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VENDIME MBI BAZËN E KËRKESAVE TË INSTITUCIONEVE KUSHTETUESE 

DHE ATYRE PUBLIKE 

 

Vendimi nr. 1, datë 10.01.2022 (i shkurtuar) 

 

Bazuar në nenin 10, nenin 26, nenin 29, të  ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 

Dokumentet e Ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit 

nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore 

dhe Enteve Publike”, Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të Shtetit,   

  

V E N D O S I: 

 

1. Të informojë institucionin Avokati i Popullit për informacionin që kërkohet me 

shkresën nr. 765 prot. datë 29.12.2021 “Kërkesë për verifikimin e pastërtisë së figurës, 

përpara emërimit të 4 kandidatëve për Komisioner pranë Avokatit të Popullit se: 

a) Zonjat dhe zotërinjtë 1. L.D., 2. P.D. 3. A.M., dhe 4. G.T.,  për shkak të moshës së tyre 

nën 14 vjeç para 2 Korrikut 1991, si datë fundore e zbatimit të ligjit 45/2015, nuk janë 

subjekt verifikimi sipas përcaktimeve të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit 

për Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të 

Shqipërisë”, i ndryshuar.   

  

2. Kopje e këtij vendimi t´i dërgohet institucionit Avokati i Popullit.  

3. Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit. 

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj   

 

Vendimi nr. 14, datë 17.01.2022 (i shkurtuar)  

 

Bazuar në nenin 10, nenin 26, nenin 29, pika 4 e ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit 

për Dokumentet e Ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, 

ligjit nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës 

Shtetërore dhe Enteve Publike”, Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të 

Shtetit, 

 

V E N D O S I: 

1. Të informojë institucionin Komiteti Shtetëror i Minoriteteve me shkresën nr. 188 prot. 

datë 31.12.2021, në kuadër të verifikimit të figurës, integritetit dhe vlerësimit të cilësive 

etike, morale dhe profesionale të 17 kandidatëve për anëtar pranë Komitetit Shtetëror 

të Minoriteteve në varësi të Kryeministrisë sipas listës se: 

 

a) Zonjat dhe zotërinjtë 1. J. P., 2. Ll. K., 3. M.R., 4. B.R., 5. A.H., 6. B.T., 7. B.J., 8. I. 

J., 9. E. Xh., 10. M.F., 11. N. Gj., 12. I.N., 13. S.K., 14. H.K., 15. E.T., 16. A.A. dhe 
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17. B.A., për shkak të moshës së tyre nën  14 vjeç para 2 Korrikut 1991 ose përtej 2 

Korrikut 1991, nuk janë subjekt verifikimi sipas përcaktimeve të ligjit nr. 45/2015 “Për 

të Drejtën e Informimit për Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës 

Popullore Socialiste të Shqipërisë” i ndryshuar.  

 

2. Kopje e këtij vendimi t’i dërgohet institucionit të Komitetit Shtetëror të Minoriteteve. 

3.  

4. Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit.  

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj   

 

Vendimi nr. 16, datë 17.01.2022 (i shkurtuar) 

 

Bazuar në nenin 10, nenin 26 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 

Dokumentet e Ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit 

nr. 115/2016 “Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë”, ligjit nr. 8480, datë 27.5.1999 

“Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe Enteve Publike”, 

Autoriteti për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të Shtetit, 

 

V E N D O S I: 

 

1. Të informojë institucionin Inspektori i Lartë i Drejtësisë, për informacionin që kërkohet 

me shkresën nr. 4262 prot. datë 02.12.2021, në kuadër të vlerësimit të cilësive etike, 

morale dhe profesionale të 9 kandidatëve jo magjistratë për Inspektor pranë Zyrës së 

Inspektorit të Lartë të Drejtësisë se: 

 

a) Znj A.G., Z. A.K., Z. E.N., Z. H.N., Znj. K.A., Znj. L.T,. Znj. L.K., Z. P.P. dhe Z. S.M.,  

i. Nuk kanë qenë persona në ndjekje për spiunazh apo terrorizëm; 

ii. Nuk kanë qenë anëtar, bashkëpunëtor ose i favorizuar nga ish-Sigurimi i Shtetit. 

iii. 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 

i ndryshuar.  

 

2. Kopje e këtij vendimi t´i dërgohet institucionit Inspektori i Lartë i Drejtësisë. 

 

3. Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit. 

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj   
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Vendimi nr. 17, datë 17.01.2022 (i shkurtuar) 

 

Bazuar në nenin 10, nenin 26, nenin 29, të  ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 

Dokumentet e Ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit 

nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore 

dhe Enteve Publike”, Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të Shtetit,   

 

V E N D O S I: 

 

1. Të informojë institucionin Avokati i Popullit për informacionin që kërkohet me 

shkresën nr. 765 prot. datë 29.12.2021 “Kërkesë për verifikimin e pastërtisë së figurës, 

përpara emërimit të 5 kandidatëve për Komisioner pranë Avokatit të Popullit se: 

a) Znj E.Xh., Znj. N.P., Z. A.P., Znj. O.A. dhe Znj. E.C.,  

i. Nuk kanë qenë persona në ndjekje për spiunazh apo terrorizëm; 

ii. Nuk kanë qenë anëtar, bashkëpunëtor ose i favorizuar nga ish-Sigurimi i Shtetit. 

iii. 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 

i ndryshuar.  

  

2. Kopje e këtij vendimi t´i dërgohet institucionit Avokati i Popullit.  

3. Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit. 

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj   

 

Vendimi nr. 18, datë 17.01.2022 (i shkurtuar) 

 

Bazuar në nenin 10, nenin 26 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 

Dokumentet e Ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit 

nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore 

dhe Enteve Publike”, Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të Shtetit,  

V E N D O S I: 

1. Të informojë Institucionin e Bashkisë Mat, për informacionin që kërkohet me shkresën 

nr. 5076 prot datë 19.11.2021. “Kërkesë për informacion”, në kuadër të dekorimit të 

shtetasve, se për z. P. (B.) D., dhe znj. B.(J.) K., nga verifikimet e kryera deri tani: 

 

a) Nuk figuron të ketë materiale 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” i ndryshuar.   

 

2. Kopje e këtij vendimi t´i dërgohet institucionit të Bashkisë Mat. 
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3. Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit. 

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj   

 

Vendimi nr. 19, datë 17.01.2022 (i shkurtuar) 

 

Bazuar në nenin 10, nenin 26, nenin 29, pika 4 e ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit 

për Dokumentet e Ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, 

ligjit nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës 

Shtetërore dhe Enteve Publike”, Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të 

Shtetit, 

   

V E N D O S I: 

 

1. Të informojë Z. Arjan Lile, për informacionin që kërkohet me shkresën nr.1928 prot 

datë 14.12.2021 dhe institucionin Komiteti Shtetëror i Minoriteteve me shkresën nr. 

188 prot. datë 31.12.2021, në kuadër të verifikimit të figurës, integritetit dhe vlerësimit 

të cilësive etike, morale dhe profesionale të kandidatit për anëtar pranë Komitetit 

Shtetëror të Minoriteteve në varësi të Kryeministrisë sipas listës se: 

 

a) për Z. A.L., 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 

i ndryshuar. 

 

2. Kopje e këtij vendimi t’i dërgohet Z. A.L. dhe institucionit të Komitetit Shtetëror të 

Minoriteteve. 

 

3. Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit.  

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj   

 

Vendimi nr. 39, datë 07.02.2022 (i shkurtuar) 

Bazuar në nenin 10, nenin 26 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 

Dokumentet e Ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit 

nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore 

dhe Enteve Publike”, Autoriteti për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të Shtetit, 

 

V E N D O S I: 
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1. Të informojë Departamentin e Administratës Publike, për informacionin që kërkohet 

me shkresën nr. 40/5 prot datë 26.01.2022, në kuadër të vlerësimit të cilësive etike, 

morale dhe profesionale të kandidatit për Drejtor i Përgjithshëm i Drejtorisë së 

Përgjithshme të Politikave dhe Projekteve në fushën e Drejtësisë, Integrimit dhe 

Negociatave në Ministrinë e Drejtësisë se: 

 

a) Z. M. S., për shkak të moshës, nën 14 vjeç para 2 korrikut 1991, nuk është subjekt 

verifikimi sipas përcaktimeve të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 

Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë” 

i ndryshuar.  

 

2. Kopje e këtij vendimi t´i dërgohet Departamentit të Administratës Publike. 

 

3. Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit 

 

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj   

 

Vendimi nr. 44, datë 25.02.2022 (i shkurtuar) 

Bazuar në nenin 10, nenin 26 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 

Dokumentet e Ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit 

nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore 

dhe Enteve Publike”, Autoriteti për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të Shtetit, 

 

V E N D O S I: 

 

 

1. Të informojë Departamentin e Administratës Publike, për informacionin që kërkohet 

me shkresën nr. 1082 prot datë 15.02.2022, në kuadër të vlerësimit të cilësive etike, 

morale dhe profesionale të kandidatit për Drejtor i Drejtorisë së Programeve dhe 

Projekteve Antikorrupsion në Drejtorinë e Përgjithshme Antikorrupsion në Ministrinë 

e Drejtësisë se: 

 

a) Znj. Ll. M., për shkak të moshës, nën 14 vjeç para 2 korrikut 1991, nuk është subjekt 

verifikimi sipas përcaktimeve të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 

Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë” 

i ndryshuar.  

 

2. Kopje e këtij vendimi t´i dërgohet Departamentit të Administratës Publike. 
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3. Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit. 

 

Kryetare: Dt. Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj   

 

Vendimi nr. 45, datë 25.02.2022 (i shkurtuar) 

Bazuar në nenin 10, nenin 26, nenin 29, pika 4 e ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit 

për Dokumentet e Ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, 

ligjit nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës 

Shtetërore dhe Enteve Publike”, Autoriteti për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të 

Shtetit,  

 

V E N D O S I: 

 

1. Të informojë Z. B. C. dhe institucionin e Këshillit të Ministrave për informacionin që 

kërkohet me shkresën nr 235 prot datë 14.02.2022 (tonën), në kuadër të verifikimit të 

figurës, integritetit dhe vlerësimit të cilësive etike, morale dhe profesionale të kandidatit 

që aplikon për anëtar i Komisionit të Prokurimit Publik se: 

 

a) Z. B. C. për shkak të moshës së tij nën  14 vjeç para 2 korrikut 1991, nuk është subjekt 

verifikimi sipas përcaktimeve të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 

Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë” 

i ndryshuar.  

 

2. Kopje e këtij vendimi t’i dërgohet Z. B. C. dhe institucionit të Këshillit të Ministrave. 

 

3. Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit. 

 

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj   
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Vendimi nr. 54, datë 25.02.2022 (i shkurtuar) 

Bazuar në nenin 10, nenin 26, nenin 29, pika 4 e ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit 

për Dokumentet e Ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, 

ligjit nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës 

Shtetërore dhe Enteve Publike”, Autoriteti për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të 

Shtetit, 

   

V E N D O S I: 

 

1. Të informojë institucionin Komiteti Shtetëror i Minoriteteve me shkresën nr. 188 prot. 

datë 31.12.2021, në kuadër të verifikimit të figurës, integritetit dhe vlerësimit të cilësive 

etike, morale dhe profesionale të 10 kandidatëve për anëtar pranë Komitetit Shtetëror 

të Minoriteteve në varësi të Kryeministrisë sipas listës se: 

 

a) Për 1. M.V.Ç., 2. M.H.B.(H.), 3. E.T.M., 4. K.Th.K., 5. P.D.J., 6. A.V.K., 7. J.S.K., 8. 

Sh.I.T., 9. Th.Ç.P. dhe 10. K.Th.G., 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. Kopje e këtij vendimi t’i dërgohet institucionit të Komitetit Shtetëror të Minoriteteve. 

 

3. Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit.  

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, 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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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 

 

Vendimi nr. 2, datë 10.01.2022 (i shkurtuar)  

 

Bazuar në nenin 5, nenin 19, 20, 22 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit 

për Dokumentet e Ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, 

ligjit nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës 

Shtetërore dhe Enteve Publike”, Autoriteti për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të 

Shtetit,   

 

V E N D O S I: 

 

1. Të informojë shtetasen H. M., për sa kërkohet në shkresën nr. 1074 prot, datë 

19.07.2021, ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për shtetasin B. S.  ka 

dokumente në arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit si më poshtë:  

 

a) Fashikull me nr.4643, e përbërë në total nga 20 (njëzetë) faqe të skanuara, të 

anonimizuara dhe të hedhura në format CD, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për 

subjektin B. S. 

b) Dosje Hetimore-Gjyqësore me  nr. 2998, e përbërë në total nga 7 (shtatë) faqe të 

skanuara, të hedhura në format CD, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për subjektin 

B. S. 

c) Flet Regjistër përpunimi nr.2, rreshti me nr. rendor 64 dhe 190, që ekzistojnë në arkivat 

e Autoritetit për subjektin B. S. 

