/2 prot, datë 30.10.2018, lidhur me rezultatin e verifikimit të cilëve etike, morale 
dhe profesionale të kandidatit të propozuar nga Kryeministri, për postin e Ministrit të 
Brendshëm z. S. Ll.,  se,

2. nga verifikimet e kryera deri tani, nuk figuron të ketë materiale, në dokumente të 
ish-Sigurimit të Shtetit, në emër të tij, 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”.

3.  Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

Kryetare: Gentiana Sula
Anëtarë:  Altin Hoxha, dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj
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VENDIME PËR 
MIRATIMIN E 
MARRËVESHJEVE 
TË BASHKËPUNIMIT 
ME INSTITUCIONE
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Vendim nr. 359, datë 5.10.2018 (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”, nr. 27/2018 “Për trashëgiminë kul-
turore dhe muzetë”, nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për funksionimin e organeve kolegjiale të administratës 
shtetërore dhe enteve publike”, neneve 1, 8, 17 dhe 35 të rregullores “Për organizimin dhe funksionimin 
e Autoritetit për Informimin mbi Dokumentet e Ish-Sigurimit të Shtetit”, miratuar me vendimin nr. 21, 
datë 9.5.2017 të Autoritetit, në mbledhjen e datës 5.10.2018 Autoriteti për Informim mbi Dokumentet e 
ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë

VENDOSI:

1. Miratimin e marrëveshjes së bashkëpunimit ndërmjet Autoritetit për Informimin mbi Do-
kumentet e ish-Sigurimit të Shtetit dhe Muzeut Historik Kombëtar.

2. Dërgimin e marrëveshjes së bashkëpunimit për vazhdimin e procedurave Muzeut His-
torik Kombëtar. 

3. Ngarkohet Sekretariati Teknik për zbatimin e këtij vendimi. 

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

Kryesues/anëtar:  Simon Mirakaj
Anëtarë:   Altin Hoxha, dr. Marenglen Kasmi

Vendim nr. 360, datë 5.10.2018 (i shkurtuar)

Në mbështetje të ligjit nr. 45/2015, datë 30.4.2015 “Për të drejtën e informimit për dokumentet e ish-Sig-
urimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, të neneve 1, 8, 17 dhe 35 të rreg-
ullores “Për organizimin dhe funksionimin e Autoritetit për Informimin mbi Dokumentet e Ish-Sigurimit 
të Shtetit”, miratuar me vendimin nr. 21, datë 9.5.2017 të Autoritetit, në mbledhjen e datës 5.10.2018 
Autoriteti për Informim mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë

VENDOSI:

1. Miratimin e marrëveshjes së bashkëpunimit ndërmjet Autoritetit për Informimin mbi Do-
kumentet e ish-Sigurimit të Shtetit dhe Institutit të Trashëgimisë Shpirtërore dhe Kul-
turore të Shqiptarëve - Shkup.

2. Dërgimin e marrëveshjes së bashkëpunimit për vazhdimin e procedurave Institutit të 
Trashëgimisë Shpirtërore dhe Kulturore të Shqiptarëve - Shkup.

3. Ngarkohet Sekretariati Teknik për zbatimin e këtij vendimi. 

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

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



VENDIME PËR 
INFORMIM PËR 
QËLLIME 
KËRKIMORE, 
HISTORIKE NGA 
STUDIUES, MEDIA
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Vendim nr. 278, datë 4.9.2018 (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 4.9.2018 Au-
toriteti për Informim mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë

VENDOSI:

1. 1. Të vendosë në dispozicion të shtetasit A. N. dokumentet si më poshtë: 

-  Dosje hetimore-gjyqësore nr. 7675, në ngarkim të shtetasit A. B., nr. fletësh 47. 
-  Dosje hetimore-gjyqësore nr. 174, në ngarkim të shtetasit D. L. Sh., nr. fletësh 25.
-  Dosje hetimore-gjyqësore nr. 1221, në ngarkim të shtetasit M. A., nr. fletësh 45.
-  Dosje formulare nr. 304, në ngarkim të shtetasit M. A., nr. fletësh 47.
-  Dosje hetimore-gjyqësore nr. 1086, në ngarkim të shtetasit M. B., nr. fletësh 403.
 Dosjet kanë kaluar në proces deklasifikimi, dixhitalizimi dhe anonimizimi (sipas 

rastit dhe natyrës së dokumenteve), vënë në dispozicion në formë CD.
2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

Anëtarë:  Altin Hoxha, dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj

Vendim nr. 279, datë 4.9.2018 (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 4.9.2018 Au-
toriteti për Informim mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë

VENDOSI:

1.  Të vendosë në dispozicion të shtetases A. B., dokumente nga dosja në ngarkim të 
shtetases S. K., si më poshtë: 

-  Dosje hetimore-gjyqësore nr. 1687-A. 
 Dosja ka kaluar në proces deklasifikimi, dixhitalizimi dhe anonimizimi (sipas 

rastit dhe natyrës së dokumenteve), vënë në dispozicion në formë CD.
2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

Anëtarë:  Altin Hoxha, dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj

Vendim nr. 280, datë 4.9.2018 (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 4.9.2018 Au-
toriteti për Informim mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë

VENDOSI:

1. Të vendosë në dispozicion të shtetasit J. R., dokumente nga dosja në ngarkim të shtet-
asit M. I., si më poshtë: 

Dosje hetimore – gjyqësore nr. 2044, me nr. total fletësh 14  dhe dosje e gjeneraliteteve 
personale nr. 47, me nr. total fletësh 109.
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Dosja ka kaluar në proces deklasifikimi, dixhitalizimi dhe anonimizimi (sipas rastit dhe 
natyrës së dokumenteve), vënë në dispozicion në formë CD.

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

Anëtarë:  Altin Hoxha, dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj

Vendim nr. 283, datë 4.9.2018 (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 4.9.2018 Au-
toriteti për Informim mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë

VENDOSI:

1. 1. Të vendosë në dispozicion të shtetasit F. Z. dokumente nga dosja në ngarkim të 
shtetasit H. Sh. N., si më poshtë: 

Dosje hetimore  –  gjyqësore, fondi 1 dosje nr. 9912, me nr. total fletësh 174 dhe dosje 
hetimore – gjyqësore nr. 13712, me nr. total fletësh 11.

Dosja ka kaluar në proces deklasifikimi, dixhitalizimi dhe anonimizimi (sipas rastit dhe 
natyrës së dokumenteve), vënë në dispozicion në formë CD.

2. 2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

Anëtarë:  Altin Hoxha, dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj

Vendim nr. 284, datë 4.9.2018 (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 4.9.2018 Au-
toriteti për Informim mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë

VENDOSI:

1. Të vendosë në dispozicion të shtetases E. S., dokumente në ngarkim të shtetasit Xh. 
L., si më poshtë: 

Dosja hetimore-gjyqësore nr. 828 në ngarkim të shtetasit I. B., ku flitet edhe për perso-
nin me interes për studiuesen, Xh. L., me nr. total prej 18 fletësh. 

Dosja ka kaluar në proces deklasifikimi, dixhitalizimi dhe anonimizimi (sipas rastit dhe 
natyrës së dokumenteve), vënë në dispozicion në formë CD.

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

Anëtarë:  Altin Hoxha, dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj
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Vendim nr. 285, datë 4.9.2018 (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 4.9.2018 Au-
toriteti për Informim mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë

VENDOSI:

1. Të vendosë në dispozicion të shtetasit E. V. dokumentet si më poshtë: 

 Dosje me nr. 65, fondi i Drejtorisë së Sigurimit të Shtetit, dega 1, viti 1983. “Informacion 
për qëndrimin e qytetarëve nga RFGJ, të ardhur me skuadrën e futbollit dhe në përbër-
jen e disa grupeve turistike”, me numër total fletësh 3.

 Dosje me nr. 259, viti 1970, “Informacion mbi disa aspekte nga turneu i ekipit “Shpresa” 
të futbollit në Bullgari” me numër total fletësh 4.

Dosjet kanë kaluar në proces deklasifikimi, dixhitalizimi dhe anonimizimi (sipas rastit 
dhe natyrës së dokumenteve), vënë në dispozicion në formë CD.

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

Anëtarë:  Altin Hoxha, dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj

Vendim nr. 294, datë 12.9.2018 (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 12.9.2018 Au-
toriteti për Informim mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë

VENDOSI:

1.  Të vendosë në dispozicion të shtetasit S. B. dokumente nga dosja në ngarkim të shtet-
asit I. K., si më poshtë: 

-  F. 724, viti 1990, dosje nr. 60; 
-  F. 87/AP, viti 1973, dosje nr. 1; 
-  F. 87, viti 1976, dosje nr. 1 

Dokumentet e mësipërme janë vënë në dispozicion të AIDSSH-së, nga DPA, sipas 
shkresës me nr. prot. 185, datë 7.4.2018, të cilat i vihen në dispozicion kërkuesit në 
formë (fotokopje); 

-  Fashikull nr. 14 (7 fletë total), vënë në dispozicion nga Drejtoria e Arkivit të 
SHISH-it, më datë 4.4.2017, i cili vihet në dispozicion të kërkuesit në formë CD.  

2.  Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

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

Vendim nr. 295, datë 12.9.2018 (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 12.9.2018 Au-
toriteti për Informim mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë
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VENDOSI:

1. Të vendosë në dispozicion të shtetasit Ç. L. dokumente nga dosja në ngarkim të shtet-
asit I. K., si më poshtë: 

-  F. 724, viti 1990, dosje nr. 60; 
-  F. 87/AP, viti 1973, dosje nr. 1; 
-  F. 87, viti 1976, dosje nr. 1 

Dokumentet e mësipërme janë vënë në dispozicion të AIDSSH-së, nga DPA, sipas 
shkresës me nr. prot. 185, datë 7.4.2018, të cilat i vihen në dispozicion kërkuesit në 
formë (fotokopje); 

-  Fashikull nr. 14 (7 fletë total), vënë në dispozicion nga Drejtoria e Arkivit të 
SHISH-it, më datë 4.4.2017, i cili vihet në dispozicion të kërkuesit në formë CD. 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

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

Vendim nr. 296, datë 17.9.2018 (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 17.9.2018 Au-
toriteti për Informim mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë

VENDOSI:

1. Të vendosë në dispozicion të shtetases N. P. dokumentet si më poshtë: 

Dosje hetimore-gjyqësore F. 1, nr. 2450, nr. total fletësh 206 (të digjitalizuara 253), në 
ngarkim të shtetasit Xh. H. 

Dosje hetimore-gjyqësore, F. 1, nr. 13972, nr. total fletësh 11 (të digjitalizuara 21), në 
ngarkim të shtetasit K. H. 

Dosje hetimore-gjyqësore, F.1, nr. 2272, nr. total fletësh 88 (të digjitalizuara 96), si dhe 
dosje formulare F. 140, nr. 1811, nr. total fletësh 43 (të digjitalizuara 53), në ngarkim të 
shtetasit P. I. 

 Dosje hetimore-gjyqësore, F. 140, nr. 1421, nr. total fletësh 158 (të digjitalizuara 220),në 
ngarkim të shtetasve: Xh. N., N. (S. H. N.; H. H. N.; Xh. H. N.; B. H. N.; L. H. N.; I. H. N.; 
Sh. H. N.; R. H. N.; R. H. N.; F., H. N., I. N.). 

Dosjet kanë kaluar në proces deklasifikimi, digjitalizimi dhe anonimizimi (sipas rastit dhe 
natyrës së dokumenteve), dhe vihen në dispozicion në formë CD.

2.  Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

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

Vendim nr. 358 datë 5.10.2018 (i shkurtuar)

Në mbështetje të ligjit nr. 45/2015, datë 30.4.2015 “Për të drejtën e informimit për dokumentet e ish-Sig-
urimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, në mbledhjen e datës 5.10.2018 Au-
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toriteti për Informim mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë

VENDOSI:

1. Të vendosë në dispozicion të shtetases L. D., dokumentet si më poshtë: 

Dokumente nga dosja hetimore-gjyqësore e shtetasit M. J., fondi 1, dosje nr. 3351-A, 
total 64 fletë (të digjitalizuara 113 fletë); 

Dokumente nga dosja hetimore-gjyqësore nr. 1079, fondi 1, total 9 fletë. 

Dosjet kanë kaluar në proces deklasifikimi, digjitalizimi dhe anonimizimi (sipas rastit dhe 
natyrës së dokumenteve), dhe vihen në dispozicion në formë CD.

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

Kryesues/anëtar:  Simon Mirakaj
Anëtarë:   Altin Hoxha, dr. Marenglen Kasmi



VENDIME TË 
ORGANIZIMIT 
TË BRENDSHËM 
TË AUTORITETIT
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Vendim nr. 361, datë 16.10.2018 (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”, vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 
98/2017, ligjit nr. 9154, datë 6.11.2003 “Për arkivat”, Normave Tekniko-Profesionale dhe Metodologjike 
të Shërbimit Arkivor në Republikën e Shqipërisë, ligjit nr. 8457, datë 11.2.1999 “Për informacionin e 
klasifikuar “sekret shtetëror””, të ndryshuar, rregullores “Për organizimin dhe funksionimin e Autoritetit 
për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit”, marrëveshjes së bashkëpunimit me Ministrinë 
e Punëve të Brendshme të datës 19.5.2018, rezolutës së Kuvendit, datë 28.6.2018 “Për vlerësimin e 
veprimtarisë së Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit”, në mbledhjen e datës 
16.10.2018 Autoriteti për Informim mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë

VENDOSI:

1. Ndryshimin e grupit të punës për marrjen në dorëzim të fondeve arkivore nga Arkivi i 
Sistemit të Ministrisë së Brendshme, në zbatim të marrëveshjes së bashkëpunimit midis 
dy institucioneve të datës 19.5.2017.

Grupi i punës do të ketë në përbërje punonjësit si vijon:

 i)  Znj. Aida Shala, përgjegjëse e Sektorit të Ruajtjes së Fondeve, Drejtoria e Arkivit;

ii)  Znj. Ardita Repishti, përgjegjëse e Sektorit të Digjitalizimit, Drejtoria e Arkivit;

iii)  Z. Anton Dukagjini, specialist në Sektorin e Ruajtjes së Fondeve, Drejtoria e Arkivit;

iv)  Znj. Irma Bataj; specialiste në Sektorin e Ruajtjes së Fondeve, Drejtoria e Arkivit;

v)  Znj. Vojsava Qose, specialiste në Sektorin e Përpunimit, Drejtoria e Arkivit; 

vi)  Z. Serjan Alikaj, teknik mirëmbajtjeje, Drejtoria e Shërbimeve të Brendshme dhe 
Financës.

vii)  Znj. Diana Dafa, operatore, Drejtoria e Arkivit;

viii)  Z. Aldi Dedndreaj, operator, Drejtoria e Arkivit;

ix)  Znj. Emirjana Kacmoli, operatore, Drejtoria e Arkivit;

2. Grupi i punës do të kryejë marrjen në dorëzim të të gjitha fondeve arkivore që janë ob-
jekt i ligjit 45/2015.

3. Grupi i punës do të kryejë marrjen në dorëzim të fondeve arkivore duke verifikuar një 
për një dosjet që i përkasin çdo fondi dhe dokumentet brenda çdo dosje. Në përfundim 
të procesit të marrjes në dorëzim të çdo fondi, grupi i punës që ka kryer verifikimin fizik 
të dosjeve nga Drejtoria e Arkivit, në cilësinë e përfaqësuesit të Autoritetit dhe dorëzu-
esit e Arkivit të Sistemit të Ministrisë së Brendshme, në cilësinë e përfaqësuesve të 
institucionit të Ministrisë së Brendshme, mbajnë një procesverbal në tri kopje për këtë 
proces. Një kopje e procesverbalit do t’i bashkëlidhet praktikës së marrjes në dorëzim 
të fondit arkivor duke respektuar kërkesat e përcaktuara në pikën 6 “Dorëzimi dhe pro-
cedura e marrjes në dorëzim të dokumentacionit”, të programit të përbashkët të grupit 
të punës, pjesë e marrëveshjes së bashkëpunimit midis dy institucioneve të datës 
19.5.2017.