 

2. T´i jepet shtetases H. M. dokumentacioni dublikatë që përmban dosja e sipër cituar, në 

trajtë CD.   

 

3. Ky vendim është i ankimueshëm në gjykatën kompetente për gjykimin e çështjeve 

administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 

 

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 

 

Vendimi nr. 3, datë 10.01.2022 (i shkurtuar) 

 

Bazuar në nenin 5, nenin 19, 22 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 

Dokumentet e Ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit 

nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës 

Shtetërore dhe Enteve Publike”, Autoriteti për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të 
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Shtetit,   

 

V E N D O S I: 

 

1. Të informojë shtetasin M. Ç., për sa kërkohet në shkresën nr. 941 prot., datë 28.06.2021, 

ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për H. Ç., ka dokumente në arkivat e 

ish-Sigurimit të Shtetit si më poshtë:  

a) Dosje Fashikulli të Arratisurit Nr. 1331, e përbërë në total nga 144 (njëqind e dyzet e 

katër) faqe të skanuara dhe të anonimizuara, të hedhura në format CD, që ekzistojnë në 

arkivat e Autoritetit, për subjektin H. Ç. 

b) Fondi 1, Dosje Hetimore –Gjyqësore Nr. 1067, e përbërë në total nga 628 (gjashtëqind 

e njëzet e tetë) faqe të skanuara të hedhura në format CD, që ekzistojnë në arkivat e 

Autoritetit, për subjektin H. Ç. 

 

2. T´i jepet shtetasit M. Ç. dokumentacioni dublikatë i sipër cituar, në trajtë CD.   

 

3. Ky vendim është i ankimueshëm në gjykatën kompetente për gjykimin e çështjeve 

administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 

 

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 

 

Vendimi nr. 4, datë 10.01.2022 (i shkurtuar) 

 

Bazuar në nenin 5, nenin 19, 20 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 

Dokumentet e Ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit 

nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës 

Shtetërore dhe Enteve Publike”, Autoriteti për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të 

Shtetit,   

 

                                                             V E N D O S I: 

 

1. Të informojë shtetasin V. P, për sa kërkohet në shkresën nr. 1574 prot., datë 13.10.2021, 

që mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që ai të ketë 

qenë ndonjëherë i survejuar apo të ketë dokumente për të në arkivat e ish-Sigurimit të 

Shtetit, si dhe të ketë qenë bashkëpunëtor, apo i favorizuar i ish-Sigurimit të Shtetit.  

 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 
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Vendimi nr. 5, datë 10.01.2022 (i shkurtuar) 

 

Bazuar në nenin 5, nenin 19, 20 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 

Dokumentet e Ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit 

nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës 

Shtetërore dhe Enteve Publike”, Autoriteti për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të 

Shtetit,   

 

                                                             V E N D O S I: 

 

1. Të informojë shtetasen H. Dh., për sa kërkohet në shkresën nr. 1598 prot., datë 

18.10.2021, që mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që 

E. K.  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: Dr. Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 

 

Vendimi nr. 6, datë 10.01.2022 (i shkurtuar) 

 

Bazuar në nenin 5, nenin 19, 20 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 

Dokumentet e Ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit 

nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës 

Shtetërore dhe Enteve Publike”, Autoriteti për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të 

Shtetit,   

 

                                                             V E N D O S I: 

 

1. Të informojë shtetasin S.S., për sa kërkohet në shkresën nr. 1572 prot., datë 12.10.2021, 

që mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që ai 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: Dr. Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 

 

Vendimi nr. 7, datë 10.01.2022 (i shkurtuar) 

 

Bazuar në nenin 5, nenin 19, 20 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 

Dokumentet e Ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit 

nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës 

Shtetërore dhe Enteve Publike”, Autoriteti për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të 
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Shtetit,   

 

                                                             V E N D O S I: 

 

1. Të informojë shtetasin Ll. Ll., për sa kërkohet në shkresën nr. 1690 prot., datë 

3.11.2021, që mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që 

ai 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: Dr. Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 

 

Vendimi nr. 8, datë 10.01.2022 (i shkurtuar) 

 

Bazuar në nenin 5, nenin 19, 20 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 

Dokumentet e Ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit 

nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës 

Shtetërore dhe Enteve Publike”, Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të 

Shtetit,   

 

                                                             V E N D O S I: 

 

1. Të informojë shtetasin V. P., për sa kërkohet në shkresën nr. 1575 prot., datë 

13.10.2021, që mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që 

J. P. 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: Dr. Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 

 

Vendimi nr. 9, datë 10.01.2022 (i shkurtuar) 

 

Bazuar në nenin 5, nenin 19, 20 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 

Dokumentet e Ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit 

nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës 

Shtetërore dhe Enteve Publike”, Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të 

Shtetit,   

 

                                                             V E N D O S I: 

 

1. Të informojë shtetasin M. S., për sa kërkohet në shkresën nr. 1514 prot., datë 

30.09.2021, që mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që 
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V. S. (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: Dr. Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 

 

Vendimi nr. 10, datë 10.01.2022 (i shkurtuar) 

 

Bazuar në nenin 5, nenin 19, 20 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 

Dokumentet e Ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit 

nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës 

Shtetërore dhe Enteve Publike”, Autoriteti për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të 

Shtetit,   

 

                                                             V E N D O S I: 

 

1. Të informojë shtetasin A. B., për sa kërkohet në shkresën nr. 1648 prot., datë 

26.10.2021, që mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që 

ai 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: Dr. Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 

 

Vendimi nr. 11, datë 10.01.2022 (i shkurtuar) 

 

Bazuar në nenin 5, nenin 19, 20 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 

Dokumentet e Ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit 

nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës 

Shtetërore dhe Enteve Publike”, Autoriteti për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të 

Shtetit,   

 

                                                             V E N D O S I: 

 

1. Të informojë shtetasin R. D., për sa kërkohet në shkresën nr. 1635 prot., datë 25.10.2021, 

që mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që R. S. 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: Dr. Gentiana Sula 
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Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 

 

Vendimi nr. 22, datë 20.01.2022 (i shkurtuar) 

 

Bazuar në nenin 5, nenin 19 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 

Dokumentet e Ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit 

nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës 

Shtetërore dhe Enteve Publike”,  Autoriteti për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të 

Shtetit,   

 

                                                             V E N D O S I: 

 

1. Të informojë shtetasin Sh. K., për sa kërkohet në shkresën nr. 1391 prot., datë 

21.09.2021, se mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani nuk ekzistojnë të dhëna që 

të ketë qenë ndonjëherë i survejuar apo të ketë dokumente të krijuara ne emrin e tij në 

arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit.   

 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 

 

Vendimi nr. 23, datë 20.01.2022 (i shkurtuar) 

 

Bazuar në nenin 5, nenin 19 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 

Dokumentet e Ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit 

nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës 

Shtetërore dhe Enteve Publike”,  Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit 

të Shtetit,   

 

                                                             V E N D O S I: 

 

1. Të informojë shtetasin Gj. P., për sa kërkohet në shkresën nr. 1437 prot., datë 

23.09.2021, se mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani nuk ekzistojnë të dhëna që 

të ketë qenë ndonjëherë i survejuar apo të ketë dokumente të krijuara ne emrin e tij në 

arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit.   

 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 
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Vendimi nr. 24, datë 20.01.2022 (i shkurtuar) 

 

Bazuar në nenin 5, nenin 19, 20, 21 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit 

për Dokumentet e Ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, 

ligjit nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës 

Shtetërore dhe Enteve Publike”, Autoriteti për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të 

Shtetit,   

 

V E N D O S I: 

 

1. Të informojë shtetasin T. L., për sa kërkohet në shkresën nr. 803 prot, datë 04.06.2021, 

ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, ka dokumente në arkivat e ish-Sigurimit 

të Shtetit si më poshtë:  

a) Dega e Punëve të Brendshme Tiranë, Rregjistër i Përpunimeve Model K.1, numër 

rendor 10359, e përbërë në total nga 1 (një) faqe, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, 

për subjektin T. L. 

b) Dosje ORV RTSH, nga të cilat në total 4 (katër) faqe, që ekzistojnë në arkivat e 

Autoritetit, për subjektin T. L. 

 

2. T´i jepet shtetasit T. L. dokumentacioni i sipër cituar, në trajtë fotokopje.   

 

3. Ky vendim është i ankimueshëm në gjykatën kompetente për gjykimin e çështjeve 

administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 

 

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 

Vendimi nr. 27, datë 07.02.2022 (i shkurtuar)  

 

Bazuar në nenin 5, nenin 19, 22, 23 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit 

për Dokumentet e Ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, 

ligjit nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës 

Shtetërore dhe Enteve Publike”, Autoriteti për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të 

Shtetit,   

V E N D O S I: 

1. Të informojë shtetasin Y. K., për sa kërkohet në shkresën nr. 832 prot, datë 

08.06.2021, ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, ka dokumente në arkivat 

e ish-Sigurimit të Shtetit si më poshtë:  

a) Dosje Agjenturale “Nepërka” Fashikulli Nr. 3094, e përbërë në total nga 45 (dyzet e 

pesë) faqe të skanuara dhe të anonimizuara, të hedhura në format CD, që ekzistojnë në 

arkivat e Autoritetit, për subjektin Y. K. 

b) Dosje Hetimore –Gjyqësore Nr.12494, e përbërë në total nga 323 (treqind e njëzet e 
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tre) faqe të skanuara, të hedhura në format CD, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, 

për subjektin Y.K. 

 

2. T´i jepet shtetasit Y K., dokumentacioni dublikatë i sipërcituar, në trajtë fotokopje.   

 

3. Ky vendim është i ankimueshëm në gjykatën kompetente për gjykimin e çështjeve 

administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi 

 

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 

Vendimi nr. 28, datë 07.02.2022 (i shkurtuar)  

 

Bazuar në nenin 5, nenin 19, 22 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 

Dokumentet e Ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit 

nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës 

Shtetërore dhe Enteve Publike”, Autoriteti për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të 

Shtetit,   

 

V E N D O S I: 

 

1. Të informojë shtetasen S. D., për sa kërkohet në shkresën nr. 1384 prot., datë 

20.09.2021, ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për D. E., ka dokumente 

në arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit si më poshtë:  

a) Dosja Hetimore -Gjyqësore Nr. 1253, e përbërë në total nga 28 (njëzet e tetë) faqe të 

skanuara të hedhura në format CD, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për subjektin 

D. E. 

 

2. T´i jepet shtetases S. D. dokumentacioni dublikatë i sipër cituar, në trajtë CD.   

 

3. Ky vendim është i ankimueshëm në gjykatën kompetente për gjykimin e çështjeve 

administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 

 

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 
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Vendimi nr. 29, datë 07.02.2022 (i shkurtuar)  

 

Bazuar në nenin 5, nenin 19, 22 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 

Dokumentet e Ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit 

nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës 

Shtetërore dhe Enteve Publike”, Autoriteti për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të 

Shtetit,   

 

V E N D O S I: 

 

1. Të informojë shtetasin P. J., për sa kërkohet në shkresën nr. 886/1 prot, datë 19.07.2021, 

ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për të, ka dokumente në arkivat e ish-

Sigurimit të Shtetit si më poshtë:  

a) Dosja Hetimore- Gjyqësore 987, i përbërë në total nga 27 (njëzet e shtatë) faqe të 

skanuara, që gjenden në arkivat e Autoritetit për subjektin Gj. J.- Ll. 

 

2. T´i jepet shtetasit P. J., dokumentacioni dublikatë që përmban dosja e sipër cituar, në 

trajtë CD.   

 

3. Ky vendim është i ankimueshëm në gjykatën kompetente për gjykimin e çështjeve 

administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 

 

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 

Vendimi nr. 30, datë 07.02.2022 (i shkurtuar)  

Bazuar në nenin 5, nenin 19, 22 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 

Dokumentet e Ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit 

nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës 

Shtetërore dhe Enteve Publike”, Autoriteti për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të 

Shtetit,   

V E N D O S I: 

 

1. Të informojë shtetasin D. P., për sa kërkohet në shkresën nr. 1464 prot, datë 24.09.2021, 

ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për M. X. B. P., ka dokumente në arkivat 

e ish-Sigurimit të Shtetit si më poshtë:  

a) Dosje Hetimore Gjyqësore nr. 7521, e përbërë në total nga 218 (dyqind e tetëmbëdhjete) 

faqe të skanuara, të hedhura në format CD që gjenden në arkivat e Autoritetit për subjektin 

M. X. B. P. 

2. T´i jepet shtetasit D. P. dokumentacioni dublikatë që përmban dosja e sipër cituar, në trajtë 
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CD.   

3. Ky vendim është i ankueshëm në gjykatën kompetente për gjykimin e çështjeve 

administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 

 

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 

Vendimi nr. 31, datë 07.02.2022 (i shkurtuar)  

Bazuar në nenin 5, nenin 19, 22 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 

Dokumentet e Ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit 

nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës 

Shtetërore dhe Enteve Publike”, Autoriteti për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të 

Shtetit,   

V E N D O S I: 

1. Të informojë shtetasin V. D., për sa kërkohet në shkresën nr. 834 prot, datë 08.06.2021, 

ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për D.  M., ka dokumente në arkivat e 

ish-Sigurimit të Shtetit si më poshtë:  

a) Dosje Hetimore Gjyqësore nr. 1076, e përbërë në total nga 335 (treqind e tridhjete pesë) 

faqe të skanuara, të hedhura në format CD që gjenden në arkivat e Autoritetit për 

subjektin D.M. 

b) Dosje Hetimore Gjyqësore nr. 11884, e përbërë në total nga 112 (njëqind e 

dymbëdhjetë) faqe të skanuara, të hedhura në format CD që gjenden në arkivat e 

Autoritetit për subjektin D.M. 

 

2. T´i jepet shtetasit V. D. dokumentacioni dublikatë që përmban dosja e sipër cituar, në 

trajtë CD.   

 

3. Ky vendim është i ankueshëm në gjykatën kompetente për gjykimin e çështjeve 

administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 

 

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 

Vendimi nr. 32, datë 07.02.2022 (i shkurtuar) 

Bazuar në nenin 5, nenin 19, 20, 22 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit 

për Dokumentet e Ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, 

ligjit nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës 
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Shtetërore dhe Enteve Publike”, Autoriteti për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të 

Shtetit,   

V E N D O S I: 

 

1. Të informojë shtetasin Z. F., për sa kërkohet në shkresën nr. 1271 prot, datë 30.08.2021, 

ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për shtetasin Z. F. ka dokumente në 

arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit si më poshtë:  

a) Fashikull nr.4483, e përbërë në total nga 122 (njëqind e njëzet e dy) faqe të skanuara, 

të anonimizuara dhe  të hedhura në format CD, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, 

për subjektin Z. F. 

b) Flet Regjistër përpunimi Model 1, rreshti me nr. rendor 4483, që ekzistojnë në arkivat 

e Autoritetit për subjektin Z. F. 

 

2. T´i jepet shtetasit Z. F. dokumentacioni dublikatë që përmban dosja e sipër cituar, në 

trajtë CD.   

 

3. Ky vendim është i ankimueshëm në gjykatën kompetente për gjykimin e çështjeve 

administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 

 

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 

Vendimi nr. 33, datë 07.02.2022 (i shkurtuar) 

Bazuar në nenin 5, nenin 19 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 

Dokumentet e Ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit 

nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës 

Shtetërore dhe Enteve Publike”, Autoriteti për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të 

Shtetit,   

 

V E N D O S I: 

 

1. Të informojë shtetasin R. K., për sa kërkohet në shkresën nr. 1396 prot., datë 

21.09.2021, ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, ka dokumente në arkivat e 

ish-Sigurimit të Shtetit si më poshtë:  

a) Dosje Hetimore- Gjyqësore Nr. 12396, e përbërë në total nga 156 (njëqind e pesëdhjetë 

e gjashtë) faqe të skanuara të hedhura në format CD, që ekzistojnë në arkivat e 

Autoritetit, për subjektin R. K. 

 

2. T´i jepet shtetasit R. K. dokumentacioni dublikatë i sipër cituar, në trajtë CD.   

 

3. Ky vendim është i ankimueshëm në gjykatën kompetente për gjykimin e çështjeve 

administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 
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4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 

Vendimi nr. 34, datë 07.02.2022 (i shkurtuar) 

Bazuar në nenin 5, nenin 19, 20, 22 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit 

për Dokumentet e Ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, 

ligjit nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës 

Shtetërore dhe Enteve Publike”, Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të 

Shtetit,   

V E N D O S I: 

 

1. Të informojë shtetasin A. B., për sa kërkohet në shkresën nr. 1219 prot, datë 

16.08.2021, ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për shtetasin A. B. ka 

dokumente në arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit si më poshtë:  

a) Fashikull nr.2365, e përbërë në total nga 19 (nëntëmbëdhjetë) faqe të skanuara, të 

anonimizuara dhe  të hedhura në format CD, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për 

subjektin A. B. 

 

2. T´i jepet shtetasit A. B. dokumentacioni dublikatë që përmban dosja e sipër cituar, në 

trajtë CD.   

 

3. Ky vendim është i ankimueshëm në gjykatën kompetente për gjykimin e çështjeve 

administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 

 

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 

Vendimi nr. 35, datë 07.02.2022 (i shkurtuar) 

Bazuar në nenin 5, nenin 19, 22 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 

Dokumentet e Ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit 

nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës 

Shtetërore dhe Enteve Publike”, Autoriteti për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të 

Shtetit,   

V E N D O S I: 

 

1. Të informojë shtetasin A. A., për sa kërkohet në shkresën nr. 1266 prot., datë 
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27.08.2021, ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, ka dokumente në arkivat e 

ish-Sigurimit të Shtetit si më poshtë:  

a) Dosje Hetimore - Gjyqësore Nr.9934 e përbërë në total nga 146 (njëqind e dyzet e 

gjashtë) faqe të skanuara të  hedhura në format CD. 

b) Dosje Hetimore - Gjyqësore Nr.9685 e përbërë në total nga 192 (njëqind e nëntëdhjetë 

e dy) faqe të skanuara të të hedhura në format CD. 

c) Dosje Nr.253 e përbërë në total nga 8 (tetë) faqe të skanuara të të hedhura në format 

CD, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për subjektin A. A. 

 

2. T´i jepet shtetasit A. A. dokumentacioni dublikatë i sipër cituar, në trajtë CD.   

 

3. Ky vendim është i ankimueshëm në gjykatën kompetente për gjykimin e çështjeve 

administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 

 

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 

 

Vendimi nr. 36, datë 07.02.2022 (i shkurtuar) 

Bazuar në nenin 5, nenin 19, 22 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 

Dokumentet e Ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit 

nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës 

Shtetërore dhe Enteve Publike”, Autoriteti për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të 

Shtetit,   

 

V E N D O S I: 

 

1. Të informojë shtetasin E. A., për sa kërkohet në shkresën 1528 prot., datë 04.10.2021, 

ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, ka dokumente në arkivat e ish-Sigurimit 

të Shtetit si më poshtë:  

a) Dosje Hetimore - Gjyqësore Nr.2238 e përbërë në total nga 316 (treqind e 

gjashtëmbëdhjetë) faqe të skanuara të  hedhura në format CD që ekzistojnë në arkivat 

e Autoritetit, për subjektin S. A. 

 

2. T´i jepet shtetasit E. A. dokumentacioni dublikatë i sipër cituar, në trajtë CD.   

 

3. Ky vendim është i ankimueshëm në gjykatën kompetente për gjykimin e çështjeve 

administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 

 

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  
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Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 

Vendimi nr. 37, datë 07.02.2022 (i shkurtuar) 

Bazuar në nenin 5, nenin 19, 22 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 

Dokumentet e Ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit 

nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës 

Shtetërore dhe Enteve Publike”, Autoriteti për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të 

Shtetit,   

 

V E N D O S I: 

 

1. Të informojë shtetasin P. L. P., për sa kërkohet në shkresën nr. 1609 prot., datë 

19.10.2021, ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, ka dokumente në arkivat e 

ish-Sigurimit të Shtetit si më poshtë:  

a) Fondi Të Huajt, Dosje Përpunimi Nr. 4442, Kategoria 2A, e përbërë në total nga 67 

(gjashtëdhjetë e shtatë) faqe të skanuara dhe të anonimizuara, të hedhura në format CD, 

që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për subjektin P. L. P. 

 

2. T´i jepet shtetasit P. L. P. dokumentacioni dublikatë i sipër cituar, në trajtë CD.   

 

3. Ky vendim është i ankimueshëm në gjykatën kompetente për gjykimin e çështjeve 

administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 

 

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 

Vendimi nr. 38, datë 07.02.2022 (i shkurtuar) 

Bazuar në nenin 5, nenin 19 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 

Dokumentet e Ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit 

nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës 

Shtetërore dhe Enteve Publike”,  Autoriteti për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të 

Shtetit,   

                                                             V E N D O S I: 

1. Të informojë shtetasin K. M., për sa kërkohet në shkresën nr. 20 prot., datë 10.01.2022, 

se mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani nuk ekzistojnë të dhëna që të ketë qenë 

ndonjëherë i survejuar apo të ketë dokumente të krijuara në emrin e tij në arkivat e ish-



30 
 

Sigurimit të Shtetit si dhe të ketë qenë bashkëpunëtor i ish – Sigurimit të Shtetit.  

 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 

Vendimi nr. 40, datë 07.02.2022 (i shkurtuar) 1 

 

 

Bazuar në nenin 5, nenin 19, 22, 23 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit 

për Dokumentet e Ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, 

ligjit nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës 

Shtetërore dhe Enteve Publike”, Autoriteti për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të 

Shtetit,   

 

V E N D O S I: 

 

1. Të informojë shtetasin A. H., për sa kërkohet në shkresën nr. 1017 prot, datë 

21.09.2020, ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për Q. H., ka dokumente 

në arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit me të cilat ka të drejtë të njihet:  

a) Dosje formulare nr. 766, e përbërë në total me 1430 (njëmijë e katërqind e tridhjetë) 

faqe  të anonimizuara, të digjitalizuara,  të hedhura në format CD që gjenden në arkivat 

e Autoritetit për subjektin Q. A. S.- H. 

b) Dosja Hetimore-Gjyqësore nr. 6573, e përbërë në total nga 371 (treqind e shtatëdhjetë 

e një) faqe të digjitalizuara, të hedhura në format CD, që ekzistojnë në arkivat e 

Autoritetit, për subjektin Q. H. 

 

2. Të informojë shtetasin A. H. se ekzistojnë dokumente në arkivat e ish-Sigurimit të 

Shtetit për shtetasin Q. H., për njohjen e të cilave nga ana e trashëgimtarëve ligjorë ka 

pengesë ligjore. 

 

3. T´i jepet shtetasit A. H., dokumentacioni dublikatë që përmbajnë dosjet e sipërcituara, 

në trajtë CD.  

 

4. Ky vendim është i ankimueshëm në gjykatën kompetente për gjykimin e çështjeve 

administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 

 

5. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Gentiana Sula 

 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

                                                           
1 Vendimi me nr. 40 shoqërohet me një mendim pakice pranë protokollit në Autoritet 
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Vendimi nr. 46, datë 25.02.2022 (i shkurtuar) 

Bazuar në nenin 5, nenin 19, 20 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 

Dokumentet e Ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit 

nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës 

Shtetërore dhe Enteve Publike”, Autoriteti për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të 

Shtetit,   

                                                             V E N D O S I: 

2. Të informojë shtetasin E. N., për sa kërkohet në shkresën nr. 1962 prot., datë 20.12.2021 

që mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që ai 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: Dr. Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 

Vendimi nr. 48, datë 25.02.2022 (i shkurtuar) 

Bazuar në nenin 5, nenin 19, 20 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 

Dokumentet e Ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit 

nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës 

Shtetërore dhe Enteve Publike”, Autoriteti për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të 

Shtetit,   

                                                             V E N D O S I: 

1. Të informojë shtetasin U. B., për sa kërkohet në shkresën nr. 1930 prot., datë 

14.12.2021, që mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që 

A. B. 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: Dr. Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 

Vendimi nr. 50, datë 25.02.2022 (i shkurtuar) 

Bazuar në nenin 5, nenin 19 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 

Dokumentet e Ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjin 

nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore 

dhe Enteve Publike”,  Autoriteti për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të Shtetit,   

                                                             V E N D O S I: 

1. Të informojë shtetasin H. B., për sa kërkohet në shkresën nr. 1906 prot., datë 
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17.12.2021, se mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani nuk ekzistojnë të dhëna që 

të ketë qenë ndonjëherë i survejuar apo të ketë dokumente të krijuara ne emrin e tij në 

arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit.   