4. Në rastet kur gjatë procesit të marrjes në dorëzim konstatohen mangësi të dosjeve dhe/
ose të dokumenteve, ato pasqyrohen në mënyrë të detajuar si pjesë e procesverbalit të 
përcaktuar në pikën 4 të këtij vendimi.

5. Në një fazë të dytë, menjëherë pas përfundimit të procesit të marrjes në dorëzim të fon-
deve arkivore, grupi i punës duhet bëjë përshtatjen e listimeve elektronike ekzistuese të 
çdo fondi në inventarë dosjesh sipas modelit nr. 7, të përcaktuar në Normat Tekniko-Pro-
fesionale dhe Metodologjike të Shërbimit Arkivor në Republikën e Shqipërisë.

6. Afati i përfundimit të marrjes në dorëzim të fondeve arkivore të mësipërme do të jetë 
brenda datës 31.12.2018.
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7. Ngarkohet Sektori i Burimeve Njerëzore dhe Arkiv-Protokollit për njoftimin e këtij urdhri.

8. Ngarkohet Sekretariati Teknik për zbatimin e këtij vendimi. 

9. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

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

Vendim nr. 371 datë 24.10.2018 (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 vendimit të Këshillit të Ministrave 
nr.98/2017, në mbledhjen e datës 24.10.2018 Autoriteti për Informim mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të 
Shtetit të Republikës së Shqipërisë

VENDOSI:

1. Miratimin e rialokimeve të fondeve brenda buxhetit të vitit 2018. 

2. Ngarkohet Sekretariati Teknik për zbatimin e këtij vendimi. 

3. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

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

Vendim nr. 392, datë 25.10.2018 (i shkurtuar)

Në mbështetje të ligjit nr. 45/2015, datë 30.4.2015 “Për të drejtën e informimit për dokumentet e ish-Sig-
urimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, të nenit 8, pika 1, shkronja “g” të rreg-
ullores “Për organizimin dhe funksionimin e Autoritetit për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit 
të Shtetit”, miratuar me vendimin nr.21, datë 9.5.2014 të Autoritetit, të ligjit nr. 109/2017 “Për buxhetin 
e vitit 2018”, të vendimit të Kuvendit nr. 95/2016 “Për miratimin e strukturës, organikës dhe klasifikimin 
e pagave të autoritetit për informimin mbi dokumentet e ish-sigurimit të shtetit”, në mbledhjen e datës 
25.10.2018 Autoriteti për Informim mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë

VENDOSI:

1. Miratimin e ndryshimit të planit vjetor të rekrutimit për vitin 2018 të Autoritetit për In-
formimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit.

2. Pozicioni i Përgjegjësit të Sektorit të Burimeve Njerëzore i përcaktuar në planin vjetor 
të rekrutimeve të vitit 2018, miratuar me vendim nr. 29, datë 26.1.2018 të Autoritetit, të 
zëvendësohet me pozicionin e specialistit në Sektorin e Kërkesave për Qëllime Studi-
more dhe Media, në Drejtorinë e Mbështetjes Shkencore dhe Edukimit Qytetar.

3. Plani vjetor i rekrutimit për vitin 2018 i Autoritetit për Informimin mbi Dokumentet e 
ish-Sigurimit të Shtetit, i ndryshuar, t’u dërgohet institucioneve përkatëse, në zbatim 
të ligjit nr. 152/2013, datë 30.5.2013 “Për nëpunësin civil“, të ndryshuar dhe VKM-së 
nr.108/2014 “Për planin vjetor të pranimit në shërbimin civil”.

4. Ngarkohet Sekretariati Teknik për zbatimin e këtij vendimi. 

5. 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. 281, datë 4.9.2018 (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 4.9.2018 Au-
toriteti për Informim mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë

VENDOSI:

1. Të informojë shtetasin O. K., për sa kërkohet në shkresën nr.    prot. 401, datë 1.6.2018, 
që mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani,  për shtetasit Gj. Gj. dhe P. Gj., 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. 

Anëtarë:  Altin Hoxha, dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj

Vendim nr. 282, datë 4.9.2018 (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 4.9.2018 Au-
toriteti për Informim mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë

VENDOSI:

1. Të informojë shtetasin A. Sh., për sa kërkohet në shkresën nr.    prot. 184, datë 3.4.2018, 
që mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani,  për shtetasit S. R., Sh. D. dhe A. H., 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. 

Anëtarë:  Altin Hoxha, dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj

Vendim nr. 291, datë 12.9.2018 (i shkurtuar)

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

VENDOSI:

1. Të informojë shtetasin A. K., për sa kërkohet në shkresën 154 prot, datë 17.07.2017, 
ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, rezulton se ekzistojnë të dhëna që ka 
qenë i survejuar, njëkohësisht bashkëpunëtor i ish-Sigurimit të Shtetit i përjashtuar nga 
rrjeti dhe ka dokumente për të, që gjenden në arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit.

2. T’i jepet shtetasit A. K., fotokopje e dokumentit të anonimizuar që përmban dosja per-
sonale e bashkëpunëtorit nr. 2977 A, në total 21 (njëzet e një) fletë, si dhe fotokopje e 
dokumenteve që përmban dosja e hetuesisë nr.2361 A, në total 214 (dyqind e katërm-
bëdhjetë) fletë.  

3. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

Kryetare:  Gentiana Sula
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Anëtarë:  Altin Hoxha, dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj
Vendim nr. 292, datë 12.9.2018 (i shkurtuar)

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

VENDOSI:

1. 1. Të informojë shtetasin A. L., për sa kërkohet në shkresën nr. 152 prot, datë 14.7.2017, 
ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, ka dokumente për të në arkivat e 
ish-Sigurimit të Shtetit, si: 

Dokumentacioni, për subjektin A. L. në trajtë fotokopje kartelë model 2 me numër reg-
jistri 3030. 

2. T’i krijohet mundësia dhe të njihet me dokumentacionin e sipërcituara shtetasit A. L.  

3. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

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

Vendim nr. 293, datë 12.9.2018 (i shkurtuar)

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

VENDOSI:

1. Të informojë shtetasin E. F., për sa kërkohet në shkresën nr. 168/1 prot., datë 7.8.2017, 
ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, rezulton se,  ekzistojnë të dhëna sip-
as dokumenteve që gjenden në arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit, por nga verifikimi i 
këtyre të dhënave, nuk gjenden dokumente që të ketë qenë bashkëpunëtor apo i 
favorizuar nga ish-Sigurimi i Shtetit.

2. T’i jepet shtetasit E. F., fotokopje e dokumentit të anonimizuar që përmban fashikulli 
nr.6105, në total 23 (njëzet e tre) fletë.

3. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

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

Vendim nr. 299, datë 24.9.2018 (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 24.9.2018 Au-
toriteti për Informim mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë

VENDOSI:

1. Të informojë shtetasin H. S., për sa kërkohet në shkresën nr. 226 prot., datë 19.4.2018, 
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se mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani ka dokumente për të ndjerin T. S. në 
arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit, si:

Dosje formulare nr. 270, kategoria 2A, e përbërë nga 90 (nëntëdhjetë) fletë, 107 (njëqind 
e shtatë) faqe të digjitalizuara dhe të anonimizuara, të hedhura në format CD që ekzis-
tojnë për subjektin T. S.

 Dosje hetimore-gjyqësore nr. 2227, e përbërë nga 1361 (një mijë e treqind e gjashtëdh-
jetë e një) faqe të digjitalizuara dhe të hedhura në format CD, që ekzistojnë në arkivat 
e Autoritetit për subjektin T. S.

2. T’i jepet shtetasit H. S. dokumentacioni dublikat që përmbajnë dosjet e emërtuara më 
sipër, në format CD dhe të anonimizuara.

3. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

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

Vendim nr. 300, datë 24.9.2018 (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 24.9.2018 Au-
toriteti për Informim mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë

VENDOSI:

1. Të informojë shtetasin Gj. K., për sa kërkohet në shkresën nr. 220 prot., datë 18.4.2018, 
se mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani ka dokumente për të në arkivat e 
ish-Sigurimit të Shtetit, si vijon:

Dosje përpunimi nr. 1402, kategoria 2B, e përbërë nga 205 (dyqind e pesë) fletë, 573 
(pesëqind e shtatëdhjetë e tre) faqe të digjitalizuara dhe të anonimizuara, të hedhura në 
format CD që ekzistojnë për subjektin Gj. K.

Dosje hetimore-gjyqësore nr. 11795-A dhe nr. 11795/1 e përbërë nga 318 (treqind e 
tetëmbëdhjetë) faqe të digjitalizuara dhe të hedhura në format CD, që ekzistojnë në 
arkivat e Autoritetit për subjektin Gj. K.

2. T’i jepet shtetasit Gj. K. dokumentacioni dublikat në përmbajtje të dosjeve të emërtuara 
si më sipër, në format CD. 

3. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

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

Vendim nr. 301, datë 24.9.2018 (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 24.9.2018 Au-
toriteti për Informim mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë

VENDOSI:
1. Të informojë shtetasin Q. D., për sa kërkohet në shkresën nr. 474 prot., datë 18.6.2018, 

se mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani ka dokumente për të në arkivat e 
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ish-Sigurimit të Shtetit, si:

Dosje përpunimi nr. 2699, kategoria 2A, e përbërë nga 367 (treqind e gjashtëdhjetë e 
shtatë) faqe të digjitalizuara dhe të anonimizuara, të hedhura në format CD që ekzisto-
jnë për subjektin Q. D.;

Dosje hetimore-gjyqësore nr. 11228, përbërë nga 148 faqe (njëqind e dyzet e tetë) faqe 
të digjitalizuara, të hedhura në format CD që ekzistojnë për subjektin Q. D.

2. T’i jepet shtetasit Q. D. dokumentacioni dublikat që përmbajnë dosjet e emërtuara më 
sipër, në format CD. 

3. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

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

Vendim  nr. 302, datë 24.9.2018 (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 24.9.2018 Au-
toriteti për Informim mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë

VENDOSI:

1. Të informojë shtetasin Xh. Gj., për sa kërkohet në shkresën nr. 215 prot., datë 21.9.2017, 
se mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani ka dokumente për të në arkivat e 
ish-Sigurimit të Shtetit, si më poshtë:

Dosje përpunimi nr. 1745, kategoria 2B, e përbërë nga 175 (njëqind e shtatëdhjetë e 
katër) faqe të digjitalizuara dhe të anonimizuara, të hedhura në format CD që ekzistojnë 
për subjektin Xh. Gj.

Dosje hetimore-gjyqësore nr. 2316/1-A, e përbërë nga 266 (dyqind e gjashtëdhjetë e 
gjashtë) fletë, 500 (pesëqind) faqe; dosje hetimore-gjyqësore nr. 2316/2-A, e përbërë 
nga 328 (treqind e njëzet e tetë) fletë, 365 (treqind e gjashtëdhjetë e pesë) faqe; dos-
je hetimore-gjyqësore nr. 2316/3-A, e përbërë nga 440 (katërqind e dyzet) fletë, 496 
(katërqind e nëntëdhjetë e gjashtë) faqe, në total 1361 (një mijë  e treqind e gjashtëdh-
jetë e një) faqe të digjitalizuara dhe të hedhura në format CD, që ekzistojnë në arkivat e 
Autoritetit për subjektin Xh. Gj.

2. T’i jepet shtetasit Xh. Gj dokumentacioni dublikat që përmbajnë dosjet e emërtuara si 
më sipër, në format CD. 

3. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

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

Vendim nr. 303, datë 24.9.2018 (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 24.9.2018 Au-
toriteti për Informim mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë

VENDOSI:
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1. Të informojë shtetasin V. D., për sa kërkohet në shkresën nr. 89 prot., datë 22.2.2018, 
se mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani ka dokumente për të në arkivat e 
ish-Sigurimit të Shtetit, si:

Dosje përpunimi nr. 12277, kategoria 2A, e përbërë nga 235 (dyqind e tridhjetë e pesë) 
faqe të digjitalizuara dhe të anonimizuara, të hedhura në format CD që ekzistojnë për 
subjektin V. D.;

Dosje hetimore-gjyqësore nr. 11574-A, e përbërë nga 85 (tetëdhjetë e pesë) fletë, si dhe 
dosje hetimore-gjyqësore nr. 11574/1, e përbërë nga 313 (treqind e trembëdhjetë) fletë, 
në total 476 (katërqind e shtatëdhjetë e shtatë) faqe të digjitalizuara dhe të hedhura në 
format CD, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit për subjektin V. D.

2. T’i jepet shtetasit V. D. dokumentacioni dublikat që përmbajnë dosjet e emërtuara më 
sipër, në format CD. 

3. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

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

 
Vendim nr. 304, datë 24.9.2018 (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 24.9.2018 Au-
toriteti për Informim mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë

VENDOSI:

1. Të informojë shtetasin V. D., për sa kërkohet në shkresën nr. 129 prot., datë 6.3.2018, 
se mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani ka dokumente për I. D. (T.) në arkivat e 
ish-Sigurimit të Shtetit, si:

Dosje përpunimi nr. 9705, kategoria 2A, e përbërë nga 360 (treqind e gjashtëdhjetë) 
faqe të digjitalizuara dhe të anonimizuara, të hedhura në format CD që ekzistojnë për 
subjektin I. D. (T.);

Dosje hetimore-gjyqësore nr. 10959-A, e përbërë nga 56 (pesëdhjetë e gjashtë) fletë, si 
dhe dosje hetimore-gjyqësore nr. 10959-1, e përbërë nga 116 (njëqind e gjashtëmbëdh-
jetë) fletë, në total 231 (dyqind e tridhjetë e një) faqe të digjitalizuara dhe të hedhura në 
format CD, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit për subjektin I. D. (T.).

2. T’i jepet shtetasit V. D. 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. 305, datë 24.9.2018 (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 24.9.2018 Au-
toriteti për Informim 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. 71 prot., datë 16.2.2018, 
se mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani ka dokumente për të në arkivat e 
ish-Sigurimit të Shtetit, si vijon:

Dosje hetimore-gjyqësore nr. 6051-A, e përbërë nga 29 (njëzet e nëntë) fletë, 35 (tridh-
jetë e pesë) faqe të digjitalizuara dhe të hedhura në format CD, që ekzistojnë në arkivat 
e Autoritetit për subjektin F. D.

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

3. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

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

Vendim nr. 306, datë 24.9.2018 (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 24.9.2018 Au-
toriteti për Informim mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë

VENDOSI:

1. Të informojë shtetasin I. T., për sa kërkohet në shkresën nr. 44 prot., datë 30.1.2018, se 
mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani ka dokumente për të në arkivat e ish-Sig-
urimit të Shtetit, si:

-Dosje hetimore-gjyqësore nr. 10453-A, e përbërë nga 72 (shtatëdhjetë e dy) fletë, si 
dhe dosje hetimore-gjyqësore nr. 10453/1-A, e përbërë nga 142 (njëqind e dyzet e dy) 
fletë, në total 272 (dyqind e shtatëdhjetë e dy) faqe të digjitalizuara dhe të hedhura në 
format CD, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit për subjektin I. T.