 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 

Vendimi nr. 51, datë 25.02.2022 (i shkurtuar) 

Bazuar në nenin 5, nenin 19, 20, 21 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit 

për Dokumentet e Ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, 

ligjit nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës 

Shtetërore dhe Enteve Publike”, Autoriteti për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të 

Shtetit,   

V E N D O S I: 

 

1. Të informojë shtetasin D. K., për sa kërkohet në shkresën nr.1223 prot, datë 16.08.2021, 

ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, ka dokumente në arkivat e ish-Sigurimit 

të Shtetit si më poshtë: 

a) Dosje Formulare nr.810, Kategoria 2A, e përbërë në total nga 172 (njëqind e 

shtatëdhjetë e dy) faqe të skanuara dhe të anonimizuara, të hedhura në format CD, që 

ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për subjektin D. K. 

b) Dosje Hetimore - Gjyqësore nr.11797, e përbërë në total nga 74 (shtatëdhjetë e katër) 

faqe të skanuara, të hedhura në format CD, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për 

subjektin D. K. 

c) Dosje Hetimore - Gjyqësore nr.10628, e përbërë në total nga 133 (njëqind e tridhjete e 

tre) faqe të skanuara, të hedhura në format CD, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, 

për subjektin D.K. 

d) Dega e Punëve të Brendshme Tiranë, Rregjistër i Përpunimeve nr.2, fleta nr.96, numër 

rendor 3927, e përbërë në total nga 1 (një) faqe, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, 

për subjektin D. K. 

e) Dega e Punëve të Brendshme Tiranë, Rregjistër Përpunimi Model 10, fleta nr.2, numër 

rendor 53, e përbërë në total nga 1 (një) faqe, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për 

subjektin D. K. 

 

2. T´i jepet shtetasit D. K. dokumentacioni i sipër cituar, në trajtë fotokopje. 

 

3. Ky vendim është i ankimueshëm në gjykatën kompetente për gjykimin e çështjeve 

administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 
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Vendimi nr. 52, datë 25.02.2022 (i shkurtuar) 

Bazuar në nenin 5, nenin 19, 20 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 

Dokumentet e Ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit 

nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës 

Shtetërore dhe Enteve Publike”, Autoriteti për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të 

Shtetit,   

                                                             V E N D O S I: 

1. Të informojë shtetasin N. Ç. (M.), për sa kërkohet në shkresën nr. 1938 prot., datë 

25.12.2021 dhe shkresën nr. 2007 prot., datë 30.12.2021 që mbi bazën e verifikimeve 

të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që ai 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: Dr. Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 

Vendimi nr. 53, datë 25.02.2022 (i shkurtuar) 

Bazuar në nenin 5, nenin 19, 20 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 

Dokumentet e Ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit 

nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore 

dhe Enteve Publike”, Autoriteti për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të Shtetit,   

                                                             V E N D O S I: 

1. Të informojë shtetasin M. S., për sa kërkohet në shkresën nr. 1512 prot., datë 

30.09.2021, që mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që 

A. Sh. A. 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: Dr. Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 

Vendimi nr. 55, datë 25.02.2022 (i shkurtuar) 

Bazuar në nenin 5, nenin 19, 22, e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 

Dokumentet e Ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit 

nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore 

dhe Enteve Publike”, Autoriteti për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të Shtetit,   
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V E N D O S I: 

 

1. Të informojë shtetasin N. Gj. Gj., për sa kërkohet në shkresën nr. 984 prot, datë 

05.07.2021, ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, ka dokumente në arkivat e 

ish-Sigurimit të Shtetit si më poshtë:  

a) Fondi ish-Dega e Punëve të Brendshme  Tropojë, regjistër i përpunimeve nr. 2, numër 

rendor 1488, që ekziston në arkivat e Autoritetit, për subjektin N. Gj. Gj. 

2. T´i jepet shtetasit N. Gj. Gj., dokumentacioni dublikatë i sipërcituar, në trajtë fotokopje.   

 

3. Ky vendim është i ankimueshëm në gjykatën kompetente për gjykimin e çështjeve 

administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 

 

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 

Vendimi nr. 56, datë 25.02.2022 (i shkurtuar) 

Bazuar në nenin 5, nenin 19, 20 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 

Dokumentet e Ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit 

nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës 

Shtetërore dhe Enteve Publike”, Autoriteti për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të 

Shtetit,   

                                                             V E N D O S I: 

1. Të informojë shtetasin A. Z., për sa kërkohet në shkresën nr. 1985 prot., datë 23.12.2021, që 

mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që L. Z. 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, Simon Mirakaj 

 

Vendimi nr. 57, datë 25.02.2022 (i shkurtuar) 

Bazuar në nenin 5, nenin 19, 20 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 

Dokumentet e Ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit 

nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës 

Shtetërore dhe Enteve Publike”, Autoriteti për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të 

Shtetit,  

                                                             V E N D O S I: 

1. Të informojë shtetasin K. B., për sa kërkohet në shkresën nr. 18 prot., datë 07.01.2022, 
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që mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që ai 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: Dr. Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 

Vendimi nr. 58, datë 25.02.2022 (i shkurtuar) 

Bazuar në nenin 5, nenin 19, 22, 23 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit 

për Dokumentet e Ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, 

ligjin nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës 

Shtetërore dhe Enteve Publike”, Autoriteti për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të 

Shtetit,   

V E N D O S I: 

 

1. Të informojë shtetasin Sh. Q. H., për sa kërkohet në shkresën nr. 1222 prot, datë 

16.08.2021, ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, ka dokumente në arkivat e 

ish-Sigurimit të Shtetit si më poshtë:  

a) Fondi, Dega e Punëve të Brendshme  Kukës, regjistër i agjenturës Model K.1, numër 

rendor 2068, që ekziston në arkivat e Autoritetit, për subjektin Sh. Q. H. 

 

2. T´i jepet shtetasit Sh. Q. H., dokumentacioni dublikatë i sipërcituar, në trajtë fotokopje.   

 

3. Ky vendim është i ankimueshëm në gjykatën kompetente për gjykimin e çështjeve 

administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 

 

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 

Vendimi nr. 59, datë 25.02.2022 (i shkurtuar) 

Bazuar në nenin 5, nenin 19, 22 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 

Dokumentet e Ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit 

nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore 

dhe Enteve Publike”, Autoriteti për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të Shtetit,   

                                                             V E N D O S I: 

1. Të informojë shtetasin P. S., për sa kërkohet në shkresën nr. 40 prot., datë12.01.2022, 

që mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për shtetasen M. S., nuk ekzistojnë të 
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dhëna që të ketë qenë ndonjëherë e survejuar apo të ketë dokumente për të në arkivat e 

ish-Sigurimit të Shtetit, të ketë qenë bashkëpunëtore apo e favorizuar nga ish-Sigurimit 

të Shtetit.  

 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 

Vendimi nr. 60, datë 25.02.2022 (i shkurtuar) 

Bazuar në nenin 5, nenin 19, 22 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 

Dokumentet e Ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit 

nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës 

Shtetërore dhe Enteve Publike”, Autoriteti për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të 

Shtetit,   

                                                             V E N D O S I: 

1. Të informojë shtetasin P. S., për sa kërkohet në shkresën nr. 40 prot., datë12.01.2022, 

që mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për shtetasen A. S., nuk ekzistojnë të 

dhëna që të ketë qenë ndonjëherë e survejuar apo të ketë dokumente për të në arkivat e 

ish-Sigurimit të Shtetit, të ketë qenë bashkëpunëtore apo e favorizuar nga ish-Sigurimi 

i Shtetit.   

 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.   

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 
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VENDIME MBI BAZËN E 

KËRKESAVE PËR QËLLIME 

STUDIMORE/MEDIATIKE 
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VENDIME MBI BAZËN E KËRKESAVE PËR QËLLIME 

STUDIMORE/MEDIATIKE 

 

Vendim nr. 12, datë 10.01.2022 (i shkurtuar) 

 

Bazuar në nenin 36 e vijues të Ligjit nr. 45/2015, i ndryshuar, “Për të Drejtën e Informimit për 

Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë” (i 

ndryshuar), dhe ligjit nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të 

Administratës Shtetërore dhe Enteve Publike”, ligjit nr. 9887, datë 10.03.2008, “Për mbrojtjen 

e të dhënave personale” (i ndryshuar), si dhe Udhëzuesit “Për studiues/media miratuar me 

vendim nr. 491, datë 24.09.2020”, Autoriteti për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit 

të Shtetit:    

 

V E N D O S I:  

 

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

 

a) Dokumente nga Dosje Hetimore – Gjyqësore  nr. 2284 për H.M., S. D.,, me106 

faqe; 

b) Dokumente nga Dosje Hetimore- Gjyqësore nr.1068 për Patër G. A.,K. Gj.G., me 

449 faqe; 

c) Dokumente nga Dosje Hetimore- Gjyqësore nr.6094 për P. M., me 58 faqe; 

d) Dokumente nga Dosje Hetimore-Gjyqësore nr. 331 për S. T. , S. D., me 497 faqe; 

e) Dokumente nga Dosje Hetimore-Gjyqësore  nr. 1687, për  S. K,, me 344  faqe; 

f) Dokumente nga Dosje Hetimore-Gjyqësore nr.283, për N. P., L.T., me 48 faqe; 

g) Dokumente nga Dosje Hetimore-Gjyqësore Nr.1513 për V. Xh., me 139 faqe; 

h) Dokumente nga Dosje Hetimore-Gjyqësore nr.2004 për gr.Z.A.Sh., H. M., N.V.S., 

G. M.,etj., me 3012 faqe; 

i) Dokumente nga Dosje Hetimore-Gjyqësore nr.2059 për Sh.M., me 13 faqe; 

j) Dokumente nga Dosje Hetimore-Gjyqësore nr.4893 për B.N., me104 faqe; 

k) Dokumente nga Dosje Hetimore-Gjyqësore nr.5414 për I. M. D., me 20 faqe; 

l) Dokumente nga Dosje Nr. 1081.A  (1) për  M. K., etj., me 383 faqe; 

m) Dokumente nga Dosje Nr.1081.A   (2) për  M. K., etj., me 311 faqe; 

n) Dokumente nga Dosje Nr.1081.A  (3)  për  M. K., etj., me 285 faqe; 

o) Dokumente nga Dosje Nr.1081.A   (4)  për  M. K., etj., me 275 faqe; 
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p) Dokumente nga Dosje Nr. 1081.A  (5)  për  M. K., etj., me 182 faqe; 

  

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula  

Anëtar: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 

 

Vendim nr. 13, datë 10.01.2022 (i shkurtuar) 

 

Bazuar në nenin 36 e vijues të Ligjit nr. 45/2015, i ndryshuar, “Për të Drejtën e Informimit për 

Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë” (i 

ndryshuar), dhe ligjit nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të 

Administratës Shtetërore dhe Enteve Publike”, ligjit nr. 9887, datë 10.03.2008, “Për mbrojtjen 

e të dhënave personale” (i ndryshuar), si dhe Udhëzuesit “Për studiues/media miratuar me 

vendim nr. 491, datë 24.09.2020”, Autoriteti për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit 

të Shtetit:    

 

V E N D O S I:  

 

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

 

a) Dokumente nga Dosje Hetimore-Gjyqësore, nr.5886, R. P., me 29 faqesh; 

b) Dokumente nga  Dosje Hetimore-Gjyqësore, nr. 5468, K. P., me 3226 faqe; 

c) Dokumente nga Dosje Hetimore- Gjyqësore, nr.3170,  I. N., me 8 faqe; 

d) Dokumente  nga Dosje Hetimore-Gjyqësore, nr.1432, B. K., me 261 faqe; 

e) Dokumente nga Dosje Hetimore-Gjyqësore, nr.6077, Th. K. (K.), me 37 faqe; 

f) Dokumente nga Dosje Hetimore-Gjyqësore, nr.9657, Xh. K., me 111 faqe; 

g) Dokumente nga Dosje Hetimore-Gjyqësore, nr.10244, S.P., me 231 faqe; 

h) Dokumente nga Dosje Hetimore-Gjyqësore, nr.11818, L. C., me 163  faqe; 

i) Dokumente nga Dosje Hetimore-Gjyqësore, nr. 3745, M. K., me 20 faqe; 

j) Dokumente nga Fondi 4, Dosja Nr. 13, viti 1952, Raporte vjetor mbi veprimtarinë 

armiqësore, me  64 faqe; 

k) Dokumenta nga Fondi 4, Dosja Nr. 48.2, viti 1950, Relacion i Ministrisë P. 

Brendshme drejtuar shokut Enver Hoxha, me 6 faqe; 

l) Dokumente nga Fondi 4, Dosja Nr. 65 viti 1954, Relacion mbi gjendjen e elementit 

kulak, me 6  faqe 

m) Dokumente nga Fondi 4, Dosja Nr. 412, viti 1967 Relacione dërguar nga Degët e 

P. Brendshme, 12 faqe ( për Korçën)  nga 113 që ka fondi.  

n) Dokumente nga Fondi 140, Nr.1957, për shtetasin H. K., me 107 faqe; 

 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula  

Anëtar: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 
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Vendim nr. 20, datë 20.01.2022 (i shkurtuar) 

 

Bazuar në nenin 36 e vijues të Ligjit nr. 45/2015, i ndryshuar, “Për të Drejtën e Informimit për 

Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë” (i 

ndryshuar), dhe ligjit nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të 

Administratës Shtetërore dhe Enteve Publike”, ligjit nr. 9887, datë 10.03.2008, “Për mbrojtjen 

e të dhënave personale” (i ndryshuar), si dhe Udhëzuesit “Për studiues/media miratuar me 

vendim nr. 491, datë 24.09.2020”, Autoriteti për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit 

të Shtetit:    

 

V E N D O S I:  

3. Të vendosë në dispozicion të shtetases N.H., dokumentet si më poshtë:  

a) Dokumente nga Dosje fashikullore  me nr. 60, për shtetasin F. A., me 13 faqe; 

 

b) Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula  

Anëtar: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 

Vendim nr. 21, datë 20 .01.2022 (i shkurtuar) 

 

Bazuar në nenin 36 e vijues të Ligjit nr. 45/2015, i ndryshuar, “Për të Drejtën e Informimit për 

Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë” (i 

ndryshuar), dhe ligjit nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të 

Administratës Shtetërore dhe Enteve Publike”, ligjit nr. 9887, datë 10.03.2008, “Për mbrojtjen 

e të dhënave personale” (i ndryshuar), si dhe Udhëzuesit “Për studiues/media miratuar me 

vendim nr. 491, datë 24.09.2020”, Autoriteti për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit 

të Shtetit:    

 

V E N D O S I:  

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

a) Dokumente nga Fondi 4, Dosja nr. 9, viti 1976 : Informacion, analiza e punës në 

Kombinatin Metalurgjik të Elbasanit dhe shënimet e Hysni Kapos, me 17 faqe. 

b) Dokumente nga Fondi 4, Dosja nr. 153, viti 1982: Informacion dërguar udhëheqjes së 

partisë e shtetit mbi disa probleme në Kombinatin Metalurgjik në Elbasan, me 7 faqe. 

c) Dokumente nga Fondi 4,  Dosja nr. 216 viti 1986: Informacione për disa probleme në 

Uzinën nr.12 , në Kombinatin Metalurgjik, me 8 faqe. 

d) Dokumente  nga Fondi 4, Dosja nr. 228 , viti 1988: Për disa shqetësime në 

Kombinatin ''Çeliku i partisë '', Elbasan, me 43 faqe. 
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e) Dokumente nga Fondi 4, Dosja nr. 390,  viti 1990: Për disa probleme shqetesuese në 

Kombinatin Metalurgjik ''Çeliku i partise'', Elbasan, me 8 faqe 

f) Dokumente nga Fondi 4, Dosja nr. 391, viti 1990: Shkresë përcjellëse e 

dokumentacionit teknik të Uzinës së 12 të Kombinatit ''Çeliku i Partisë'', Elbasan, me 

5 faqe. 

g) Dokumente nga Fondi 4, Dosja nr. 392, viti 1990:  Për disa probleme në Kombinatin 

Metalurgjik ''Çeliku i partisë '', Elbasan, me 5 faqe. 

h) Dokumente nga Fondi 4, Dosja nr. 394, viti 1990:  Për disa shqetësime në Kombinatin 

Metalurgjik ''Çeliku i partisë'', Elbasan, me 9 faqe. 

i) Dokumente nga Fondi 4, Dosja nr. 395, viti 1990:  Për disa probleme shqetësuese në 

Kombinatin Metalurgjik ''Çeliku i partisë '', Elbasan, me 9 faqe. 

j) Dokumente nga Fondi 4, Dosja nr. 467, viti 1990:  Mbi disa probleme në Kombinatin 

Metalurgjik ''Çeliku i Partisë'', me 6 faqe. 

k) Dokumente nga Fondi 4, Dosja nr. 468, viti 1990 : Për shkeljen e rregullave në 

Kombinatin Metalurgjik ''Çeliku i Partisë'',  në Elbasan, me 5 faqe;  

 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula  

Anëtar: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 

Vendimi nr. 42, datë 16.02.2022 (i shkurtuar) 

Bazuar në nenin 36 e vijues të ligjit nr. 45/2015, i ndryshuar, “Për të Drejtën e Informimit për 

Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë” (i 

ndryshuar), dhe ligjit nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të 

Administratës Shtetërore dhe Enteve Publike”, ligjit nr. 9887, datë 10.03.2008, “Për mbrojtjen 

e të dhënave personale” (i ndryshuar), si dhe Udhëzuesit “Për studiues/media miratuar me 

vendim nr. 491, datë 24.09.2020”, Autoriteti për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit 

të Shtetit:    

V E N D O S I:  

 

2. Të vendosë në dispozicion të shtetasit A. H,. dokumentet si më poshtë:  

a) Dokumente nga Dosje Objekti i Rëndësisë së Veçantë Kinostudio ''Shqipëria e Re 

'' nr. 133, me 254 faqe; 

b) Dokumente nga Dosje agjenturiale me nr. 1334 me pseudonim “Shtriga”, me 90 

faqe 

c) Dokumente nga Dosje Objekti i Rëndësisë së Veçantë , nr.126 “Teatri i Operas dhe 

Baletit”, me dy fashikuj me 161 faqe; 
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d) Dokumente nga Dosje Objekti i Rëndësisë së Veçantë nr. Radio Televizioni 

Shqiptar, me dy fashikuj, me 446 faqe; 

e) Dokumente nga Dosje Objekti i Rëndësisë së Veçantë Lidhja e Shkrimtarëve, 

nr.125,  me tre volume me 116 faqe; 

f) Dokumente nga Dosje ORV “Teatri i Operas” nr.126,  me 161faqe; 

 

  

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula  

 

Anëtar: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 
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VENDIME TË ORGANIZIMIT  

TË BRENDSHËM  

TË AUTORITETIT 
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VENDIME TË ORGANIZIMIT TË BRENDSHËM TË AUTORITETIT 

 

Vendimi nr. 15, datë  17.01.2022 

 

Bazuar në Ligjin nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për Dokumentet e Ish-Sigurimit të 

Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, të ndryshuar, dhe në Rregulloren 

“Për Organizimin dhe Funksionimin e Autoritetit për Informimin mbi Dokumentet e Ish-

Sigurimit të Shtetit”, miratuar me Vendimin nr.21, datë 09.05.2017 të Autoritetit, të 

ndryshuar, Autoriteti për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të Shtetit të Republikës 

së Shqipërisë në mbledhjen e datës 17.01.2022,  

 

V E N D O S I: 

1. Miratimin e detajimit të buxhetit të Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e ish-

Sigurimit të Shtetit për vitin 2022 

 

2. Ngarkohet Sekretariati Teknik për zbatimin e këtij vendimi. 

 

3. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

 

Kryetarja: Dr. Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 

Vendimi nr. 41 datë 10.02.2022 

 

Në mbështetje të Ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për Dokumentet e ish-

Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, i ndryshuar, Nenit 8, pika 

1, germa “i” të Rregullores “Për Organizimin dhe Funksionimin e Autoritetit për Informimin 

mbi Dokumentet e Ish-Sigurimit të Shtetit”, e miratuar me Vendimin nr. 21, datë 09.05.2017, 

të Autoritetit, e ndryshuar, Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit 

të Republikës së Shqipërisë në mbledhjen e datës 10.02.2022,  

 

V E N D O S I: 

 

1. Miratimin e Planit Vjetor të veprimtarisë për vitin 2022 të Autoritetit për Informimin mbi 

Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit. 

  

2. Plani Vjetor i veprimtarisë për vitin 2022,  i Autoritetit për Informimin mbi Dokumentet e 

ish-Sigurimit të Shtetit, të publikohet në faqen zyrtare të Institucionit. 
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3. Ngarkohet Sekretariati Teknik për zbatimin e këtij Vendimi. 

  

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 

Vendimi nr. 43, datë  16.02.2022 (i shkurtuar ) 

 

Bazuar në ligjin 45/2015 "Për të Drejtën e Informimit për Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit 

të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë ", ligjin nr. 119/2014 “Për të drejtën e 

informimit”,  ligjin nr. 8457, datë 11.2.1999 “Për informacionin e klasifikuar “sekret 

shtetëror””, i ndryshuar, ligjin 45/2015 “Kodi i Procedurave Administrative të Republikës së 

Shqipërisë”, Rregulloren  për  Organizimin dhe   Funksionimin e Autoritetit për  Informim  mbi 

Dokumentet e i sh-Sigurimit të Shtetit, miratuar me Vendimin nr.21, date 09.05.2017 të 

Autoritetit, i ndryshuar, 

 

 

VENDOSI: 

 

1. Të caktojë afatet për përmbylljen e praktikave të kërkesave, sipas tabelës bashkëlidhur këtij 

vendimi. 

 

2. Ngritjen e grupit të punës për përmirësimin  dhe përshtatjen e Udhëzuesit të  miratuar me 

Vendimin Nr. 538, datë 07.10.2020 ‘‘mbi politikat dhe  porcedurat për trajtimin e kërkesave 

individuale, për ‘‘zbardhjen e bashkëpunëtorëve të ish Sigurimit të Shtetit‘‘. 

 

3. Ngarkohet Sekretariati Teknik i Autoritetit, Drejtoria e Arkivit dhe Drejtoria e Informacionit  

për zbatimin e këtij vendimi.  

 

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

 

Kryetare: Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj   
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BIBLIOGRAFIA E INFORMACIONIT TË DEKLASIFIKUAR NË AIDSSH  

ME VENDIM NR. 1, DATË 11.02.2022 

 

Bazuar në ligjin nr. 8457, datë 11.02.1999 “Për informacionin e klasifikuar “Sekret shtetëror””, 

i ndryshuar, kreu III, neni 13, pika b), në Vendimin e Këshillit të Ministrave, nr. 662, datë 

15.11.2017 “Për miratimin e rregullores për deklasifikimin dhe zhvlerësimin e informacionit 

të klasifikuar “sekret shtetëror”, kreu II, neni 4, pika a), c), dhe në Udhëzimin nr. 99, datë 

13.04.2018 “Për zbatimin e vendimit nr. 662. datë 15.11.2017 për deklasifikimin dhe 

zhvlerësimin e informacionit të klasifikuar “sekret shtetëror”, Komisioni i Deklasifikimit dhe 

Zhvlerësimit të Informacionit të Klasifikuar “sekret shtetëror”, në AIDSSH, i ngritur me 

Urdhër nr. 13, datë 03. 05. 2018 të Kryetarit të Autoritetit “Për krijimin e Komisionit të 

Deklasifikimit dhe Zhvlerësimit të Informacionit të Klasifikuar “sekret shtetëror””, i ndryshuar 

në AIDSSH”, ka bërë deklasifikimin e informacionit të klasifikuar “Sekret shtetëror”, me 

vendimin nr. 1, datë 11.02.2022 si më poshtë:   

Fondi arkivor i ish-Sigurimit të Shtetit që administrohet nga AIDSSH 

  

I. Deklasifikoi plotësisht informacionet e mëposhtme: 

  

1. Dosje personale nr. 3489, me 30 (tridhjetë) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është 

“Tepër Sekret”. Dosja i përket Fondit Drejtoria e Punëve të Brendshme Tiranë. 

2. Dosje pune dhe personale nr. 4499, 3 volume, me 349 (treqind e dyzet e nëntë) fletë 

në total. Niveli i klasifikimit të dosjes është “Tepër Sekret”. Dosja i përket Fondit 

Drejtoria e Punëve të Brendshme Tiranë. 