2. T’i jepet shtetasit I. T. dokumentacioni dublikat që përmbajnë dosjet e emërtuara më 
sipër, në format CD. 

3. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

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

Vendim nr. 307, datë 24.9.2018 (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 24.9.2018 Au-
toriteti për Informim mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë

VENDOSI:

1. Të informojë shtetasin D. A., për sa kërkohet në shkresën nr. 62 prot., datë 9.2.2018, se 
mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani ka dokumente për të në arkivat e ish-Sig-
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urimit të Shtetit si vijon:

Fletë e regjistrit të agjenturës Tiranë, me nr. regjistri 13645, datë regjistrimi 27.3.1985, 
datëlindje 1948, kategoria “Informator”, arkivuar në vitin 1987;

Kartelë model 2, nr.13645, në emrin e D. A., me atësi H., vendlindje Tiranë, datëlindje 
1948, kategoria “Informator”, pseudonimi “Tekniku”;

Dosje hetimore-gjyqësore nr. 9898-A, e përbërë nga 30 (tridhjetë) fletë, 85 (tetëdhjetë 
e pesë) faqe të digjitalizuara dhe të hedhura në format CD, që ekzistojnë në arkivat e 
Autoritetit për subjektin D. A.

2. T’i jepet shtetasit D. A. dublikatë për dokumentacionin në përmbajtje të dosjeve të emër-
tuara si më sipër, në trajtë CD dhe fotokopje e fletës së regjistrit dhe kartelës model 2.

3. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

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

Vendim nr. 308, datë 24.9.2018 (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 24.9.2018 Au-
toriteti për Informim mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë

VENDOSI:

1. Të informojë shtetasin H. K., për sa kërkohet në shkresën nr. 276 prot., datë 10.5.2018, 
se mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani ka dokumente për të ndjerin S. K. në 
arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit, si:

 Dosje hetimore-gjyqësore nr. 8707-A, e përbërë nga 128 (njëqind e njëzet e tetë) fletë, 
184 (njëqind e tetëdhjetë e katër) faqe të digjitalizuara dhe të hedhura në format CD, që 
ekzistojnë në arkivat e Autoritetit për subjektin S. K.

2. T’i jepet shtetasit H. K. dokumentacioni dublikat që përmban dosja e emërtuar më sipër, 
në format CD.

3. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

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

Vendim nr. 309, datë 24.9.2018 (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 24.9.2018 Au-
toriteti për Informim mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë

VENDOSI:

1. 1. Të informojë shtetasin M. K., për sa kërkohet në shkresën nr. 86 prot., datë 22.2.2018, 
se mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani ka dokumente për të ndjerin D. K. në 
arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit, si më poshtë:
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Dosje hetimore-gjyqësore nr. 4470, e përbërë nga 34 (tridhjetë e katër) fletë, 38 (tridh-
jetë e tetë) faqe të digjitalizuara dhe të hedhura në format CD, që ekzistojnë në arkivat 
e Autoritetit për subjektin D. K.

2. T’i jepet shtetasit M. K. dokumentacioni dublikat që përmban dosja e emërtuar si më 
sipër, në format CD.

3. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

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

Vendim nr. 310, datë 24.9.2018 (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 24.9.2018 Au-
toriteti për Informim mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë

VENDOSI:

1.  Të informojë shtetasen H. L., për sa kërkohet në shkresën nr. 108 prot., datë 2.3.2018, 
se mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani ekzistojnë dokumente për të ndjerin 
E. L. në arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit, si vijon:

-Dosje hetimore-gjyqësore nr. 5755, e përbërë nga 22 (njëzet e dy) fletë, 28 (njëzet e 
tetë) faqe të digjitalizuara dhe të hedhura në format CD.

2. T’i jepet shtetases H. L. dokumentacioni dublikat që përmban dosja e emërtuar si më 
sipër, në format CD.

3. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

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

Vendim nr. 311, datë 24.9.2018 (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 24.9.2018 Au-
toriteti për Informim mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë

VENDOSI:

1. Të informojë shtetasen F. Gj., për sa kërkohet në shkresën nr. 221 prot., datë 18.4.2018, 
se mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani ka dokumente për të ndjerin I. B. në 
arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit, si:

Fashikull në emër të I. B., i përbërë nga “Vërtetim biografik”, përpiluar nga Dega e 
Punëve të Brendshme Vlorë, më datë 27.9.1977, i përbërë nga 3 (tre) faqe, të digjital-
izuara dhe të fotokopjuara.

2. T’i jepet shtetases F. Gj. dokumentacioni dublikat që përmban dosja e emërtuar më 
sipër, në format fotokopje.

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

Vendim nr. 312, datë 24.9.2018 (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 24.9.2018 Au-
toriteti për Informim mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë

VENDOSI:

1. . Të informojë shtetasin H. K., për sa kërkohet në shkresën nr. 277 prot., datë 10.5.2018, 
se mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani ka dokumente për të ndjerin R. K. në 
arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit, si:

Dosje hetimore-gjyqësore nr. 4962-A, e përbërë nga 20 (njëzet) fletë, 29 (njëzet e nëntë) 
faqe të digjitalizuara dhe të hedhura në format CD, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit 
për subjektin R. K.

2. T’i jepet shtetasit H. K. dokumentacioni dublikat që përmban dosja e emërtuar më sipër, 
në format CD.

3. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

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

Vendim nr. 313, datë 24.9.2018 (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 24.9.2018 Au-
toriteti për Informim mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë

VENDOSI:

1. Të informojë shtetasin H. K., për sa kërkohet në shkresën nr. 83 prot, datë 22.2.2018, 
ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, ka dokumente për të, në arkivat e 
ish-Sigurimit të Shtetit, si:

Fletë e regjistrit të agjenturës dega IV (1 faqe), me nr. regjistri 442, datë regjistrimi 
21.12.85, datëlindje 1955, vendlindje Kavajë, vërejtje “Nuk pranoi bashkëpunimin”;

Dosje hetimore-gjyqësore nr. 11935-A, e përbërë nga 32 (tridhjetë e dy) fletë, si dhe 
dosje hetimore-gjyqësore nr. 11935/1, e përbërë nga 58 (pesëdhjetë e tetë) fletë, në 
total 117 (njëqind e shtatëmbëdhjetë) faqe të dixhitalizuara dhe të hedhura në format 
CD, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për subjektin H. K.

2. T´i jepet shtetasit H. K., dokumentacioni dublikat që përmbajnë dosjet e emërtuara më 
sipër, në format CD, si dhe fotokopje e fletës së regjistrit.

3. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

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

Vendim nr. 314, datë 24.9.2018 (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 24.9.2018 Au-
toriteti për Informim mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë

VENDOSI:

1. 1. Të informojë shtetasin A. Ll., për sa kërkohet në shkresën nr. 421 prot., datë 6.6.2018, 
se mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani nuk ekzistojnë të dhëna të cilat të vër-
tetojnë që z. N. Ll. 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. 315, datë 24.9.2018 (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 24.9.2018 Au-
toriteti për Informim mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë

VENDOSI:

1. Të informojë shtetasin M. D., për sa kërkohet në shkresën nr. 502 prot., datë 22.06.2018, 
se mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani nuk ekzistojnë të dhëna që S. D., 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. 

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

Vendim nr. 317, datë 24.9.2018 (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 24.9.2018 Au-
toriteti për Informim mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë

VENDOSI:

1. Të informojë shtetasin H. Gj., për sa kërkohet në shkresën nr. 530 prot., datë 29.6.2018, 
se mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani nuk ekzistojnë të dhëna të cilat vërte-
tojnë që H. Gj. 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. 



Buletini i veprimtarisë së AIDSSH-së, 2018            Nr.5

- 43 -

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

Vendim nr. 318, datë 24.9.2018 (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 24.9.2018 Au-
toriteti për Informim mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë

VENDOSI:

1. Të informojë shtetasin V. K., për sa kërkohet në shkresën nr. 509 prot., datë 25.6.2018, 
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. 319, datë 24.9.2018 (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 24.9.2018 Au-
toriteti për Informim mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë

VENDOSI:

1. Të informojë shtetasin I. B., për sa kërkohet në shkresën nr. 428 prot., datë 6.6.2018, 
se mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani nuk ekzistojnë të dhëna të cilat vërte-
tojnë 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. 323, datë 24.9.2018 (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 24.9.2018 Au-
toriteti për Informim mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë

VENDOSI:

1. Të informojë shtetasin P. P., për sa kërkohet në shkresën nr. 864 prot., datë 24.9.2018, 
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: 

P. Gj. P., i datëlindjes 1958, vendlindja Manati, figuron i regjistruar në regjistrin e ag-
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jenturës 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.

Kartelë model 2, nr. 2447, në emrin P. Gj. P., vendlindja Manati, kategoria “Strehues”, 
me pseudonim “Pejsazhi.” 

Urdhër për asgjësimin e dokumenteve sekret dhe sekret A. REZ. Personal, të veçuara 
për asgjësim në bazë të urdhrit M.P.Br. 1.7, datë 18.2.1991.

Listë veçimi nr.2/1, model 10/1, i marsit 1991, Lezhë.

Procesverbal i mbajtur në Degën e Punëve të Brendshme Lezhë, për asgjësimin me 
djegie të dokumenteve që pasqyrohen dhe në listë veçimi nr.2/1, datë 20.3.1991, të 
dosjeve personale dhe të punës, të arkivuara të Sektorit të Sigurimit të Terrenit. 

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

3. 3. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

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

Vendim nr. 327, datë 1.10.2018 (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 1.10.2018 Au-
toriteti për Informim mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë

VENDOSI:

1. Të informojë shtetasen H. Ç., për sa kërkohet në shkresën nr. 678 prot., datë 26.7.2018, 
se mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani nuk ekzistojnë të dhëna të cilat vërteto-
jnë që H. Ç. 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

Vendim nr. 328, datë 1.10.2018 (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 1.10.2018 Au-
toriteti për Informim mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë

VENDOSI:

1. Të informojë shtetasin V. M., për sa kërkohet në shkresën nr. 621 prot., datë 10.7.2018, 
se mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani nuk ekzistojnë të dhëna të cilat vërte-
tojnë 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. 
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Kryetare:  Gentiana Sula
Anëtarë:  Altin Hoxha, dr. Marenglen Kasmi, Simon Miraka

                     

Vendim nr. 329, datë 1.10.2018 (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 1.10.2018 Au-
toriteti për Informim mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë

VENDOSI:

1. Të informojë shtetasin T. Gj., për sa kërkohet në shkresën nr. 538 prot., datë 2.7.2018, 
se mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani nuk ekzistojnë të dhëna të cilat vërte-
tojnë 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 Miraka

Vendim nr. 330, datë 1.10.2018 (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 1.10.2018 Au-
toriteti për Informim mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë

VENDOSI:

1. Të informojë shtetasin R. M., për sa kërkohet në shkresën nr. 544 prot., datë 3.7.2018, 
se mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani nuk ekzistojnë të dhëna të cilat vërte-
tojnë që N. M. 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 Miraka

Vendim nr. 331, datë 1.10.2018 (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 1.10.2018 Au-
toriteti për Informim mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë

VENDOSI:

1. Të informojë shtetasin D. D., për sa kërkohet në shkresën nr. 645 prot., datë 16.7.2018, 
se mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani nuk ekzistojnë të dhëna të cilat vërte-
tojnë që Sh. 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. 
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Kryetare:  Gentiana Sula
Anëtarë:  Altin Hoxha, dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj

Vendim nr. 332, datë 1.10.2018 (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 1.10.2018 Au-
toriteti për Informim mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë

VENDOSI:

1. Të informojë shtetasin A. M., për sa kërkohet në shkresën nr. 675 prot., datë 25.7.2018, 
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 
që vërtetojnë se ka qenë bashkëpunëtor apo i favorizuar i ish-Sigurimit të Shtetit.

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

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

                     

Vendim nr. 333, datë 1.10.2018 (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 1.10.2018 Au-
toriteti për Informim mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë

VENDOSI:

1. 1. Të informojë shtetasin S. H., për sa kërkohet në shkresën nr. 330 prot., datë 30.5.2018, 
se mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani nuk ekzistojnë të dhëna të cilat vërte-
tojnë 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. 334, datë 1.10.2018 (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 1.10.2018 Au-
toriteti për Informim mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë

VENDOSI:

1. Të informojë shtetasen H. Ç., për sa kërkohet në shkresën nr. 677 prot., datë 26.7.2018, se mbi bazën 
e verifikimeve të kryera deri tani nuk ekzistojnë të dhëna të cilat vërtetojnë që i ndjeri Z. M., të ketë 
qenë ndonjëherë i survejuar apo të ketë dokumente për të në arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit me qëllim 
rehabilitimin dhe qartësimin e fatit të të vdekurit.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 
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Kryetare: Gentiana Sula
Anëtarë:  Altin Hoxha, dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj

Vendim nr. 335, datë 1.10.2018 (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 1.10.2018 Au-
toriteti për Informim mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë

VENDOSI:

1. Të informojë shtetasin K. B., për sa kërkohet në shkresën nr. 681 prot., datë 26.7.2018, 
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 
që vërtetojnë se ka qenë bashkëpunëtor apo i favorizuar i ish-Sigurimit të Shtetit. 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

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

                     

Vendim nr. 336, datë 1.10.2018 (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 1.10.2018 Au-
toriteti për Informim mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë

VENDOSI:

1. Të informojë shtetasen K. M., për sa kërkohet në shkresën nr. 689 prot., datë 27.7.2018, 
se mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani nuk ekzistojnë të dhëna të cilat vërte-
tojnë 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 Mirakajj

Vendim nr. 337, datë 1.10.2018 (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 1.10.2018 Au-
toriteti për Informim mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë

VENDOSI:

1. Të informojë shtetasin R. M., për sa kërkohet në shkresën nr. 542 prot., datë 3.7.2018, 
se mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani nuk ekzistojnë të dhëna që ka qenë 
ndonjëherë i survejuar nga ish-Sigurimi i Shtetit apo që ka dokumente për të në arki-
vat e ish-Sigurimit të Shtetit, që vërtetojnë se ka qenë bashkëpunëtor apo i favorizuar i 
ish-Sigurimit 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. 338, datë 1.10.2018 (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 1.10.2018 Au-
toriteti për Informim mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë

VENDOSI:

1. Të informojë shtetasin S. D., për sa kërkohet në shkresën nr. 643 prot., datë 16.7.2018, 
se mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani nuk ekzistojnë të dhëna të cilat vërteto-
jnë që B. 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 Mirakaj

Vendim nr. 339, datë 1.10.2018 (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 1.10.2018 Au-
toriteti për Informim mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë

VENDOSI:

1. 1. Të informojë shtetasin A. D., për sa kërkohet në shkresën nr. 595 prot., datë 6.7.2018, 
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 që vërtetojnë se ka qenë bashkëpunëtor apo i favorizuar i ish-Sigurimit të Shtetit.    