3. Dosje personale nr. 2789, me 180 (njëqind e tetëdhjetë) fletë. Niveli i klasifikimit të 

dosjes është “Tepër Sekret”. Dosja i përket Fondit Drejtoria e Punëve të Brendshme 

Tiranë. 

4. Dosje pune dhe personale nr. 8446, me 109 (njëqind e nëntë) fletë total. Niveli i 

klasifikimit të dosjes është “Tepër Sekret”. Dosja i përket Fondit Drejtoria e Punëve të 

Brendshme Tiranë. 

5. Dosje pune nr. 2489, me 2 volume, me 440 (katërqind e dyzet) fletë total. Niveli i 

klasifikimit të dosjes është “Tepër Sekret”. Dosja i përket Fondit Drejtoria e Punëve të 

Brendshme Tiranë. 

6. Dosje pune dhe personale nr. 658, me 381 (treqind e tetëdhjetë e një) fletë. Niveli i 

klasifikimit të dosjes është “Tepër Sekret”. Dosja i përket Fondit të Veçantë. 

7. Dosje pune dhe personale nr. 13499, me 74(shtatëdhjetë e katër) fletë në total. Niveli 

i klasifikimit të dosjes është “Tepër Sekret”. Dosja i përket Fondit Drejtoria e Punëve 

të Brendshme Tiranë. 

8. Dosje pune dhe personale nr. 6958, me 3 volume, 471 (katërqind e shtatëdhjetë e një) 

fletë në total. Niveli i klasifikimit të dosjes është “Tepër Sekret”. Dosja i përket Fondi 

Drejtoria e Punëve të Brendshme Tiranë. 

9. Dosje pune dhe personale nr. 85, me 2 volume, 152 (njëqind e pesëdhjetë e dy)fletë 

+ 19(nëntëmbëdhjetë) fletë në zarf. Niveli i klasifikimit të dosjes është “Tepër Sekret”. 

Dosja i përket Fondit Drejtoria e Punëve të Brendshme Tiranë.   

10. Dosje personale nr. 3, me 56  (pesëdhjetë e gjashtë) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes 

është “Tepër Sekret”. Dosja i përket Fondit Drejtoria e Punëve të Brendshme Tiranë. 
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11. Dosje pune nr. 3, me 149  (njëqind e dyzet e nëntë) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes 

është “Tepër Sekret”. Dosja i përket Fondit Drejtoria e Punëve të Brendshme Tiranë. 

12. Dosje Pune dhe Personale nr. 6159, me 262 (dyqind e gjashtëdhjetë e dy) fletë total. 

Niveli i klasifikimit të dosjes është “Tepër Sekret”. Dosja i përket Fondit Drejtoria e 

Punëve të Brendshme Tiranë. 

13. Dosje pune dhe personale nr. 1041, 2 volume, me 261 (dyqind e gjashtëdhjetë) fletë 

total. Niveli i klasifikimit të dosjes është “Tepër Sekret”. Dosja i përket Fondit Drejtoria 

e Punëve të Brendshme Tiranë. 

14. Dosje pune dhe personale nr. 12120, me 2 volume, me 152 (njëqind e pesëdhjetë e 

dy) fletë total. Niveli i klasifikimit të dosjes është “Tepër Sekret”. Dosja i përket Fondit 

Drejtoria e Punëve të Brendshme Tiranë. 

15. Dosje Personale dhe Pune nr. 5034, me 300 (treqind) fletë total. Niveli i klasifikimit 

të dosjes është “Tepër Sekret”. Dosja i përket Fondit Drejtoria e Punëve të Brendshme 

Tiranë. 

16. Dosje personale nr. 171, me 82 (tetëdhjetë e dy) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes 

është “Tepër Sekret”. Dosja i përket Fondit Dega e Punëve të Brendshme Shkodër. 

17. Dosje Personale dhe Pune nr. 1737, me 241 (dyqind e dyzet e një) fletë total. Niveli 

i klasifikimit të dosjes është “Tepër Sekret”. Dosja i përket Fondit Drejtoria e Punëve 

të Brendshme Tiranë. 

18. Dosje pune dhe personale nr. 4378, 2 volume, me 277 (dyqind e shtatëdhjetë e shtatë) 

fletë total. Niveli i klasifikimit të dosjes është “Tepër Sekret”. Dosja i përket  Fondit 

Drejtoria e Punëve të Brendshme Tiranë. 

19. Dosje Personale nr. 2851, me 44 (dyzet e katër) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes 

është “Tepër Sekret”. Dosja i përket Fondit Drejtoria e Punëve të Brendshme Tiranë. 

20. Evidenca agjenturalo-operative nr. 293, me 282 (dyqind e tetëdhjetë e dy) fletë. 

Niveli i klasifikimit të librit të agjenturës është “Sekret”. Dokumenti i përket Fondit 

Dega e Punëve të Brendshme Shkodër. 

21. Fashikull mbi emigrantin E.G., nr. 2259, me 49 (dyzet e nëntë) fletë. Niveli i 

klasifikimit të dosjes është “Tepër Sekret”. Dosja i përket Fondit Drejtoria e Punëve të 

Brendshme Tiranë. 

22. Dosje Personale dhe Pune nr.  4609, me 271 (dyqind e shtatëdhjetë e një) fletë. Niveli 

i klasifikimit të dosjes është “Tepër Sekret”. Dosja i përket Fondit Drejtoria e Punëve 

të Brendshme Tiranë. 

23. Dosje pune personale nr. 18250, 2 volume me 292 (dyqind e nëntëdhjetë e dy) fletë 

total. Niveli i klasifikimit të dosjes është “Tepër Sekret”. Dosja i përket Fondit Dega 

XIII. 

24. Dosje pune nr. 1034, me 112 (njëqind e dymbëdhjetë) fletë. Niveli i klasifikimit të 

dosjes është “Tepër Sekret”. Dosja i përket Fondit Drejtoria e Punëve të Brendshme 

Tiranë. 

25. Dosje Formulare nr. 43000,me 128 (njëqind e njëzet e tetë) fletë + 1 zarf me 9 (nëntë) 

fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “Tepër Sekret”. Dosja i përket Fondit Dega 

XIII.  

  

KRYETARI I KDZH 

Dr. Gentiana Sula 
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Bibliografia e informacionit të deklasifikuar në AIDSSH me vendim nr. 2, datë 11.02.2022 

 

Bazuar në ligjin nr. 8457, datë 11.02.1999 “Për informacionin e klasifikuar “Sekret shtetëror””, 

i ndryshuar, kreu III, neni 13, pika b), në Vendimin e Këshillit të Ministrave, nr. 662, datë 

15.11.2017 “Për miratimin e rregullores për deklasifikimin dhe zhvlerësimin e informacionit 

të klasifikuar “sekret shtetëror”, kreu II, neni 4, pika a), c), dhe në Udhëzimin nr. 99, datë 

13.04.2018 “Për zbatimin e vendimit nr. 662. datë 15.11.2017 për deklasifikimin dhe 

zhvlerësimin e informacionit të klasifikuar “sekret shtetëror”, Komisioni i Deklasifikimit dhe 

Zhvlerësimit të Informacionit të Klasifikuar “sekret shtetëror”, në AIDSSH, i ngritur me 

Urdhër nr. 13, datë 03. 05. 2018 të Kryetarit të Autoritetit “Për krijimin e Komisionit të 

Deklasifikimit dhe Zhvlerësimit të Informacionit të Klasifikuar “sekret shtetëror””, i ndryshuar 

në AIDSSH”, ka bërë deklasifikimin e informacionit të klasifikuar “Sekret shtetëror”, me 

vendimin nr. 2, datë 11.02.2022 si më poshtë:   

  

Fondi arkivor i ish-Sigurimit të Shtetit që administrohet nga AIDSSH. 

  

I. Deklasifikoi plotësisht informacionet e mëposhtme: 

  

  

1. Dosje nr. 105, “Relacion dërguar shokut E. mbi proçesin e D.K., dhe propozimet për 

zhvillimin e gjyqit si dhe vërejtjet për këtë problem”, me 7 (shtatë) fletë. Niveli i 

klasifikimit të dosjes është “Tepër Sekret”. Dosja i përket Fondit 4, Drejtoria e I-rë. 

2. Dosje nr. 163, “Relacion mbi të pandehurit F.K., V.L., Th.R., etj. dhe mbi personat që 

implikohen në proçesin e F.K., me 18 (tetëmbëdhjetë) fletë. Niveli i klasifikimit të 

dosjes është “Tepër Sekret”. Dosja i përket Fondit 4, Drejtoria e I-rë. 

3. Dosje Objekti nr. 274 “Grupet Turistike”, me 271 (dyqind e shtatëdhjetë e një) fletë. 

Niveli i klasifikimit të dosjes është “Sekret”. Dosja i përket Fondit Dega IV. 

4. Dosje O.R.V nr. 88 “Albturizmi”, me 4 fashikuj me 68 (gjashtëdhjetë e tetë) fletë + 

1 zarf në total. Niveli i klasifikimit të dosjes është “Tepër Sekret”. Dosja i përket Fondit 

Dega IV. 

5. Dosje Objekti nr. 259 “Grupet Turistike”, me 271 (dyqind e shtatëdhjetë e një) fletë. 

Niveli i klasifikimit të dosjes është “Sekret”. Dosja i përket Fondit Dega IV. 

6. Dosje Objekti nr. 285 “Grupet Turistike”, me 287 (dyqind e tetëdhjetë e shtatë) fletë. 

Niveli i klasifikimit të dosjes është “Sekret”. Dosja i përket Fondit Dega 

IV.                                                                                               

7. Dosje Objekti nr. 252 “Grupet Turistike”, me 253 (dyqind e pesëdhjetë e tre) fletë. 

Niveli i klasifikimit të dosjes është “Sekret”. Dosja i përket Fondit Dega IV. 

8. Dosje Objekti nr. 257 “Grupet Turistike”, me 255 (dyqind e pesëdhjetë e pesë) fletë. 

Niveli i klasifikimit të dosjes është “Sekret”. Dosja i përket Fondit Dega IV. 

9. Dosje Objekti nr. 294 “Grupet Turistike”, me 255 (dyqind e pesëdhjetë e pesë) fletë. 

Niveli i klasifikimit të dosjes është “Sekret”. Dosja i përket Fondit Dega IV. 

10. Dosje Objekti nr. 277 “Grupet Turistike”, me 279 (dyqind e shtatëdhjetë e nëntë) 

fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “Sekret”. Dosja i përket Fondit Dega IV. 
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11. Dosje Objekti nr. 256 “Grupet Turistike”, me 252 (dyqind e pesëdhjetë e dy) fletë. 

Niveli i klasifikimit të dosjes është “Sekret”. Dosja i përket Fondit Dega IV. 

12. Dosje Objekti nr. 228 “Grupet Turistike”, me 227 (dyqind e njëzet e shtatë) fletë. 

Niveli i klasifikimit të dosjes është “Sekret”. Dosja i përket Fondit Dega IV. 

13. Dosje Objekti nr. 283 “Grupet Turistike” me 283 (dyqind e tetëdhjetë e tre) fletë. 

Niveli i klasifikimit të dosjes është “Sekret”. Dosja i përket Fondit Dega IV. 

14. Dosje Objekti nr. 301 “Grupet Turistike” me 299 (dyqind e nëntëdhjetë e nëntë) 

fletë.Niveli i klasifikimit të dosjes është “Sekret”. Dosja i përket Fondit Dega IV. 

15. Fashikull i lidhjeve turistike dhe veprimtarisë armiqsore nr. 573,  me 2 fashikuj, 

me 134 (njëqind e tridhjetë e katër) fletë në total. Niveli i klasifikimit të dosjes është 

“Tepër Sekret”. Dosja i përket Fondit Dega IV. 

16. Dosje Drejtimi nr. 259 “Grupet Turistike”,  me 5 volume me 1372 (njëmijë e treqind 

e shtatëdhjetë e dy) fletë në total. Niveli i klasifikimit të dosjes është “Tepër Sekret”. 

Dosja i përket Fondit Dega IV. 

17. Dosje Personale nr. 37767, Kita Kapurani me 29 (njëzet e nëntë) fletë. Niveli i 

klasifikimit të dosjes është “Tepër Sekret”. Dosja i përket Fondit Operativ. 