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

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

Vendim nr. 340, datë 1.10.2018 (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 1.10.2018 Au-
toriteti për Informim mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë

VENDOSI:

1. Të informojë shtetasin S. D., për sa kërkohet në shkresën nr. 644 prot., datë 16.7.2018, 
se mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani nuk ekzistojnë të dhëna të cilat vërte-
tojnë 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. 
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Kryetare:  Gentiana Sula
Anëtarë:  Altin Hoxha, dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj

Vendim nr. 341, datë 1.10.2018 (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 1.10.2018 Au-
toriteti për Informim mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë

VENDOSI:

1. Të informojë shtetasin M. A., për sa kërkohet në shkresën nr. 668 prot., datë 24.7.2018, 
se mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani nuk ekzistojnë të dhëna të cilat vërte-
tojnë që Zh. A. të ketë qenë ndonjëherë e survejuar apo të ketë dokumente për të në 
arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit. 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

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

Vendim nr. 342, datë 1.10.2018 (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 1.10.2018 Au-
toriteti për Informim mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë

VENDOSI:

1. Të informojë shtetasin G. M., për sa kërkohet në shkresën nr. 541 prot., datë 3.7.2018, 
se mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani nuk ekzistojnë të dhëna të cilat vërte-
tojnë që 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. 343, datë 1.10.2018 (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 1.10.2018 Au-
toriteti për Informim mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë

VENDOSI:

1. . Të informojë shtetasen L. S., për sa kërkohet në shkresën nr. 536 prot., datë 2.7.2018, 
se mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani nuk ekzistojnë të dhëna të cilat vër-
tetojnë që P. Xh. 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. 
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Kryetare:  Gentiana Sula
Anëtarë:  Altin Hoxha, dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj

Vendim nr. 344, datë 5.10.2018 (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 1.10.2018 Au-
toriteti për Informim mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë

VENDOSI:

1. Të informojë shtetasen X. B., për sa kërkohet në shkresën nr. 260 prot., datë 20.10.2017, 
se mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani për të ndjerin M. D. ka dokumente në 
arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit, përkatësisht:

Dosje përpunimi nr. 3023, kategoria 2A, e përbërë nga 121 (njëqind e njëzet e një) 
faqe të digjitalizuara dhe të anonimizuara, të hedhura në format CD që ekzistojnë për 
subjektin M. D.

Dosje hetimore-gjyqësore nr. 12488-A, e përbërë nga 1230 (një mijë  dyqind e tridhjetë) 
faqe të digjitalizuara dhe të hedhura në format CD, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit 
për subjektin M. D.

2. T’i jepet shtetases X. B. dokumentacioni dublikat që përmbajnë dosjet e emërtuara më 
sipër, në format CD. 

3. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

Anëtarë:  Altin Hoxha, dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj

Vendim nr. 345, datë 5.10.2018 (i shkurtuar)

Në mbështetje të ligjit nr. 45/2015, datë 30.4.2015 “Për të drejtën e informimit për dokumentet e ish-Sig-
urimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, në mbledhjen e datës 5.10.2018 Au-
toriteti për Informim mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë

VENDOSI:

1. Të informojë shtetasin N. C., për sa kërkohet në shkresën nr. 350 prot., datë 28.12.2017, 
se mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani për të ndjerin J. C. ka dokumente në 
arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit, përkatësisht:

Dosje formulare, kategoria 2A, e përbërë nga 84 (tetëdhjetë e katër) faqe të digjital-
izuara dhe të anonimizuara, të hedhura në format CD, që ekzistojnë për subjektin J. C.

Dosje hetimore-gjyqësore nr. 256-A, e përbërë në total nga 1871 (një mijë  e tetëqind e 
shtatëdhjetë e një) faqe të digjitalizuara dhe të hedhura në format CD, që ekzistojnë në 
arkivat e Autoritetit për subjektin J. C.

2. T’i jepet shtetasit N. C. dokumentacioni dublikat që përmbajnë dosjet e emërtuara më 
sipër, në format CD. 

3. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 



Buletini i veprimtarisë së AIDSSH-së, 2018            Nr.5

- 51 -

Anëtarë:  Simon Mirakaj, Altin Hoxha, dr. Marenglen Kasmi

Vendim nr. 346, datë 5.10.2018 (i shkurtuar)

Në mbështetje të ligjit nr. 45/2015, datë 30.4.2015 “Për të drejtën e informimit për dokumentet e ish-Sig-
urimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, në mbledhjen e datës 5.10.2018 Au-
toriteti për Informim mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë

VENDOSI:

1. Të informojë shtetasin N. P., për sa kërkohet në shkresën nr. 11 prot., datë 15.1.2018, 
se mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani për të ndjerën D. P. ka dokumente në 
arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit, përkatësisht:

Dosje formulare nr. 5280-A, kategoria 2B, e përbërë nga 24 (njëzet e katër) faqe të 
digjitalizuara dhe të anonimizuara, të hedhura në format CD, që ekzistojnë në arkivat e 
Autoritetit për subjektin D. P.

2. T’i jepet shtetasit N. P. dokumentacioni dublikat që përmban dosja e emërtuar më sipër, 
në format CD. 

3. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

Anëtarë:  Simon Mirakaj, Altin Hoxha, dr. Marenglen Kasmi

Vendim nr. 347, datë 5.10.2018 (i shkurtuar)

Në mbështetje të ligjit nr. 45/2015, datë 30.4.2015 “Për të drejtën e informimit për dokumentet e ish-Sig-
urimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, në mbledhjen e datës 5.10.2018 Au-
toriteti për Informim mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë

VENDOSI:

1. Të informojë shtetasin E. L., për sa kërkohet në shkresën nr. 20 prot., datë 22.1.2018, 
se mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani për të ndjerin Z. L. ka dokumente në 
arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit, përkatësisht:

Dosje përpunimi nr. 1758, kategoria 2B, e përbërë nga 204 (dyqind e katër) faqe të 
digjitalizuara dhe të anonimizuara, të hedhura në format CD që ekzistojnë në arkivat e 
Autoritetit për subjektin Z. L.

Dosje hetimore-gjyqësore nr. 11336, e përbërë në total nga 170 (njëqind e shtatëdhjetë) 
faqe të digjitalizuara dhe të hedhura në format CD, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit 
për subjektin Z. L.

2. T’i jepet shtetasit E. L. dokumentacioni dublikat që përmbajnë dosjet e emërtuara më 
sipër, në format CD. 

3. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

Anëtarë: Simon Mirakaj, Altin Hoxha, dr. Marenglen Kasmi
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Vendim nr. 348, datë 5.10.2018 (i shkurtuar)

Në mbështetje të ligjit nr. 45/2015, datë 30.4.2015 “Për të drejtën e informimit për dokumentet e ish-Sig-
urimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, në mbledhjen e datës 5.10.2018 Au-
toriteti për Informim mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë

VENDOSI:

1. Të informojë shtetasin A. Gj., për sa kërkohet në shkresën nr. 52 prot., datë 5.2.2018, se 
mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani për të ka dokumente në arkivat e ish-Sig-
urimit të Shtetit, përkatësisht:

Dosje formulare nr. 2459 (pjesa I), kategoria 2A, e përbërë nga 302 (treqind e dy) faqe 
të digjitalizuara dhe anonimizuara të hedhura në format CD.

Dosje formulare nr. 2459 (pjesa II), kategoria 2A, e përbërë nga 238 (dyqind e tridhjetë 
e tetë) faqe të digjitalizuara dhe anonimizuara të hedhura në format CD.

Dosje formulare nr. 2459 (pjesa III), kategoria 2A, e përbërë nga 488 (katërqind e 
tetëdhjete e tetë) faqe të digjitalizuara dhe të hedhura në format CD.

2. T’i jepet shtetasit A. Gj. dokumentacioni dublikat që përmbajnë dosjet e emërtuara më 
sipër, në format CD. 

3. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

Anëtarë:  Simon Mirakaj, Altin Hoxha, dr. Marenglen Kasmi

Vendim nr. 349, datë 5.10.2018 (i shkurtuar)

Në mbështetje të ligjit nr. 45/2015, datë 30.4.2015 “Për të drejtën e informimit për dokumentet e ish-Sig-
urimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, në mbledhjen e datës 5.10.2018 Au-
toriteti për Informim mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë

VENDOSI:

1. Të informojë shtetasen Z. S., për sa kërkohet në shkresën nr. 64 prot., datë 12.2.2018, 
se mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani për të ndjerin Xh. S. ka dokumente në 
arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit, përkatësisht:

Dosje përpunimi nr. 3206, kategoria 2A, e përbërë nga 180 (njëqind e tetëdhjetë) faqe të 
digjitalizuara dhe të anonimizuara, të hedhura në format CD që ekzistojnë për subjektin 
Xh. S.

Dosje hetimore-gjyqësore nr. 12488-A, e përbërë nga 1230 (një mijë dyqind e tridhjetë) 
faqe të digjitalizuara dhe të hedhura në format CD, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit 
për subjektin Xh. S.

2. T’i jepet shtetases Z. S. dokumentacioni dublikat që përmbajnë dosjet e emërtuara më 
sipër, në format CD. 

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

Vendim nr. 350, datë 5.10.2018 (i shkurtuar)

Në mbështetje të ligjit nr. 45/2015, datë 30.4.2015 “Për të drejtën e informimit për dokumentet e ish-Sig-
urimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, në mbledhjen e datës 5.10.2018 Au-
toriteti për Informim mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë

VENDOSI:

1. Të informojë shtetasin F. S., për sa kërkohet në shkresën nr. 47 prot., datë 1.2.2018, se 
mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani për të ka dokumente në arkivat e ish-Sig-
urimit të Shtetit, përkatësisht:

Dosje përpunimi nr. 585, kategoria 2B, e përbërë nga 83 (tetëdhjetë e tre) faqe të dig-
jitalizuara dhe të anonimizuara, të hedhura në format CD, që ekzistojnë për subjektin 
F. S.

Dosje hetimore-gjyqësore nr. 10806-A, e përbërë nga 264 (dyqind e gjashtëdhjetë e 
katër) faqe të digjitalizuara dhe të hedhura në format CD, që ekzistojnë në arkivat e 
Autoritetit për subjektin F. S.

2. T’i jepet shtetasit F. S. dokumentacioni dublikat që përmbajnë dosjet e emërtuara më 
sipër, në format CD. 

3. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

Anëtarë:  Simon Mirakaj, Altin Hoxha, dr. Marenglen Kasmi

Vendim nr. 351, datë 5.10.2018 (i shkurtuar)

Në mbështetje të ligjit nr. 45/2015, datë 30.4.2015 “Për të drejtën e informimit për dokumentet e ish-Sig-
urimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, në mbledhjen e datës 5.10.2018 Au-
toriteti për Informim mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë

VENDOSI:

1. Të informojë shtetasin H. D., për sa kërkohet në shkresën nr. 108 prot., datë 2.3.2018, 
se mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani për të ka dokumente në arkivat e 
ish-Sigurimit të Shtetit, përkatësisht:

Dosje formulare nr. 5114, kategoria 2A, e përbërë nga 183 (njëqind e tetëdhjetë e tre) 
faqe të digjitalizuara dhe të anonimizuara, të hedhura në format CD që ekzistojnë në 
arkivat e Autoritetit për subjektin H. D.

2. T’i jepet shtetasit H. D. dokumentacioni dublikat që përmban dosja e emërtuar më sipër, 
në format CD. 

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

Vendim nr. 352, datë 5.10.2018 (i shkurtuar)

Në mbështetje të ligjit nr. 45/2015, datë 30.4.2015 “Për të drejtën e informimit për dokumentet e ish-Sig-
urimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, në mbledhjen e datës 5.10.2018 Au-
toriteti për Informim mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë

VENDOSI:

1. Të informojë shtetasen A. D., për sa kërkohet në shkresën nr. 88 prot., datë 22.2.2018, 
se mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani për të ndjerin J. A. (F.) ka dokumente në 
arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit, përkatësisht:

Dosje formulare nr. 2796, kategoria 2A, e përbërë nga 15 (pesëmbëdhjetë) faqe të dig-
jitalizuara, të hedhura në format CD që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit për subjektin 
J. A..

2. T’i jepet shtetases A. D. dokumentacioni dublikat që përmban dosja e emërtuar më 
sipër, në format CD. 

3. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

Anëtarë: Simon Mirakaj, Altin Hoxha, dr. Marenglen Kasmi

Vendim nr. 353, datë 5.10.2018 (i shkurtuar)

Në mbështetje të ligjit nr. 45/2015, datë 30.4.2015 “Për të drejtën e informimit për dokumentet e ish-Sig-
urimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, në mbledhjen e datës 5.10.2018 Au-
toriteti për Informim mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë

VENDOSI:

1. Të informojë shtetasin F. Gj., për sa kërkohet në shkresën nr. 96 prot., datë 26.2.2018, 
se mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani për të ndjerin P. Gj. ka dokumente në 
arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit, përkatësisht:

Dosje hetimore-gjyqësore nr. 1094, e përbërë nga 63 (gjashtëdhjetë e tre) faqe të dig-
jitalizuara dhe të hedhura në format CD, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit për sub-
jektin P. Gj.

2. T’i jepet shtetasit F. Gj. dokumentacioni dublikat që përmban dosja e emërtuar më sipër, 
në format CD. 

3. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

Anëtarë:  Simon Mirakaj, Altin Hoxha, dr. Marenglen Kasmi

Vendim nr. 354, datë 5.10.2018 (i shkurtuar)

Në mbështetje të ligjit nr. 45/2015, datë 30.4.2015 “Për të drejtën e informimit për dokumentet e ish-Sig-



Buletini i veprimtarisë së AIDSSH-së, 2018            Nr.5

- 55 -

urimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, në mbledhjen e datës 5.10.2018 Au-
toriteti për Informim mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë

VENDOSI:

1. Të informojë shtetasin F. M., për sa kërkohet në shkresën nr. 134 prot., datë 7.3.2018, 
se mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani për të ndjerin I. M. ka dokumente në 
arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit, përkatësisht:

Dosje hetimore-gjyqësore nr. 11428-A, e përbërë nga 126 (njëqind e njëzet e gjashtë) 
faqe të digjitalizuara dhe të hedhura në format CD, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit 
për subjektin I. M.

Dosje hetimore-gjyqësore nr. 169-A, e përbërë nga 297 (dyqind e nëntëdhjetë e shtatë) 
faqe të digjitalizuara dhe të hedhura në format CD, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit 
për subjektin I. M.

2. T’i jepet shtetasit F. M. dokumentacioni dublikat që përmbajnë dosjet e emërtuara më 
sipër, në format CD. 

3. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

Anëtarë:  Simon Mirakaj, Altin Hoxha, dr. Marenglen Kasmi

Vendim nr. 355 datë 5.10.2018 (i shkurtuar)

Në mbështetje të ligjit nr. 45/2015, datë 30.4.2015 “Për të drejtën e informimit për dokumentet e ish-Sig-
urimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, në mbledhjen e datës 5.10.2018 Au-
toriteti për Informim mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë

VENDOSI:

1.  Të informojë shtetasin F. H., për sa kërkohet në shkresën nr. 156 prot., datë 15.3.2018, 
se mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani për të ndjerin S. H. ka dokumente në 
arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit, përkatësisht:

Dosje hetimore-gjyqësore nr. 206, e përbërë nga 111 (njëqind e njëmbëdhjetë) faqe 
të digjitalizuara dhe të hedhura në format CD, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit për 
subjektin S. H.

2. T’i jepet shtetasit F. H. dokumentacioni dublikat që përmban dosja e emërtuar më sipër, 
në format CD. 

3. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

Anëtarë:  Simon Mirakaj, Altin Hoxha, dr. Marenglen Kasmi

Vendim nr. 356 datë 5.10.2018 (i shkurtuar)

Në mbështetje të ligjit nr. 45/2015, datë 30.4.2015 “Për të drejtën e informimit për dokumentet e ish-Sig-
urimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, në mbledhjen e datës 5.10.2018 Au-
toriteti për Informim mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë

VENDOSI:

1. Të informojë shtetasin S. H., për sa kërkohet në shkresën nr. 164 prot., datë 21.3.2018, 
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se mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani për të ka dokumente në arkivat e 
ish-Sigurimit të Shtetit, përkatësisht:

-  Dosje hetimore-gjyqësore nr. 10315-A, e përbërë nga 206 (dyqind e gjashtë) 
faqe të digjitalizuara dhe të hedhura në format CD, që ekzistojnë në arkivat e 
Autoritetit për subjektin S. H.

2. T’i jepet shtetasit S. H. dokumentacioni dublikat që përmban dosja e emërtuar më sipër, 
në format CD. 

3. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

Anëtarë:  Simon Mirakaj, Altin Hoxha, dr. Marenglen Kasmi

Vendim nr. 357 datë 5.10.2018 (i shkurtuar)

Në mbështetje të ligjit nr. 45/2015, datë 30.4.2015 “Për të drejtën e informimit për dokumentet e ish-Sig-
urimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, në mbledhjen e datës 5.10.2018 Au-
toriteti për Informim mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë

VENDOSI:

1. Të informojë shtetasin H. D., për sa kërkohet në shkresën nr. 182 prot., datë 29.3.2018, 
se mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani për të ndjerin Xh. D. ka dokumente në 
arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit, përkatësisht:

Dosje përpunimi nr. 787, kategoria 2B, e përbërë nga 99 (nëntëdhjetë e nëntë) faqe të 
digjitalizuara dhe të anonimizuara, të hedhura në format CD që ekzistojnë për subjektin 
Xh. D.

Dosje hetimore-gjyqësore nr. 6318-A, e përbërë nga 16 (gjashtëmbëdhjetë) faqe të 
digjitalizuara dhe të hedhura në format CD, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit për 
subjektin Xh. D.

2. T’i jepet shtetasit H. D. dokumentacioni dublikat që përmbajnë dosjet e emërtuara më 
sipër, në format CD. 

3. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

Anëtarë:  Simon Mirakaj, Altin Hoxha, dr. Marenglen Kasmi

Vendim nr. 362, datë 19.10.2018 (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 19.10.2018 
Autoriteti për Informim mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë

VENDOSI:

1. Të informojë shtetasin G. P., për sa kërkohet në shkresën nr. 872 prot., datë 27.9.2018, 
se mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani ka dokumente për të në arkivat e 
ish-Sigurimit të Shtetit, përkatësisht:

Dosje formulare nr. 5203 (9406), kategoria PP, e përbërë nga 63 (gjashtëdhjetë e tre) 
fletë, (85 faqe) të digjitalizuara dhe të anonimizuara, të hedhura në format CD, që ekzis-
tojnë në arkivat e Autoritetit për subjektin G. P.



Buletini i veprimtarisë së AIDSSH-së, 2018            Nr.5

- 57 -

Dosje formulare (agjenturore) nr. 318, për problemin e centralizuar “Bretkoca”, e për-
bërë nga 108 (njëqind e tetë) fletë, nga të cilat (33 faqe) të digjitalizuara dhe të anoni-
mizuara, të hedhura në format CD, kanë të bëjnë me subjektin G. P.

Fashikull personal për të dënuarin G. P., e përbërë nga 13 (trembëdhjetë) fletë, (24 
faqe) të digjitalizuara dhe të anonimizuara, të hedhura në format CD, që ekzistojnë në 
arkivat e Autoritetit për subjektin G. P.

Dosje hetimore-gjyqësore nr. 10637-A, e përbërë në total nga 153 (njëqind e pesëdh-
jetë e tre) faqe, të digjitalizuara dhe të hedhura në format CD, që ekzistojnë në arkivat 
e Autoritetit për subjektin G. P.

2. T’i jepet shtetasit G. P. dokumentacioni dublikat që përmbajnë dosjet e emërtuara më 
sipër, në format CD. 

3. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

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

  

   

Vendim nr. 363, datë 19.10.2018 (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 19.10.2018 
Autoriteti për Informim mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë

VENDOSI:

1. Të informojë shtetasin Q. S., përfaqësues me prokurë të posaçme, për sa kërkohet në 
shkresën nr. 61 prot., datë 9.2.2018, se mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani për 
B. Ç. ka dokumente në arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit, përkatësisht:

-  Dosje përpunimi nr. 1607, kategoria 2B, e përbërë nga 145 (njëqind e dyzet e 
pesë) faqe të digjitalizuara dhe të anonimizuara, të hedhura në format CD, që 
ekzistojnë për subjektin B. Ç.

-  Dosje hetimore-gjyqësore nr. 12466-A, e përbërë në total nga 479 (katërqind e 
shtatëdhjetë e nëntë) faqe, si dhe dosje hetimore-gjyqësore nr. 11043, e për-
bërë nga 708 (shtatëqind e tetë) faqe të digjitalizuara dhe të hedhura në format 
CD, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit për subjektin B. Ç.

2. T’i jepet shtetasit Q. S., përfaqësues me prokurë të posaçme i të prekurit B. Ç. doku-
mentacioni dublikat që përmbajnë dosjet e emërtuara më sipër, në format CD. 

3. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

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

  

Vendim nr. 364, datë 19.10.2018 (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 19.10.2018 
Autoriteti për Informim mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë

VENDOSI:
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1. Të informojë shtetasin N. G., për sa kërkohet në shkresën nr. 259 prot., datë 3.5.2018, 
se mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani për të ndjerin I. G. ka dokumente në 
arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit, përkatësisht:

-  Dosje formulare nr. 116, kategoria 2A, e përbërë nga 383 (treqind e tetëdhjetë 
e tre) faqe të digjitalizuara dhe të anonimizuara, të hedhura në format CD, që 
ekzistojnë në arkivat e Autoritetit për subjektin I. G.

-  Dosje hetimore-gjyqësore nr. 2321-A, e përbërë në total nga 311 (treqind e 
njëmbëdhjetë) faqe, të digjitalizuara dhe të hedhura në format CD, që ekzisto-
jnë në arkivat e Autoritetit për subjektin I. G.

2. T’i jepet shtetasit N. G. dokumentacioni dublikat që përmbajnë dosjet e emërtuara më 
sipër, në format CD. 

3. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

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

Vendim nr. 365, datë 19.10.2018 (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 19.10.2018 
Autoriteti për Informim mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë

VENDOSI:

1. Të informojë shtetasin L. P., për sa kërkohet në shkresën nr. 746 prot., datë 24.8.2018, 
se mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani nuk ekzistojnë të dhëna të cilat vërte-
tojnë 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. 366, datë 19.10.2018 (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 19.10.2018 
Autoriteti për Informim mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë

VENDOSI:

1. Të informojë shtetasin Z. T., përfaqësuar me prokurë të posaçme nga av. Gj. G., për sa 
kërkohet në shkresën nr. 547 prot., datë 4.7.2018, se mbi bazën e verifikimeve të kry-
era deri tani nuk ekzistojnë të dhëna të cilat vërtetojnë që i ndjeri M. T., të ketë qenë 
ndonjëherë i survejuar apo të ketë dokumente për të në arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit 
me qëllim rehabilitimin dhe qartësimin e fatit të të vdekurit.

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

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

 Vendim nr. 367, datë 19.10.2018 (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 19.10.2018 
Autoriteti për Informim mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë

VENDOSI:

1. Të informojë shtetasin S. H., për sa kërkohet në shkresën nr. 747 prot., datë 27.8.2018, 
se mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani nuk ekzistojnë të dhëna të cilat vërte-
tojnë 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. 368 datë 19.10.2018 (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 19.10.2018 
Autoriteti për Informim mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë

VENDOSI:

1. Të informojë shtetasin A. J., për sa kërkohet në shkresën nr. 729 prot., datë 16.8.2018, 
se mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani nuk ekzistojnë të dhëna të cilat vërte-
tojnë që i ndjeri N. J., të ketë qenë ndonjëherë i survejuar apo të ketë dokumente për 
të në arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit me qëllim rehabilitimin dhe qartësimin e fatit të të 
vdekurit.

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

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

Vendim nr. 372, datë 25.10.2018 (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 25.10.2018 
Autoriteti për Informim mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë
                                                          

   VENDOSI:

3. Të informojë shtetasen E. K., për sa kërkohet në shkresën nr. 700 prot., datë 2.8.2018, 
se mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna të cilat vërte-
tojnë që të ketë qenë ndonjëherë e survejuar apo të ketë dokumente për të në arkivat 
e ish-Sigurimit të Shtetit.  

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

Vendim nr. 373, datë 25.10.2018 (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 25.10.2018 
Autoriteti për Informim mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë
                                                             

VENDOSI:

1. Të informojë shtetasen Y. H., për sa kërkohet në shkresën nr. 703 prot., datë 2.8.2018, 
se mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna të cilat vërte-
tojnë 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. 374, datë 25.10.2018 (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 25.10.2018 
Autoriteti për Informim mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë

VENDOSI:

1. Të informojë shtetasin G. S., për sa kërkohet në shkresën nr. 710 prot., datë 3.8.2018 
se, mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna të cilat vër-
tetojnë që L. S. 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. 375, datë  25.10.2018  (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 25.10.2018 
Autoriteti për Informim mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë

VENDOSI:

1. Të informojë shtetasin N. K., për sa kërkohet në shkresën nr. 750 prot., datë 27.8.2018, 
se mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani nuk ekzistojnë të dhëna të cilat vërteto-
jnë që D. K. (B.) 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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Vendim nr. 376, datë 25.10.2018 (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 25.10.2018 
Autoriteti për Informim mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë
                                                      

VENDOSI:

1. Të informojë shtetasin F. H., për sa kërkohet në shkresën nr. 752 prot., datë 27.8.2018, 
se mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani nuk ekzistojnë të dhëna të cilat vërte-
tojnë 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. 377, datë 25.10.2018 (i shkurtuar)

Në mbështetje të ligjit nr. 45/2015, datë 30.4.2015 “Për të drejtën e informimit për dokumentet e 
ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, në mbledhjen e datës 
25.10.2018 Autoriteti për Informim mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së 
Shqipërisë
                                                             VENDOSI:

1. Të informojë shtetasin M. F., për sa kërkohet në shkresën nr. 760 prot., datë 29.8.2018, 
se mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani nuk ekzistojnë të dhëna të cilat vërte-
tojnë 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. 378, datë 25.10.2018  (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 25.10.2018 
Autoriteti për Informim mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë

                                                             VENDOSI:

1. Të informojë shtetasin T. M., për sa kërkohet në shkresën nr. 774 prot., datë 3.9.2018, 
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, që vërtetojnë se ka qenë bashkëpunëtor apo i favorizuar i ish-Sigurimit të 
Shtetit.  

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

Kryetare:  Gentiana Sula
Anëtarë:  Altin Hoxha, dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj
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  Vendim nr. 379, datë 25.10.2018  (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 25.10.2018, 
Autoriteti për Informim mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë

VENDOSI:

1. Të informojë shtetasin K. P., për sa kërkohet në shkresën nr. 338 prot, datë 21.12.2017, 
ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për të ndjerin T. P. ka dokumente në 
arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit përkatësisht:

-  Dosje hetimore-gjyqësore nr. 177-A, e përbërë në total nga 272 (dyqind e 
shtatëdhjetë e dy) faqe, të dixhitalizuara dhe të hedhura në format CD, që 
ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për subjektin T. P.

-  Dosje formulare nr. 936, kategoria 2/A, e përbërë në total nga 145 (njëqind 
e dyzet e pesë) faqe, të dixhitalizuara dhe të anonimizuara, që ekzistojnë në 
arkivat e Autoritetit, për subjektin T. P.

2. T’i jepet shtetasit K. P. dokumentacioni dublikat që përmbajnë dosjet e emërtuara më 
sipër, në format CD.  

3. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

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

                                                                                              

Vendim nr. 380,  datë 25.10.2018  (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 25.10.2018 
Autoriteti për Informim mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë

VENDOSI:

1. Të informojë shtetasin A. D., për sa kërkohet në shkresën nr. 316 prot, datë 25.5.2018, 
ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për të ndjerin Xh. D. ka dokumente në 
arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit përkatësisht:

-  Dosje gjyqësore nr. 13608/A, e përbërë nga 8 (tetë) faqe të dixhitalizuara, të 
hedhura në format CD që ekzistojnë për subjektin Xh. D.

2. T’i jepet shtetasit A. D., dokumentacioni dublikat që përmban dosja e emërtuar më sipër, 
në format CD.  

3. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

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

                                                  

  Vendim nr. 381, datë 25.10.2018  (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 25.10.2018 
Autoriteti për Informim mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë
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VENDOSI:

1. Të informojë shtetasen M. D., për sa kërkohet në shkresën nr. 55 prot, datë 6.2.2018, 
ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për të ndjerin E. D. ka dokumente në 
arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit përkatësisht:

-  Dosje hetimore-gjyqësore nr. 12755-A, e përbërë në total nga 453 (katërqind e 
pesëdhjetë e tre) faqe, të dixhitalizuara dhe të hedhura në format CD, që ekzis-
tojnë në arkivat e Autoritetit, për subjektin E. D.

-  Dosje përpunimi me katër volume nr. 30, kategoria 2/A, e përbërë në total nga 
1055 (një mijë e pesëdhjetë e pesë) faqe, të dixhitalizuara dhe të anonimizuara, 
që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për subjektin E. D.

2. T’i jepet shtetases M. D. dokumentacioni dublikat që përmbajnë dosjet e emërtuara më 
sipër, në format CD.  

3. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

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

                          
            

  Vendim  nr. 382,  datë 25.10.2018  (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 25.10.2018, 
Autoriteti për Informim mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë

VENDOSI:

1. Të informojë shtetasit F. K. dhe M. Ç., për sa kërkohet në shkresën nr. 305 prot, datë 
22.5.2018 dhe nr. 321 prot., datë 28.5.2018, ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri 
tani, për të ndjerin H. Sh. (Sh.) ka dokumente në arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit, 
përkatësisht:

-  Dosje gjyqësore nr. 19, e përbërë nga 26 (njëzet e gjashtë) faqe të dixhital-
izuara, të hedhura në format CD që ekzistojnë për subjektin H. Sh. (Sh.).

2. T’iu jepet shtetasve F. K. dhe M. Ç. dokumentacioni dublikat që përmban dosja e emër-
tuar më sipër, në format CD.  

3. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

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

   Vendim nr. 383, datë 25.10.2018  (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 25.10.2018, 
Autoriteti për Informim mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë

VENDOSI:

1. Të informojë shtetasin P. G., për sa kërkohet në shkresën nr. 324 prot, datë 28.5.2018, 
ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për të ndjerin U. G. ka dokumente në 
arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit, përkatësisht:
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-  Dosje hetimore-gjyqësore nr. 3040-A, e përbërë në total nga 43 (dyzet e tre) 
faqe, të dixhitalizuara dhe të hedhura në format CD, që ekzistojnë në arkivat e 
Autoritetit, për subjektin U. G.