18. Dosje Formulare nr. 1506 A. Ç., me 85 (tetëdhjetë e pesë) fletë. Niveli i klasifikimit 

të dosjes është “Tepër Sekret”. Dosja i përket Fondit Operativ. 

19. Dosje Formulare nr. 1031 S. D., me 118 (njëqind e tetëmbëdhjetë) fletë. Niveli i 

klasifikimit të dosjes është “Tepër Sekret”. Dosja i përket Fondit Dega e Punëve të 

Brendshme Dibër. 

20. Dosje Përpunimi nr. 483 M. N., me 197 (njëqind e nëntëdhjetë e shtatë) fletë. Niveli 

i klasifikimit të dosjes është “Tepër Sekret”. Dosja i përket Fondit Dega e Punëve të 

Brendshme Përmet. 

21. Dosje O.R.V nr. 514 “Reparti 324”, me 3 fashikuj me 159 (njëqind e pesëdhjetë e 

nëntë) fletë në total. Niveli i klasifikimit të dosjes është “Sekret”. Dosja i përket Fondit 

Dega IV. 

22. Dosje përpunimi nr. 1833 dhe fashikull personal për të dënuar, E.N. me 153 

(njëqind e pesëdhjetë e tre) fletë në total. Niveli i klasifikimit të dosjes është “Sekret”. 

Dosja i përket Fondit Dega e Punëve të Brendshme Fier. 

23. Dosje Formulare nr. 5967 L.S., me 105 (njëqind e pesë) fletë. Niveli i klasifikimit të 

dosjes është “Tepër Sekret”. Dosja i përket Fondit Drejtoria e Punëve të Brendshme 

Tiranë. 

24. Dosje Hetimore-Gjyqësore nr. 314 S. P., me 418 (katërqind e tetëmbëdhjetë) fletë. 

Niveli i klasifikimit të dosjes është “Sekret”. Dosja i përket Fondit Dega e Punëve të 

Brendshme Fier. 

25. Dosje Formulare nr. 1747 S.T., me 88 (tetëdhjetë e tetë) fletë. Niveli i klasifikimit të 

dosjes është “Tepër Sekret”. Dosja i përket Fondit Operativ. 

26. Dosje Përpunimi nr. 1750 D. GJ, me 67 (gjashtëdhjetë e shtatë) fletë. Niveli i 

klasifikimit të dosjes është “Tepër Sekret”. Dosja i përket Fondit Dega e Punëve të 

Brendshme Shkodër. 

27. Dosje Përpunimi nr. 1755 M. L., me 17 (shtatëmbëdhjetë) fletë. Niveli i klasifikimit 

të dosjes është “Sekret”. Dosja i përket Fondit Dega e Punëve të Brendshme 

Gjirokastër. 

28. Dosje Përpunimi nr. 1118 E. XH., me 2 fashikuj me 52 (pesëdhjetë e dy) fletë në total. 

Niveli i klasifikimit të dosjes është “Sekret”. Dosja i përket Fondit Dega e Punëve të 

Brendshme Ersekë.  

29. Dosja nr. 2531 L. V., me 3 (tre) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “Tepër 

Sekret”. Dosja i përket Fondit Emigrantët Ekonomik. 
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30. Dosja nr. 353 L. V., me 7 (shtatë) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “Tepër 

Sekret”. Dosja i përket Fondit Të Arratisur.  

31. Dosje nr. 2564 Ç. D., me 30 (tridhjetë) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “Tepër 

Sekret”. Dosja i përket Fondit Të Arratisur. 

32. Dosje nr. 198 N. B., me 156 (njëqind e pesëdhjetë e gjashtë) fletë. Niveli i klasifikimit 

të dosjes është “Tepër Sekret”. Dosja i përket Fondit Drejtoria e Dytë. 

33. Dosje nr. 2240 H. M., me 150 (njëqind e pesëdhjetë) fletë. Niveli i klasifikimit të 

dosjes është “Tepër Sekret”. Dosja i përket Fondit Të Arratisur. 

34. Dosja nr. 200 I. K., me 10 (dhjetë) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “Tepër 

Sekret”. Dosja i përket Fondit Kosova. 

35. Dosja nr. 514 H. H., me 8 (tetë) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “Tepër 

Sekret”. Dosja i përket Fondit Kosova. 

36. Dosja nr. 2859 “Strofa e Ujqërve”, me 205 (dyqind e pesë) fletë. Niveli i klasifikimit 

të dosjes është “Sekret”. Dosja i përket Fondit Operativ.  

37. Dosje nr. 305 me 2 fashikuj me 88 (tetëdhjetë e tetë) fletë dhe zarf me fotografi. Niveli 

i klasifikimit të dosjes është “Tepër Sekret”. Dosja i përket Fondit të Veçantë. 

38. Dosje nr. 17 N. M., me 87 (tetëdhjetë e shtatë) fletë). Niveli i klasifikimit të dosjes 

është “Tepër Sekret”. Dosja i përket Fondit Të arratisur. 

39. Dosje formulare nr. 34 D. M., me 294 (dyqind e nëntëdhjetë e katër) fletë. Niveli i 

klasifikimit të dosjes është “Tepër Sekret”. Dosja i përket Fondit Operativ. 

40. Dosje formulare nr. 2013 E. A., me 197 (njëqind e nëntëdhjetë e shtatë) fletë. Niveli 

i klasifikimit të dosjes është “Tepër Sekret”. Dosja i përket Fondit Operativ. 

41. Dosje Formulare nr. 1687 F. Gj., me 198 (njëqind e nëntëdhjetë e tetë) fletë. Niveli i 

klasifikimit të dosjes është “Tepër Sekret”. Dosja i përket Fondit Operativ. 

42. Dosja Përpunimi nr. 486 M. B., me 235 (dyqind e tridhjetë e pesë) fletë. Niveli i 

klasifikimit të dosjes është “Tepër Sekret”. Dosja i përket Fondit Dega e Punëve të 

Brendshme Shkodër. 

43. Fashikull nr. 450, I. Xh., me 7 (shtatë) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “Tepër 

Sekret”. Dosja i përket Fondit Drejtoria e Punëve të Brendshme Tiranë.  

44. Dosje Personale dhe Pune nr. 7363 me 43 (dyzet e tre) fletë. Niveli i klasifikimit të 

dosjes është “Tepër Sekret”. Dosja i përket Fondit Dega e Punëve të Brendshme Fier. 

45. Dosje Pune nr. 1731 me 23 (njëzet e tre) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është 

“Tepër Sekret”. Dosja i përket Fondit Dega e Punëve të Brendshme Pukë. 

46. Dosje formulare nr. 3324, F. B., me 13 (trembëdhjetë) fletë. Niveli i klasifikimit të 

dosjes është “Tepër Sekret”. Dosja i përket Fondit Operativ. 

47. Dosje Formulare nr. 4818, H. T., me 9 (nëntë) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes 

është “Tepër Sekret”. Dosja i përket Fondit Operativ. 

48. Dosje përpunimi nr. 1124, L. K., me 3 fashikuj me 497 (katërqind e nëntëdhjetë e 

shtatë) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “Tepër Sekret”. Dosja i përket Fondit 

Dega e Punëve të Brendshme Ersekë. 

49. Dosje e Problemit të Centralizuar “Tigri”, nr. 681, L. K., me 281 (dyqind e 

tetëdhjetë e një) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “Tepër Sekret”. Dosja i përket 

Fondit Dega IV. 

50. Dosje nr. 25, “Raport vjetor mbi veprimtarinë armiqësore në sektorin Ekonomik gjatë 

vitit 1957”, me 64 (gjashtëdhjetë e katër) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është 

“Tepër Sekret”. Dosja daton në vitin 1957. Dosja i përket Fondit4, Drejtoria e I-rë. 

51. Dosje nr. 51, “Raport vjetor mbi veprimtarinë armiqësore në sektorin Ekonomik dhe 

pasqyra statistikore mbi krimet në ekonomi”, me 22 (njëzet e dy) fletë. Niveli i 

klasifikimit të dosjes është “Tepër Sekret”. Dosja daton në vitin 1959. Dosja i përket 

Fondit4, Drejtoria e I-rë.  
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52. Dosje nr. 13, “Raporte tre mujore të Degës së III mbi veprimtarinë armiqësore në 

sektorin Ekonomik gjatë vitit 1955”, me 98 (nëntëdhjetë e tetë) fletë. Niveli i 

klasifikimit të dosjes është “Tepër Sekret”. Dosja daton në vitin 1955. Dosja i përket 

Fondit4, Drejtoria e I-rë. 

53. Dosje nr. 12, “Raport vjetor mbi veprimtarinë armiqësore në sektorin Ekonomik dhe 

pasqyra statistikore mbi krimet në ekonomi gjatë vitit 1955”, me 59 (pesëdhjetë e nëntë) 

fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “Tepër Sekret”. Dosja daton në vitin 1955. 

Dosja i përket Fondit 4, Drejtoria e I-rë. 

54. Dosje nr. 466, “Për disa probleme dhe vështirësi që ka hasur aplikimi i mekanizmit të 

ri ekonomik në ndërmarrjet ekonomike në rrethin e Tiranës”, me 16 (gjashtëmbedhjetë) 

fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “Sekret”. Dosja daton në vitin 1990. Dosja i 

përket Fondit4, Drejtoria e I-rë. 

55. Dosje nr. 116, “Informacione të Drejtorisë I për komentet e diplomatëve të huaj lidhur 

me gjendjen ekonomike në Shqipëri”, me 29 (njëzet e nëntë) fletë. Niveli i klasifikimit 

të dosjes është “Sekret”. Dosja daton në vitin 1984. Dosja i përket Fondit4, Drejtoria e 

I-rë. 

56. Dosje nr. 122, “Informacione për disa probleme në organizimin e punës agjenturore në 

drejtim të ekonomisë”, me 34 (tridhjetë e katër) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes 

është “Sekret”. Dosja daton në vitin 1976. Dosja i përket Fondit4, Drejtoria e I-rë. 

57. Dosje nr. 154, “Plan masash, konkluzione e detyra të nxjerra nga P.P.SH për punën e 

Sigurimit në drejtim të mbrojtjes së ekonomisë socialiste”, me 5 (pesë) fletë. Niveli i 

klasifikimit të dosjes është “Sekret”. Dosja daton në vitin 1981. Dosja i përket Fondit4, 

Drejtoria e I-rë. 

58. Dosje nr. 93, “Informacione të Drejtorisë I mbi komentet e diplomatëve të huaj për 

probleme të ekonomisë”, me 28 (njëzet e tetë) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është 

“Sekret”. Dosja daton në vitin 1983. Dosja i përket Fondit4, Drejtoria e I-rë. 

59. Dosje nr. 62, “Relacion mbi veprimtarinë armiqsore në sektorin Ekonomik”, me 20 

(njëzet) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “Tepër Sekret”. Dosja daton në vitin 

1960. Dosja i përket Fondit 4, Drejtoria e I-rë. 

60. Dosje nr. 95, “Informacione të Drejtorisë I mbi disa komente të diplomatëve të huaj në 

lidhje me disa probleme ekonomike të vendit”, me 31 (tridhjet e një) fletë. Niveli i 

klasifikimit të dosjes është “Sekret”. Dosja daton në vitin 1983. Dosja i përket Fondit4, 

Drejtoria e I-rë. 

61. Dosje nr. 10, “Raport vjetor mbi veprimtarinë armiqësore në sektorin Ekonomik gjatë 

vitit 1953”, me 37 (tridhjetë e shtatë) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “Tepër 

Sekret”. Dosja daton në vitin 1953. Dosja i përket Fondit4, Drejtoria e I-rë. 

62. Dosje nr. 11, “Raport vjetor mbi veprimtarinë armiqësore në sektorin Ekonomik gjatë 

vitit 1954”, me 70 (shtatëdhjetë) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “Tepër 

Sekret”. Dosja daton në vitin 1954. Dosja i përket Fondit 4, Drejtoria e I-rë. 

63. Dosje nr. 72, “Relacion mbi zhvillimin e kriminalitetin në sektorin Ekonomik gjatë 

viteve 1952-1955”, me 7 (shtatë) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “Sekret”. 

Dosja daton në vitin 1956. Dosja i përket Fondit 4, Drejtoria e I-rë. 

64. Dosje nr. 280, “Informacione dërguar Partisë së Shtetit mbi të meta e dëmtime në 

sektorin Ekonomik”, me 13 (trembëdhjetë) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është 

“Sekret”. Dosja daton në vitin 1971. Dosja i përket Fondit 4, Drejtoria e I-rë. 