2.  T’i jepet shtetasit P. G. dokumentacioni dublikat që përmban dosja e emërtuar më sipër, 
në format CD.  

3. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

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

                               
                                                                                                 

 Vendim nr. 384, datë 25.10.2018 (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 25.10.2018 
Autoriteti për Informim mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë

 VENDOSI:

1. Të informojë shtetasin I. K., për sa kërkohet në shkresën nr. 718 prot., datë 8.8.2018, 
se mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani nuk ekzistojnë të dhëna të cilat vërte-
tojnë 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. 385, datë 25.10.2018  (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 25.10.2018 
Autoriteti për Informim mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë

VENDOSI:

1. Të informojë shtetasin P. D., për sa kërkohet në shkresën nr. 777 prot., datë 4.9.2018, 
se mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani nuk ekzistojnë të dhëna të cilat vërteto-
jnë që A. 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 Mirakaj

Vendim nr. 386, datë 25.10.2018  (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 25.10.2018 
Autoriteti për Informim mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë
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VENDOSI:

1. Të informojë shtetasen M. R., për sa kërkohet në shkresën nr. 697 prot., datë 2.8.2018, 
se mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani nuk ekzistojnë të dhëna të cilat vërte-
tojnë 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



BIBLIOGRAFIA E
INFORMACIONIT
TË DEKLASIFIKUAR 
NË AIDSSH
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Bibliografia e informacionit të deklasifikuar në AIDSSH
 me vendimin nr. 15, datë 19.9.2018

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. 15, datë 19.9.2018 si më poshtë:  

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

1. Dosje përpunimi nr. 567, në ngarkim të F. Sh., kategoria 2 A. Dosja ka një volum me 
61 (gjashtëdhjetë e një) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes ishte “sekret”. Dosja i përket 
fondit të zbulimit (drejtoria e II-të).

2. Dosje formulare nr. 915-A, në ngarkim të H. S., kategoria 2 B. Dosja ka një volum 170 
(njëqind e shtatëdhjetë) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes ishte “tepër sekret”. Dosja i 
përket ish-Degës së Punëve të Brendshme Lushnjë (operative).

3. Dosje formulare nr. 211-A, në ngarkim të J. K., kategoria 2 B. Dosja ka një volum me 
79 (shtatëdhjetë e nëntë) dokumente. Niveli i klasifikimit të dosjes ishte “tepër sekret”. 
Dosja i përket ish-Drejtorisë së Zbulimit Politik (operative).

KRYETARE E KDZH-së
Gentiana Sula

         

Bibliografia e informacionit të deklasifikuar në AIDSSH 
me vendimin nr. 16, datë 19.9.2018

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. 16, datë 1.10. 2018 si më poshtë:  

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

1. Dosje formulare nr. 1864 në ngarkim të A. K., kategoria 2B. Dosja ka 20 (njëzet) fletë. 
Niveli i klasifikimit të dosjes është “tepër sekret”. 

2. Dosje formulare nr. 740 në ngarkim të J. K., kategoria 2 B. Dosja ka 40 (dyzet) fletë. 
Niveli i klasifikimit të dosjes është “tepër sekret”.

3. Dosje formulare nr. 5124, në ngarkim të Sh. H. M., kategoria 2 B. Dosja ka 123 (njëqind 
e njëzet e tre) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “tepër sekret”.

4. Dosje formulare nr. 44 në ngarkim të H. C., kategoria 2 B. Dosja ka 30 (tridhjetë) fletë. 
Niveli i klasifikimit të dosjes është “sekret”.

5. Dosje formulare nr. 1814 në ngarkim të L. G. (N), kategoria 2 A. Dosja ka 200 (dyqind) 
fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “tepër sekret”.
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6. Dosje formulare nr. 307 në ngarkim të Rr. G.,  kategoria 2 A. Dosja ka 198 (njëqind e 
nëntëdhjetë e tetë) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “sekret”.

7. Dosje përpunimi nr. 5510-A, në ngarkim të Sh. Xh. T., kategoria 2 A. Dosja ka tre vël-
lime me 1121 (një mijë e njëqind e njëzet e një) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është 
“sekret”.

8. Dosje formulare nr. 909, në ngarkim të B .H. B.A. kategoria 2 A. Dosja ka 24 faqe. Niveli 
i klasifikimit të dosjes është “tepër sekret”.

9. Dosje formulare nr. 1309, në ngarkim të I. S. M., kategoria 2 A. Dosja ka 155 (njëqind e 
pesëdhjetë e pesë) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “tepër sekret”.

10. Dosje formulare nr. 5130, në ngarkim të B. M. S., kategoria 2 B. Dosja ka 33 (tridhjetë 
e tre) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “tepër sekret”.

11. Dosje formulare nr. 4796, në ngarkim të A. Sh., kategoria 2 B. Dosja ka 40 (dyzet) fletë 
plus 1 (një) foto. Niveli i klasifikimit të dosjes është “tepër sekret”.

12. Dosje formulare nr. 5442, në ngarkim të P. H., kategoria 2 B. Dosja ka 49 (dyzet e nëntë) 
fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “tepër sekret”.

13. Dosje formulare nr. 4625, në ngarkim të R. G., kategoria 2 B. Dosja ka 44 (dyzet e katër) 
fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “sekret”.

14. Dosje formulare nr. 2223, në ngarkim të M. Sh., kategoria 2 B. Dosja ka 50 (pesëdhjetë) 
fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “tepër sekret”.

15. Dosje personale nr. 3459, në ngarkim të Q. D., kategoria “agjent-informator”. Dosja ka 
33 (tridhjetë e tre) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “tepër sekret”.

16. Dosje formulare nr. 2831, në ngarkim të Xh. R., kategoria 2 B. Dosja ka 88 (tetëdhjetë 
e tetë) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “tepër sekret”.

17. Dosje formulare nr. 1031, në ngarkim të Gj. Gj., kategoria 2 B. Dosja ka 58 (pesëdhjetë 
e tetë) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “tepër sekret”. 

18. Dosje personale nr. 4155-A, në ngarkim të M. S. B. Pseudonimi “Shkëndija”. Dosja ka 
30 (tridhjetë) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “tepër sekret”.

19. Dosje formulare nr. 5280, në ngarkim të D. P., kategoria 2 B. Dosja ka 24 (njëzet e katër)  
fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “sekret”. 

20. Dosje formulare nr. 1812, në ngarkim të B. S., kategoria 2 A. Dosja ka 225 (dyqind e 
njëzet e pesë) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “tepër sekret”. 

21. Dosje fomulare nr. 2567, në ngarkim të S. O., kategoria 2 B. Dosja ka 11(njëmbëdhjetë) 
fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “sekret”. 

22. Dosje formulare në ngarkim të N. B., kategoria 2 A. Dosja ka 42 ( dyzet e dy) fletë, si 
dhe dosja e hetuesisë me 73 (shtatëdhjetë e tre) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është 
“tepër sekret”. 

23. Dosja formulare nr. 2100-A në ngarkim të D. H. Dosja ka  60 (gjashtëdhjetë ) fletë. Niveli 
i klasifikimit të dosjes “tepër sekret”. 

24. Dosja formulare nr. 14  në ngarkim të K. K., kategoria 2 A,  me 114 ( njëqind e katërm-
bëdhjetë) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes “tepër sekret”. 

25. Fashikull në ngarkim të M. M., grupi “Çamë” me 55 (pesëdhjetë e pesë) fletë. Niveli i 
klasifikimit “tepër sekret”.  

26. Dosja formulare në ngarkim të H. N., kategoria 2 A, me 133 (njëqind e tridhjetë e tre) 
fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes “tepër sekret”.

27. Dosje formulare në ngarkim të M. J., kategoria 2A, me 217 (dyqind e shtatëmbëdhjetë) 
fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes “tepër sekret”.

28. Dosje formularë në ngarkim të A. T., kategoria 2B, nr. 6933 me 120 (njëqind e njëzet) 
fletë. Niveli i klasifikimit te dosjes “tepër sekret”.
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29. Dosje formulare në ngarkim të M. Ç., kategoria 2B, nr. 1264 me 288 (dyqind e tetëdhjetë 
e tetë) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes “tepër sekret”.

30. Dosje formulare nr. 587 në ngarkim të S. M., kategoria 2 A. Dosja ka 243 (dyqind e dyzet 
e tre) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “tepër sekret”.

31. Dosje formulare nr. 5025 në ngarkim të R. U. G., kategoria 2 A. Dosja ka 173 (njëqind e 
shtatëdhjetë e tre) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “tepër sekret”.

32. Dosje formulare nr. 3862 në ngarkim të S. Y. K., kategoria 2 A. Dosja ka 55 (pesëdhjetë 
e pesë) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “sekret”.

33. Dosje formulare nr. 4277 në ngarkim të N. S. B.(D) mbi bandat. Dosja ka 63 (gjashtëdh-
jetë e tre) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “tepër sekret”.

34. Dosje formulare nr. 4377 në ngarkim të Z. H., kategoria 2 B. Dosja ka 104 (njëqind e 
katër) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “sekret”.

35. Dosje formulare nr. 5 në ngarkim të N. J. G., kategoria 2 A. Dosja ka 108 (njëqind e tetë) 
fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “sekret”.

36. Dosje formulare nr.33 në ngarkim të B. A. N. Dosja ka 56 (pesëdhjetë e gjashtë) fletë.

37. Fotokopje dokumentesh në ngarkim të P. Gj. P.
-  Fotokopje e kartelës model 2, nr. 2447, kategoria “S”, pseudonimi “Pejsazhi” drejtimi 

“Grupet kundërrevolucionare”, me 1 (një) fletë.
-  Urdhër për asgjësimin e dokumenteve nr. 01-7, datë 18.2.1991, me 1 (një) fletë.
-  Procesverbali nr. 3, datë 20.3.1991 i Degës Punëve të Brendshme Lezhë “Për asgjësimin 

me djegie të dokumenteve që pasqyrohen në listën e veçimit nr. 2/1, datë 20.3.1991”,  
me 1 (një) fletë

KRYETARE E KDZH-së
Gentiana Sula

Bibliografia e informacionit të deklasifikuar në 
AIDSSH me vendimin nr. 17, datë 19.9.2018

 
Bazuar në ligjin nr. 8457, datë 11.02.1999 “Për informacionin e klasifikuar “sekret shtetëror””, të ndrysh-
uar, kreu III, neni 13, pika “b”, dhe në vendimin e Këshillit të Ministrave, nr. 662, datë 15.11.2017 “Për mi-
ratimin e rregullores për deklasifikimin dhe zhvlerësimin e informacionit të klasifikuar “sekret shtetëror””, 
kreu III, neni 4, pika “a”, “c”, Komisioni i Deklasifikimit dhe Zhvlerësimit të Informacionit të Klasifikuar 
“sekret shtetëror”, në AIDSSH, i ngritur me urdhrin nr.13, datë 3.5.2018, të Kryetarit të Autoritetit “Për 
krijimin e Komisionit të Deklasifikimit dhe Zhvlerësimit të Informacionit të Klasifikuar “sekret shtetëror”” 
në AIDSSH”, ka bërë  “deklasifkimin e plotë” të dosjeve të klasifikuara “sekret shtetëror”, me vendimin 
nr. 17, datë 17.10. 2018, si më poshtë:  

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

1. Fotokopje dokumentesh në ngarkim të Q.P.

-  Fotokopje e regjistrit të agjenturës të degës IV, model K.I (1 fletë).
2. Fotokopje dokumentesh në ngarkim të Z.K.

-  Fotokopje e regjistrit të agjenturës Tropojë (1 fletë).
3. Fotokopje dokumentesh në ngarkim të Dh. S.

- Fotokopje e fletës së regjistrit të agjenturës Model K.I, Tiranë me nr.67.(1 fletë).
-  Vendimi nr. 110/42, datë 9.10.1990, për heqjen nga RSI dhe vendim për asgjë-

sim të dosjes personale të BP ”STUDJUESI”(2 fletë).

KRYETARE E KDZH-së
Gentiana Sula
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Bibliografia e informacionit të deklasifikuar në AIDSSH 
me vendimin nr. 18, datë 19.9.2018

Bazuar në ligjin nr. 8457, datë 11.02.1999 “Për informacionin e klasifikuar “sekret shtetëror””, të ndrysh-
uar, kreu III, neni 13, pika “b”, dhe në vendimin e Këshillit të Ministrave, nr. 662, datë 15.11.2017 “Për mi-
ratimin e rregullores për deklasifikimin dhe zhvlerësimin e informacionit të klasifikuar “sekret shtetëror””, 
kreu III, neni 4, pika “a”, “c”, Komisioni i Deklasifikimit dhe Zhvlerësimit të Informacionit të Klasifikuar 
“sekret shtetëror”, në AIDSSH, i ngritur me urdhrin nr.13, datë 3.5.2018, të Kryetarit të Autoritetit “Për 
krijimin e Komisionit të Deklasifikimit dhe Zhvlerësimit të Informacionit të Klasifikuar “sekret shtetëror”” 
në AIDSSH”, ka bërë  “deklasifkimin e plotë” të dosjeve të klasifikuara “sekret shtetëror”, me vendimin 
nr. 18, datë    22.11.2018, si më poshtë:  

FONDI ARKIVOR I ISH-SIGURIMIT TË SHTETIT QË ADMINISTROHET NGA AIDSSH-JA
1. Dosje përpunimi nr. 861, në ngarkim të N. P., kategoria 2B. Dosja ka 19 (nëntëmbëdh-

jetë) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes ishte “tepër sekret”. Dokumentet e dosjes datojnë 
në vitet 1958-1982. 

2. Dosje përpunimi nr. 679, kategoria 2B, në ngarkim të M. V., me 230 (dyqind e tridhjetë) 
fletë, një kartelë + 4 fletë në zarf. Niveli i klasifikimit të dosjes është “sekret”. 

3. Dosje formulare nr. 8051, kategoria 2B, në ngarkim të N. V., me 26 (njëzet e gjashtë) 
fletë dhe një kartelë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “sekret”. 

4. Dosje formulare nr. 10489, kategoria 2B, në ngarkim të H. G., me 67 (gjashtëdhjetë e 
shtatë) fletë dhe një kartelë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “sekret”. Dokumentet e 
dosjes datojnë në vitet 1982-1990. 

5. Dosje përpunimi nr. 1344, kategoria 2A, në ngarkim të I. S., me 242 (dyqind e dyzet e 
dy) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “ tepër sekret”. 

6. Dosje përpunimi nr. 1796, kategoria 2B, në ngarkim të Gj. M., me 43 (dyzet e tre) fletë. 
Niveli i klasifikimit të dosjes është “tepër sekret”. 

7. Dosje formulare nr. 1466, kategoria 2A, në ngarkim të Xh. K., me 34 (tridhjete katër) 
fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “sekret”. 

8. Dosje përpunimi nr. 1573, kategoria 2B, në ngarkim të H. Gj., me 228 (dyqind e njëzet 
e tetë) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “sekret”. 

9. Dosje përpunimi nr. 679, kategoria 2B, në ngarkim të Sh. Gj., me 159 (njëqind e pesëdh-
jetë e nëntë) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “sekret”. 

10. Dosje formulare nr. 9342-H (35934), kategoria 2A, në ngarkim të Ch. J., me 92 (nëntëdh-
jetë e dy) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “tepër sekret”. 

11. Dosje formulare nr. 6435-H (35825), kategoria 2A, në ngarkim të A. J., me 335 (treqind 
e tridhjetë e pesë) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “tepër sekret”. 

12. Dosje përpunimi nr. 2495, kategoria 2B, në ngarkim të K. Gj., me 95 (nëntëdhjetë e 
pesë) fletë dhe fletët në zarf. Niveli i klasifikimit të dosjes është “sekret”. 

13. Dosje kërkimi e të arratisurit me numër 2339, kategoria 2A, në ngarkim të Th. Gj., me 
39 (tridhjetë e nëntë) fletë dhe zarf me korrespondenca. Niveli i klasifikimit të dosjes 
është “tepër sekret”. 

14. Dosje për thyesin e kufirit, me numër 5634, në ngarkim të R. K., me 34 (tridhjetë e katër) 
fletë dhe zarf me korrespondenca. Niveli i klasifikimit të dosjes është “sekret”. 

15. Dosje përpunimi nr. 2318, kategoria 2B, në ngarkim të D. M., me 72 (shtatëdhjetë e dy) 
fletë dhe 1 kartelë model 1. Niveli i klasifikimit të dosjes është “sekret”. Dokumentet e 
dosjes datojnë në vitet 1978-1990. 

16. Dosje përpunimi nr. 1025, kategoria 2B, në ngarkim të D. D., me 161 (njëqind e 
gjashtëdhjetë e një) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “tepër sekret”. 

17. Dosje formulare nr. 265, kategoria 2B, në ngarkim të A. M. (U), me 125 (njëqind e njëzet 
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e pesë) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “tepër sekret”. 

18. Dosje përpunimi nr. 98, kategoria 2A, në ngarkim të B. H., me 333 (treqind e tridhjetë e 
tre) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “tepër sekret”.

19. Dosje formulare nr. 366, kategoria 2B, në ngarkim të T. A., me 192 (njëqind e nëntëdh-
jetë e dy) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “tepër sekret”. 

20. Dosje përpunimi nr. 4182, kategoria 2A, në ngarkim të Sh. Rr, me 63 (gjashtëdhjetë e 
tre) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “sekret”. 

21. Dosje përpunimi nr. 12429, kategoria 2A, në ngarkim të G. L., me 70 (shtatëdhjetë) 
fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “sekret”. 

22. Dosje përpunimi nr. 5283, kategoria 2A, në ngarkim të Xh. N., me 404 (katërqind e 
katër) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “sekret”. 

23. Dosje formulare nr. 2081, kategoria 2A, në ngarkim të I. P. me 173 (njëqind e shtatëdh-
jetë e tre) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “tepër sekret”. 

24. Dosje formulare nr. 634, kategoria 2A, në ngarkim të H. D., me 75 (shtatëdhjetë e pesë) 
fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “tepër sekret”. 

25. Dosje formulare nr. 171, kategoria 2A, në ngarkim të A. D., me 117 (njëqind e shtatëm-
bëdhjetë) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “tepër sekret”. 

26. Dosje formulare nr. 298, kategoria 2A, në ngarkim të Sh. K., me 147 (njëqind e dyzet e 
shtatë) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “tepër sekret”. 

27. Dosje drejtimi për I. K. R., nr. 9, kategoria 2A dhe 2B. Dosja përbëhet nga dy volume 
me gjithsej 644 (gjashtëqind e dyzet e katër) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është 
“sekret”. 

28. Dosje me fashikuj për I. K. R., nr. 1318, kategoria 2A dhe 2B. Dosja ka gjithsej 365 
(treqind e gjashtëdhjetë e pesë) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “sekret”. 

29. Dosje objekti nr. 733, kategoria 2B, në ngarkim të “K. Sh. L” N. Y. Dosja ka gjithsej 732 
(shtatëqind e tridhjetë e dy) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “tepër sekret”. 

30. Dosje përpunimi nr. 214, kategoria 2A, në ngarkim të R. K. me dy volume, me gjithsej 
656 (gjashtëqind e pesëdhjetë e gjashtë) fletë. Ka dosje formulare nr. 2469/2 me 10 
fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “tepër sekret”. 

31. Dosje formulare nr. 298, kategoria 2A, në ngarkim të Sh. K, me 147 (njëqind e dyzet e 
shtatë) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “tepër sekret”. 

32. Dosje formulare nr. 2823, kategoria 2B, në ngarkim të S. L., me 233 (dyqind e tridhjetë 
e tri) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “tepër sekret”. 

33. Dosje formulare nr. 1840, kategoria 2A, në ngarkim të E. D. me 231 (dyqind e tridhjetë 
e një) fletë. 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 ekspozimin e dokumenteve arkivore të rezistencës antikomuniste të 
kryengritjes së Zhapokikës, në përkujtim të 

70-vjetorit të kryengritjes së Zhapokikës

 Më 5 tetor 2018, në mjediset e Akademisë së Shkencave u zhvillua aktiviteti përkujtimor për 70-vjetorin 
e kryengritjes së Zhapokikës. Një ditë më vonë, më 6 tetor, aktiviteti u zhvendos në Memaliaj, duke 
përkujtuar kryengritjen në mjedisin ku ai mori jetë. Autoriteti për Informim mbi Dokumentet e ish-Sig-
urimit të Shtetit, në funksion të veprimtarisë dhe hulumtimit shkencor, me qëllim rishqyrtimin historik të 
veprimtarisë së ish-Sigurimit të Shtetit dhe edukimit qytetar, jep informacione dhe ekspozon materiale 
arkivore të dosjeve të rezistencës antikomuniste. 

Me pjesëmarrjen e z. Simon Mirakaj dhe z. Altin Hoxha, anëtarë, AIDSSH vuri në dispozicion të publikut 
materialet e veta arkivore, duke krijuar mundësi për t’u njohur dhe thelluar me informacione, dokumente, 
procesverbale, dosje, foto e statistika që plotësojnë tablonë historike të kryengritjes së Zhapokikës, e 
cilësuar si një nga aksionet më të forta të rezistencës sonë kombëtare antikomuniste; duke hedhur dritë 
mbi të shkuarën, me baza profesionale, transparencë dhe komunikim të hapur me publikun.

Kryengritja antikomuniste

Kryengritja e vitit 1948 u zhvillua në Zhapokikë, një fshat i Memaliajt në rrethin e Tepelenës, dhe kon-
siderohet si një ndër ngjarjet që lanë gjurmë në historinë e Shqipërisë të pas Luftës së Dytë Botërore. 
Masat shtrënguese në rrafshin politik dhe ekonomik të qeverisë komuniste ndaj të gjitha shtresave 
shoqërore të popullatës shkaktuan kudo pakënaqësi e zemëratë. Shkatërrimi i bazës ekonomike në 
fshat, tatimet e rënda, marrja e tokës, e bagëtive, por sidomos përndjekja e egër për shkaqe politike e 
individëve të përfshirë në formacionet luftarake nacionaliste gjatë viteve të Luftës, si dhe familjeve të 
tyre, solli reagimin e fshatarëve ndaj pushtetit të ri. 

Nismëtari i krijimit të çetës, Xhemal Brahimi, ishte aktivizuar në luftën antifashiste në radhët e Ballit Kom-
bëtar. Ai mbante kontakte me fshatrat e Tepelenës, si Zhapokika, Luftinja, Kamçishti, Salaria, Plashniku, 
Levani, Gllava, etj. Agjitacioni që zhvillonte Xhemali me fshatarët kishte të bënte me gjendjen e tyre të 
keqe, përkrahjen e antikomunistëve nga jashtë vendit, ndërhyrjen e anglo-amerikanëve, etj. Pjesëtarë 
të tjerë të çetës së Kryengritjes së Zhapokikës ishin ish-xhandari Bajram Ahmetaj, ish-funksionari Meh-
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met Yzeiri,  polici Salo Kalo, bujku Sefer Yzeiri,  bujku Safet Kamberi, ish-majori Sulo Zaimi, etj. 
Lëvizja u zhvillua në zonat e Mallakastrës, Gjirokastrës e Beratit, ku arritën të grumbulloheshin 25 per-
sona të armatosur. Më 20 shtator 1948 ata formuan çetën “Baba Shefqet”, në nder të klerikut bektashi 
të pushkatuar nga komunistët më 14 janar 1948. Flamuri i çetës ishte flamuri kombëtar pa yllin e kuq, 
ndërsa kënga e çetës “Kënga e Baba Tomorrit”:

Ejani o popull, mblidhuni me ne,
O baba Tomorr, lësho një rrufe,
Armët ne i kemi fshehur nën dhe,
Do të bëjmë luftë, flakë e batare,
Si luftoi me pallë trimi Skënderbe.

 
Më 28 shtator 1948 u zgjodh me votim komanda e çetës: Xhemal Brahimi, komisar politik, Baram 
Ahmetaj, komandant, Mehmet Yzeiri, nënkomandant, Salo Kaso, anëtar shtabi, Sefer Yzeri, kryetar i 
skuadrës së atentatorëve.

Çeta mori përsipër të lidhej me grupe të tjera antikomuniste derisa në Shqipëri të krijohej një qeveri 
nacionaliste demokratike. Shumica e anëtarëve të çetës ishin nga Zhapokika e Luftinja. Duke e kon-
sideruar veten edhe si grupim politik, çeta zhvilloi disa mbledhje. Mbledhjen e parë e bëri në vendin e 
quajtur Ledhi i Madh, të dytën në malin e Zhapokikës dhe tjetrën në Kamçisht. Formacioni shënoi rritje 
në numër duke qenë se e zhvillonte veprimtarinë në zona malore ku forcat e ndjekjes të Ministrisë së 
Brendshme e kishin të vështirë të depërtonin. Më 2 tetor 1948 çeta sulmoi forcat e ndjekjes, pasi këta 
kishin ndaluar tre antikomunistë. Pas këtij sulmi të çetës forcat qeveritare u tërhoqën. Pasi çau rrethimin 
në Plashnik e Molisht, çeta mori drejtimin e Beratit, por u godit në Gllavë më 8 tetor 1948. Nga forcat 
qeveritare u vranë dy persona, ndërsa nga çeta u vranë Mehmet Yzeiri dhe Salo Kaso. Kjo ishte goditja 
më e rëndë për çetën. Disa anëtarë u dorëzuan, të tjerë u arrestuan apo u arratisën. Shaqo Limja dhe 
Sefer Yzeri qëndruan më gjatë. Bajram Ahmetaj u arrestua në janar të vitit 1949.

Procesi gjyqësor

Regjimi synoi të bënte një gjykim të shpejtë e shembullor. Gjyqi u zhvillua në Gjykatën Ushtarake të 
Gjirokastrës. Më datë 14.5.194 trupa gjykuese dha vendimin nr. 24, bazuar në pretencën e prokurorit 
ku akuzoheshin se: “...në shtator – tetor 1948 kanë formuar bandë të armatosur për të rrëzuar pushtetin 
popullor, kanë marrë pjesë në luftime kundër forcave të regjimit, kanë vrarë dy policë dhe shefin e sek-
sionit të Sigurimit Xhezo Makashi dhe kanë lidhur e kanë dashur të vrasin dy fshatarë”. 

1. Bajram Ahmetaj, 59 vjeç, arrestuar më 4.1.1949, dënuar me vdekje.

2. Sefer Yzeri, 39 vjeç, arrestuar më 10.10.1949, dënuar me vdekje.

3. Shaqo Muçodemaj, 29 vjeç, arrestuar më 16.10.1948, dënuar me 20 vjet burg.

4. Xhemal Asllani, 21 vjeç, arrestuar më 5.10.1948, dënuar me 15 vjet burg.

5. Xhemal Begaj, 35 vjeç, arrestuar më 10.10.1948, dënuar me 12 vjet burg.

6. Mete Didi, vjeç 36, arrestuar më 19.10.1948, dënuar me 15 vjet burg.

7. Balil Veliu, 39 vjeç, arrestuar më 10.10.1948, dënuar me 15 vjet burg.

8. Xhelal Begaj, 35 vjeç, arrestuar më 10.10.1948, dënuar me 12 vjet burg.

9. Gani Kodheli, 36 vjeç, arrestuar më 16.10.1948, dënuar me 12 vjet burg.

10. Mehmet Mupodemaj, 21 vjeç, arrestuar më 5.10.1948, dënuar me 12 vjet burg.

11. Hajri Mahmutaj (Cenometaj), 39 vjeç, arrestuar më 10.10.1948, dënuar me 12 vjet burg.

12. Selfo Xhemali, 49 vjeç, arrestuar më 16.10.1948, dënuar me 4 vjet burg.

13. Beg Veizi, 49 vjeç, arrestuar më 5.10.1948, dënuar me 4 vjet burg.

14. Nuredin Rrodhaj, 29 vjeç, arrestuar më 5.10.1948, dënuar me 4 vjet burg.

15. Hajredin Alushi, 33 vjeç, arrestuar më 16.10.1948, dënuar me 4 vjet burg.
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16. Mehmet Kalemaj, 49 vjeç, arrestuar më 16.10.1948, dënuar me 4 vjet burg.

17. Teme Pajo, 49 vjeç,  arrestuar më 5.10.1948, dënuar me 3 vjet burg.

18. Shefqet Didi, 19 vjeç, arrestuar më 16.10.1948, dënuar me 3 vjet burg.

19. Seit Çaushaj, 34 vjeç, arrestuar më 10.10.1948, dënuar me 3 vjet burg.

20. Jashar Canaj, 44 vjeç, arrestuar më 10.10.1948, dënuar me 3 vjet burg.

21. Maliq Didi, 57 vjeç, arrestuar më 5.10.1948, dënuar me 2 vjet burg.

22. Demo Aliu, 45 vjeç, arrestuar më 5.10.1948, dënuar me 2 vjet burg.

23. Riza Çaushi, 49 vjeç, arrestuar më 10.10.1948, dënuar me 2 vjet burg.

24. Mufit Islami, 29 vjeç, arrestuar më 5.10.1948, dënuar me 2 vjet burg.

25. Adem Memaj, 21 vjeç, arrestuar më 10.10.1948, dënuar me 12 vjet burg.

Përndjekja dhe transparenca mbi të shkuarën

Një nga veprimtaritë e Autoritetit është hapja e dosjeve/dokumenteve/fashikujve të krijuara nga struktu-
ra të ish-Sigurimit të Shtetit, në ngarkim të personave të caktuar kundërshtarë të regjimit diktatorial, apo 
dosjeve të krijuara për vetë bashkëpunëtorët apo të favorizuarit e ish–Sigurimit të Shtetit.
Në këtë kontekst, për shtetasit Shaqo Lime Muçodemaj, AIDSSH-ja disponon dosje formulare, kate-
goria 2B, e krijuar nga strukturat e ish-Sigurimit të Shtetit që në vitin 1959, gjatë kohës së vuajtjes së 
dënimit në burgun e Burrelit deri në tetor të vitit 1988, që përkon me vdekjen e tij. Po ashtu për shtetasin 
Hajri Cenometaj, dosje personale, kategoria  2B.

Nga njohja me dokumentacionin arkivor të gjendur në dosjet e sipërcituara të krijuara nga ish-Sigurimi i 
Shtetit, vërehet përndjekja permanente, me akuza herë-herë të sajuara, me pyetje sugjestionuese dhe 
provokime të njëpasnjëshme, me denigrime dhe përbaltje të figurës së tyre deri në ekstrem përpara 
komunitetit të zonës. Njëherazi vërehet se një numër i konsiderueshëm personash që rezultojnë të 
vendosur në bashkëpunim me ish-Sigurimin e Shtetit e kanë përmbushur me zell detyrën, për shkak të 
vetë rrethanave të tyre jetësore, familjare dhe biografike.
Informacioni në dosjet e Sigurimit të Shtetit

AIDSSH-ja mundësoi informacionin mbi përmbajtjen e dosjes formulare të krijuar në ngarkim të shtetasit 
Shaqo Muçodemaj, nga dokumente autentike të para për herë të parë, për të kuptuar dhe njohur më 
mirë elementet dhe metodat e përdorura nga strukturat e ish-Sigurimit të Shtetit.
Shtetasi Shaqo Muçodemaj pas daljes nga burgu në vitin 1967 (kryerjes së dënimit me 18 vite burg) 
punësohet ne sektorin e “derrave”, si një nga sektorët më të vështirë në kooperativën e bashkuar Luft-
injë, merret në përpunim aktiv 2A nga struktura të ish-Sigurimit të Shtetit. Për ndjekjen dhe survejimin e 
tij deri në momentin e vdekjes u përdorën tetë bashkëpunëtorë.

Më poshtë jepen disa deklarime të këtij subjekti dhënë bashkëpunëtorëve që e kanë ndjekur siste-
matikisht apo dëshmitarëve që kanë bërë kallëzime pranë organeve të ish-Sigurimit të Shtetit.
 

“Çfarë socializmi?! Këta nuk kanë turp që thonë kështu, sepse socializmin nuk e do 
gjithë bota, por këta kanë ngelur si peshku pa ujë. Socializmi nuk ka për t’u  ndërtuar 
as për 500 vjet.”

“Ali Pashë Tepelena preu një rrap të madh në Progonat dhe mblodhi burrat e fshatit 
dhe tha: - Ne e premë këtë rrap. Një nga burrat u çua dhe i tha: - Ju pretë një, po aty 
mbijnë 20”. Lidhur me këtë thënie u vunë në lëvizje strukturat e ish-Sigurimit të Shtetit 
dhe vetë ai, i pyetur nga një bashkëpunëtor, u shpreh se: “Sa më shumë të vrasësh, aq 
më shumë armiq ke, se po të vrasësh një të shtohen të tjerë”. 

“Shyqyr që nuk ngordhën qetë e kooperativës se kushedi sa burra do të ishin në burg, 
sepse këta të fusin në burg me dyshime, sidomos ne që kemi ndonjë kleçkë”.  

Një nga dëshmitarët deklaronte se, duke qenë në stallat e kooperativës bashkë me 
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Shaqon, kur aty shkoi kryetari i Këshillit Popullor të Bashkuar Luftinjë, Shaqua ankohet, 
“se derrat nuk janë mirë, se po të dinë derrat ku janë depot e armëve, do marrin armët 
dhe do të të vrisnin ty të parin, kryetarin e kooperativës dhe komunistët e tjerë”. 

Shaqua në bashkëbisedim me një bashkëpunëtor i thotë se “më parë kishim më shumë 
për të ngrënë, ndërsa tani nuk kemi çfarë të hamë. Një kg vaj marrim, që është si sh...
dhie apo me këtë bukë që është e keqe nuk e ha as qeni dhe të thyen dhëmbët”.

Me thënie të tilla, strukturat e ish-Sigurimit të Shtetit e denigruan shtetasin Shaqo Muçodemaj përpara 
anëtarëve të kooperativës së bashkuar Luftinjë, duke arritur kulmin, që folësit në këto mbledhje, mes të 
tjerave, të shprehen se Shaqua duhej varur në litar, si armik i betuar i regjimit.

Së fundmi, vlen të theksohet se përndjekja dhe survejimi i shtetasit Shaqo Muçodemaj,  si element armik 
i pushtetit popullor, që zhvillon agjitacion e propogandë kundër pushtetit, ka përfunduar me mbylljen e 
dosjes së përpunimit 2B dhe arkivimin e saj më datë 27.10.1988, datë që përkon edhe me vdekjen e tij.
 
Për dhënien e këtij informacioni publikut, është punuar kryesisht mbi dosjen hetimore gjyqësore të kri-
juar nga Ministria e Punëve të Brendshme, për shtetasin Bajram Kamber Ahmetaj dhe njëzet e tre të 
dënuarit që morën pjesë në kryengritjen e Zhapokikës të vitit 1948.

                     
 

Raport mbi këndin e kujtesës për Sabiha Kasimatin në Muzeun e Shkencave të 
Natyrës “Sabiha Kasimati”

Në ditën e parë të vitit akademik universitar 2018-2019, më 15 tetor, Autoriteti për Informimin mbi Doku-
mentet e ish-Sigurimit të Shtetit përuroi këndin e kujtesës së studiueses Sabiha Kasimati, në Muzeun e 
Shkencave të Natyrës që tashmë mban emrin e saj.
Aktivitetet u zhvilluan në bashkëpunim me Universitetin e Tiranës, Fakultetin e Shkencave të Natyrës, 
Ministrinë e Arsimit, Sportit dhe Rinisë, studiues e familjarë. 
Fjalën e rastit e mbajtën dekani i  Fakultetit të  Shkencave të Natyrës prof. dr. Spiro Drushku, Rektori i 
Universitetit të Tiranës, prof. dr. Mynyr Koni, Ministrja e Arsimit, Sportit dhe Rinisë znj. Lindita Nikolla, 
Kryetarja e AIDSSH-së, znj. Gentiana Sula dhe z. Uran Butka, në prani të përfaqësuesve të shumtë të 
botës akademike, familjarëve, studiuesve, studentëve dhe trupit diplomatik.
Me realizimin e këndit informues në hyrje të Muzeut, Autoriteti përmbushi një nga detyrat e tij, atë 
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të informimit qytetar përmes kërkimit shkencor në funksion të së vërtetës historike dhe përballjes me 
të shkuarën. Pas një pune më shumë se njëvjeçare të institucionit, të bashkërenduar me projekte të 
shkencës, hedhjes dritë mbi të kaluarën dhe ridimensionimit të personaliteteve, u bë e mundur që 
Sabiha Kasimatit t’i jepet një vend nderi në Muzeun që vetë ajo ideoi, konceptoi, propozoi e themeloi, 
përpara se të dënohej dhe ekzekutohej brutalisht, për t’u  braktisur pastaj në harresën dhjetëravjeçare.
Këndi i kujtesës përmban materiale që e prezantojnë Kasimatin si shkencëtare dhe personalitet kurajoz. 

Ai është finalizuar nga bashkëpunimi i një grupi ndërdisiplinor me historianë, biologë, arkivistë, gazetarë 
e kërkues shkencorë, dhe një pjesë e të dhënave ekspozohen për herë të parë. Narrativa e jetës dhe 
veprimtarisë së Sabiha Kasimatit është bazuar në dokumente, shkresa, raporte e fotografi të rralla; 
pas propozimit të AIDSSH-së më 8 mars të këtij viti, për t’i dhënë emrin e saj Muzeut të Shkencave të 
Natyrës, vendimi u miratua unanimisht nga Senati i Universitetit të Tiranës.

Prej disa vjetësh, studiues të shumtë, bazuar në kërkime të shumta arkivore, përmes publikimeve të 
ndryshme kanë synuar ridimensionimin e figurës së saj për t’i dhënë vendin që i takon në historinë dhe 
shkencën shqiptare. Presidenti i Republikës e nderoi me medaljen “Për veprimtari patriotike” dhe në 
kuadrin e grupit të 22 intelektualëve të pushkatuar, si “Nderi i Kombit”. Duke i prezantuar këto studime 
në një institucion arsimor, Autoriteti i njeh të rinjtë dhe publikun e interesuar me personalitetin e Kasima-
tit dhe, përmes dokumenteve e dëshmive, ndihmon në ringritjen e emrit të saj. 

Pas fjalës së organizatorëve dhe vizitës në këndin e kujtesës, në mjediset e Muzeut u shfaq filmi doku-
mentar mbi jetën e Sabiha Kasimatit i gazetarit Ferdinand Dervishi.
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Raportmbi ekspozitën “Mbikëqyr! Terrorizo! Përndiq!” e STASI-t 
(Policia sekrete e ish-Republikës Demokratike Gjermane)

Autoriteti për Informim mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit, në bashkëpunim me Fondacionin 
Konrad Adenauer solli në Shqipëri më 22 tetor 2018 një ekspozitë të rrallë të veprimtarisë së STASI-t në 
Gjermaninë Lindore, mundësuar nga Autoriteti Gjerman i Hapjes së Dosjeve, BStU. Ekspozita titullohej 
“Mbikëqyr! Terrorizo! Përndiq!” dhe hapi siparin e aktiviteteve të Ditëve të Kujtesës. Veprimtaria ishte e 
hapur për mediat. 

Materialet e ekspozitës u organizuan në tematika dhe ishin përkthyer në shqip. Ata informuan të intere-
suarit për strategjitë e survejimit dhe të përndjekjes në Gjermaninë Lindore. 
“Shokë, duhet të dimë gjithçka!”, ishte motoja që Ministri i Sigurimit të Shtetit, Erih Milke, u jepte punon-
jësve të tij. “Me këto informacione duhet të zbuloni dhe të bëni të padëmshëm “armiqtë” e Partisë së 
Bashkuar Socialiste Gjermane, për të siguruar pushtetin e saj në DDR”. 
Për të përmbushur këtë mision, Ministria e Sigurimit të Shtetit (MfS) kishte kompetenca të zgjeruara: ajo 
ishte në të njëjtën kohë policia e fshehtë shtetërore, hetuesi dhe shërbimi i zbulimit të jashtëm. Në vitin 
1989 STASI kishte rreth 91 000 punonjës, të cilët ndihmoheshin prej rreth 189 000 bashkëpunëtorëve, 
që jepnin informacione nga të gjitha fushat e jetës. 
Ekspozita përmbante të dhëna themelore mbi aktivitetin e MfS-së. E bazuar mbi pesë tematika: rinia, 
udhëtimet, kultura, kisha dhe sporti – ajo dëshmoi se si STASI e mbikëqyrte dhe kontrollonte jetën e 
përditshme të popullsisë. Fate individësh të përzgjedhur qartësuan se çfarë do të thoshte për njerëzit e 
prekur “përpunim” nga STASI, përmes prezantimit të çështjeve specifike operative.
Z. Marenglen Kasmi, anëtar i Autoritetit, u shpreh se “nëpërmjet kësaj ekspozite synojmë jo vetëm të 
hedhim dritë mbi veprimtarinë e STASI-t, por të tregojmë edhe ngjashmëritë e STASI-t me Sigurimin e 
Shtetit”. Ai iu referua përvojës gjermane si model ballafaqimi të një shoqërie demokratike me të kaluarën 
diktatoriale të vendit. 
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Raport mbi konferencën ndërkombëtare shkencore
“Të mohuar nga regjimi” - burgjet, sistemi i internim-dëbimeve 

dhe puna e detyruar në Shqipëri, 1945-1990

Autoriteti për Informim mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit, në bashkëpunim me Institutin e His-
torisë pranë Akademisë së Studimeve Albanologjike, Institutin për Studimin e Krimeve dhe Pasojave 
të Komunizmit dhe Institutin për Integrimin e ish-të Përndjekurve Politikë më 29 tetor 2018 organizoi 
në Tiranë konferencën ndërkombëtare shkencore me temë: “Të mohuar nga regjimi: burgjet, sistemi i 
internim-dëbimeve dhe puna e detyruar në Shqipëri 1945-1990”. Veprimtaritë u zhvilluan përgjatë tri 
ditëve dhe ishin të hapura për mediat.

Më 29 tetor, në orën 18.00, në Muzeun Historik Kombëtar, në sallën UNESCO, u bë prezantimi i të ftu-
arve dhe mbajt fjala e organizatorëve, në praninë e studiuesve, kërkuesve shkencorë, përfaqësuesve 
të trupit diplomatik dhe shoqatave të të drejtave të njeriut, të universiteteve të vendit dhe studentëve, 
organizatave ndërkombëtare dhe institucioneve publike e joqeveritare. 

Të ftuar shqiptarë e të huaj dhe personalitete të kërkimit shkencor e institucioneve të kujtesës hapën 
siparin e kësaj konference të parë që, përmes studimesh cilësore, trajtoi periudhën e diktaturës komu-
niste në Shqipëri. Perspektivës studimore të profesorëve dhe akademikëve vendas e atyre të Kosovës 
iu shtua kontributi i ndjeshëm i studiuesve të huaj, si dhe pjesëmarrja aktive e Rrjetit Europian të Ku-
jtesës (ENRS) e BsTu, Autoritetit Gjerman të Hapjes së Dosjeve. 

Në vijim u shfaq filmi “Dyert memece të Ferrit”, një rrugëtim nëpër burgjet dhe kampet e punës së 
detyruar në Shqipëri, i realizuar nga bashkëpunimi i Institutit të Studimit të Krimeve dhe Pasojave të 
Komunizmit dhe Fondacionit Konrad Adenauer.

Më 30 dhe 31 tetor, nga ora 9.00 deri në orën 17.00, në sallën “Shpataraku”, studiues shqiptarë e të 
huaj, kërkues shkencorë, historianë dhe gazetarë trajtuan për herë të parë temën e internim-dëbimeve 
në Shqipëri, duke u bazuar në konceptualizimin, historinë dhe praktikat e punës së detyruar gjatë reg-
jimit komunist, përmes një qasjeje historiko–juridike ndaj institucionalizimit të punës së detyruar.

Puna për konferencën kishte nisur prej muajsh dhe thirrjes për pjesëmarrje iu përgjigjën mbi 50 studi-
ues shqiptarë e të huaj. Komisioni i vlerësimit përzgjodhi 36 punime, duke i organizuar në 9 panele 
me nga 4 studiues, të kërkimit shkencor dhe të kujtesës. Për muaj me radhë, studiuesit e përzgjedhur 
kanë pasur mundësi të shfrytëzojnë inventarët, dosjet, statistikat dhe materialet e ndryshme arkivore të 
vëna në dispozicion nga AIDSSH-ja apo të tjera arkiva e, nëpërmjet kërkimit e objektivitetit shkencor, të 
mundësojnë një panoramë të zgjeruar të punës së detyruar gjatë diktaturës, në aspektin historik, juridik 
dhe social.

Konferenca ndërkombëtare shkencore u mbështet nga PNUD-i në Shqipëri dhe Qeveria e Italisë, në 
kuadër të projektit “Përkujtojmë për të shëruar dhe parandaluar”, Fondacioni Konrad-Adenauer (KAS), 
Rrjeti Europian i Kujtesës dhe Solidaritetit (ENRS) dhe Muzeu Historik Kombëtar. 

Mbi punën e detyruar në Shqipëri 1945-1990
Kampet e punës për të burgosurit ishin ndër fenomenet më të dhimbshme të regjimit komunist. Një 
raport i Departamentit të Shtetit drejtuar Kombeve të Bashkuara në vitin 1955 shprehej me nota shqetë-
suese për përdorimin e punës së detyrueshme në burgjet dhe kampet e internimit në Shqipëri. Sipas 
këtij raporti, “puna e detyrueshme përdoret në masë në Shqipëri, që kur regjimi i sotëm komunist erdhi 
në fuqi, në nëndor 1944. Janë botuar një numër ligjesh dhe vendimesh të cilat legalizojnë punën me 
përdhunë, dhe Kodi Penal i ri Shqiptar që u adoptua në maj 1952, bazuar në Kodin Penal Sovjetik, bën 
parashikime me mjeshtëri për “punë korrektonjëse” dhe internime qytetarësh në kampe koncentrimi dhe 
pune. Edhe fëmijët që kanë mbërritur moshën 12 vjeç janë të përgjegjshëm kundrejt masave për në 
kampet “me punë korrektonjëse” t’akuzuar për krime kundër shtetit”.

Gjatë 28 viteve që pasuan rënien e regjimit komunist në Shqipëri, komuniteti i studiuesve nuk ka qenë 
shumë i fokusuar në këto çështje delikate. Në Shqipëri kanë munguar studimet serioze mbi punën e 
detyruar dhe sistemin e internim-dëbimeve; nuk janë ndërtuar ende vende të kujtesës mbi regjimin 
komunist; nuk janë zhvilluar aktivitete të mirëfillta shkencore mbi këto problematika dhe vetëm së fundi 
po bëhet punë sistematike për mbledhjen e dëshmive dhe kujtimeve të personave që kanë vuajtur në 
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burgjet dhe kampet e internimit. 
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Adresa
Garda e Republikës, Rr. “Ibrahim Rugova”, Tiranë
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