65. Dosje nr. 283, “Udhëzim i ministrit mbi organizimin e punës agjenturale operative në 

drejtim të ekonomisë”, me 16 (gjashtëmbëdhjetë) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes 

është “Sekret”. Dosja daton në vitin 1971. Dosja i përket Fondit4, Drejtoria e I-rë. 
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66. Dosje nr. 305, “Relacione e njoftime mbi veprime të kundërligjshme në sektorin 

Ekonomik”, me 9 (nëntë) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “Sekret”. Dosja 

daton në vitin 1972. Dosja i përket Fondit 4, Drejtoria e I-rë. 

67. Dosje nr. 72, “Raport vjetor mbi veprimtarinë armiqësore në sektorin Ekonomik gjatë 

vitit 1962”, me 24 (njëzet e katër) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “Tepër 

Sekret”. Dosja daton në vitin 1962. Dosja i përket Fondit4, Drejtoria e I-rë. 

68. Dosje nr. 20, “Raporte vjetore mbi veprimtarinë armiqësore në sektorin Ekonomik”, 

me 51 (pesëdhjetë e një) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “Tepër Sekret”. Dosja 

daton në vitin 1956. Dosja i përket Fondit 4, Drejtoria e I-rë. 

69. Dosje nr. 39, “Raport vjetor i Degës III mbi veprimtarinë armiqësore në sektorin 

Ekonomik gjatë vitit 1958”, me 35 (tridhjetë e pesë) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes 

është “Tepër Sekret”. Dosja daton në vitet 1958-1959. Dosja i përket Fondit 4, Drejtoria 

e I-rë.  

70. Dosje nr. 101, “Korrespondencë e përkohshme, informacion mbi organizatën e 

legalitetit” me 11 (njëmbëdhjetë) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “Sekret”. 

Dosja daton në vitin 1984. Dosja i përket Fondit 4, Drejtoria e I- rë. 

71. Dosje nr. 66, “Shkresë dërguar sektorit të Sigurimit të Degëve të Punëve të Brendshme 

të rretheve mbi veprimtarinë e organizatës Legaliteti” me 3 (tre) fletë. Niveli i 

klasifikimit të dosjes është “Sekret”. Dosja daton në vitin 1978. Dosja i përket Fondit4, 

Drejtoria e I- rë. 

72. Dosje nr. 116, “Udhëzim mbi kriimin e evidencave të elementit kryesor të ish 

organizatës tradhëtare të Legalitetit” me” me 1 (një) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes 

është “Tepër Sekret”. Dosja daton në vitin 1958. Dosja i përket Fondit 4, Drejtoria e I- 

rë. 

73. Dosje nr. 121, “Udhëzim mbi plotësimin e evidencës me të dhëna elementët që kanë 

patur funksione në ish organizatës tradhëtare të Legalitetit” me” me 1 (një) fletë. Niveli 

i klasifikimit të dosjes është “Tepër Sekret”. Dosja daton në vitin 1959. Dosja i përket 

Fondit 4, Drejtoria e I- rë. 

  

 KRYETARI I KDZH 

Dr. Gentiana Sula 

 

 

Bibliografia e informacionit të deklasifikuar në AIDSSH me vendim nr. 3, datë 

25.02.2022 

 

Bazuar në ligjin nr. 8457, datë 11.02.1999 “Për informacionin e klasifikuar “Sekret shtetëror””, 

i ndryshuar, kreu III, neni 13, pika b), në Vendimin e Këshillit të Ministrave, nr. 662, datë 

15.11.2017 “Për miratimin e rregullores për deklasifikimin dhe zhvlerësimin e informacionit 

të klasifikuar “sekret shtetëror”, kreu II, neni 4, pika a), c), dhe në Udhëzimin nr. 99, datë 

13.04.2018 “Për zbatimin e vendimit nr. 662. datë 15.11.2017 për deklasifikimin dhe 

zhvlerësimin e informacionit të klasifikuar “sekret shtetëror”, Komisioni i Deklasifikimit dhe 

Zhvlerësimit të Informacionit të Klasifikuar “sekret shtetëror”, në AIDSSH, i ngritur me 

Urdhër nr. 13, datë 03. 05. 2018 të Kryetarit të Autoritetit “Për krijimin e Komisionit të 

Deklasifikimit dhe Zhvlerësimit të Informacionit të Klasifikuar “sekret shtetëror””, i ndryshuar 
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në AIDSSH”, ka bërë deklasifikimin e informacionit të klasifikuar “Sekret shtetëror”, me 

vendimin 3, datë 25.02.2022 si më poshtë:   

 

Fondi arkivor i ish-Sigurimit të Shtetit që administrohet nga AIDSSH  

 

I. Deklasifikoi plotësisht informacionet e mëposhtme: 

  

  

1. Fashikull emigranti nr. 4664, në ngarkim të R. M., me 51 (pesëdhjetë e një) fletë, ndër 

të cilat 1 (një) fletë është e klasifikuar me nivelin e klasifikimit “Tepër Sekret” dhe 2 

(dy) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Sekret”. Dosja i përket fondit 

Operativ.  

2. Dosje formulare nr. 4664, në ngarkim të R. M., me 13 (trembëdhjetë) fletë, ndër të 

cilat 1 (një) fletë është e klasifikuar me nivelin e klasifikimit “Tepër Sekret”. Dosja i 

përket fondit Operativ.  

3. Fashikull nr 368, në ngarkim të K. N. me 12 (dymbëdhjetë) fletë, ndër të cilat 1 (një) 

fletë është e klasifikuar me nivelin e klasifikimit “Tepër Sekret” dhe 5 (pesë) fletë janë 

të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Sekret”. Dosja i përket fondit Dega e Punëve 

të Brendshme Lezhë.  

4. Dosje Personale nr. 28, “Gramozi”, me 46 (dyzet e gjashtë) fletë, ndër të cilat 

12(dymbëdhjetë) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Tepër Sekret” dhe 

2 (dy) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Sekret”. Dosja i përket fondit 

Dega e Punëve të Brendshme Mirditë.  

5. Dosje Pune nr. 28, “Gramozi”, me 166 (njëqind e gjashtëdhjetë e gjashtë) fletë, ndër 

të cilat 3 (tre) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Tepër Sekret”. Dosja 

i përket fondit Dega e Punëve të Brendshme Mirditë.  

6. Dosje Personale nr. 1, “Tomorri”, me 90 (nëntëdhjetë) fletë, ndër të cilat 15 

(pesëmbëdhjetë) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Sekret” dhe 9 

(nëntë) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Tepër Sekret”. Dosja i përket 

fondit Dega e Punëve të Brendshme Mirditë.  

7. Dosje Pune nr. 1/1, “Tomorri”, me 149 (njëqind e dyzet e nëntë) fletë, ndër të cilat 8 

(tetë) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Sekret” dhe 1 (një) fletë është 

e klasifikuar me nivelin e klasifikimit “Tepër Sekret”. Dosja i përket fondit Dega e 

Punëve të Brendshme Mirditë.  

8. Dosje Pune nr. 1184/1, “Klubi”, me 32 (tridhjetë e dy) fletë, ndër të cilat 5 pesë fletë 

janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Sekret”. Dosja i përket Fondit Dega e 

Punëve të Brendshme Mirditë.  

9. Dosje Personale nr. 1184, “Klubi”, me 84 (tetëdhjetë e katër) fletë, ndër të cilat 13 

(trembëdhjetë) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Sekret” dhe 7 (shtatë) 

fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Tepër Sekret”. Dosja i përket Fondit 

Dega e Punëve të Brendshme Mirditë.  

10. Dosje Personale nr. 1734, “Tërmeti”, me 27 (njëzet e shtatë) fletë, ndër të cilat 8 (tetë) 

fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Sekret” dhe 4 (katër) fletë janë të 

klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Tepër Sekret”. Dosja i përket Fondit Dega e 

Punëve të Brendshme Mirditë.  

11. Dosje Pune nr. 1734/1, “Tërmeti”, me 16 (gjashtëmbëdhjetë) fletë, ndër të cilat 1 (një) 

fletë është e klasifikuar me nivelin e klasifikimit “Sekret” dhe 1 (një) fletë është e 
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klasifikuar me nivelin e klasifikimit “Tepër Sekret”. Dosja i përket Fondit Dega e 

Punëve të Brendshme Mirditë.  

12. Dosje Pune nr. 1734/2, “Tërmeti”, me 34 (tridhjetë e katër) fletë, ndër të cilat 1 (një) 

fletë është e klasifikuar me nivelin e klasifikimit “Sekret” dhe 1 (një) fletë është e 

klasifikuar me nivelin e klasifikimit “Tepër Sekret”. Dosja i përket Fondit Dega e 

Punëve të Brendshme Mirditë.  

13. Dosje personale nr. 168, “Drini”, me 23 (njëzet e tre) fletë, ndër të cilat 17 

(shtatëmbëdhjetë) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Tepër Sekret”. 

Dosja i përket Fondit Dega e Punëve të Brendshme Mirditë.  

14. Evidencë agjenturale operative e punëtorit operativ, Ekzemplar nr. 7, me 283 

(dyqind e tetëdhjetë e tre) fletë, me nivel klasifikimi “Sekret”. Libri i përket Fondit 

Dega e Punëve të Brendshme Fier.  

  

 

KRYETARI I KDZH 

Dr. Gentiana Sula 

 

Bibliografia e informacionit të deklasifikuar në AIDSSH me vendim nr. 4, datë 25.02.2022 

 

Bazuar në ligjin nr. 8457, datë 11.02.1999 “Për informacionin e klasifikuar “Sekret shtetëror””, 

i ndryshuar, kreu III, neni 13, pika b), në Vendimin e Këshillit të Ministrave, nr. 662, datë 

15.11.2017 “Për miratimin e rregullores për deklasifikimin dhe zhvlerësimin e informacionit 

të klasifikuar “sekret shtetëror”, kreu II, neni 4, pika a), c), dhe në Udhëzimin nr. 99, datë 

13.04.2018 “Për zbatimin e vendimit nr. 662. datë 15.11.2017 për deklasifikimin dhe 

zhvlerësimin e informacionit të klasifikuar “sekret shtetëror”, Komisioni i Deklasifikimit dhe 

Zhvlerësimit të Informacionit të Klasifikuar “sekret shtetëror”, në AIDSSH, i ngritur me 

Urdhër nr. 13, datë 03. 05. 2018 të Kryetarit të Autoritetit “Për krijimin e Komisionit të 

Deklasifikimit dhe Zhvlerësimit të Informacionit të Klasifikuar “sekret shtetëror””, i ndryshuar 

në AIDSSH”, ka bërë deklasifikimin e informacionit të klasifikuar “Sekret shtetëror”, me 

vendimin nr. 4, datë 25.02.2022 si më poshtë:   

 

Fondi arkivor i ish-Sigurimit të Shtetit që administrohet nga AIDSSH.  

  

I. Deklasifikoi plotësisht informacionet e mëposhtme: 

  

1. Evidenca agjenturalo – operative e punëtorit operativ nr. 001, me 110 (njëqind e 

dhjetë) fletë, me nivel klasifikimi “Tepër Sekret”. Evidenca i përket fondit Dega e Punëve 

të Brendshme Fier.  

2. Dosje Personale nr. 1743, në ngarkim të N.K., me 33 (tridhjetë e tre) fletë, ndër të cilat 

5 (pesë) fletë kanë nivelin e klasifikimit “Tepër Sekret” dhe 1 (një) fletë ka nivelin e 

klasifikimit “Sekret”. Dosja i përket fondit Dega e Punëve të Brendshme Mat. 

3. Dosje Pune nr. 1743, në ngarkim të N.K., me 69 (gjashtëdhjetë e nëntë) fletë, ndër të 

cilat 2 (dy) fletë kanë nivelin e klasifikimit “Tepër Sekret” dhe 4 (katër) fletë kanë nivelin 

e klasifikimit “Sekret”. Dosja i përket fondit Dega e Punëve të Brendshme Mat.  
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4. Dosje Formulare nr. 2918, në ngarkim të Sh.K., me 2(dy) volume me 90 (nëntëdhjetë) 

fletë dhe 88 (tetëdhjetë e tetë) fletë, ndër të cilat 8 (tetë) fletë kanë nivelin e klasifikimit 

“Tepër Sekret” dhe 59 (pesëdhjetë e nëntë) fletë kanë nivelin e klasifikimit “Sekret”. 

Dosja i përket Fondit Dega e Punëve të Brendshme Elbasan.  

5. Dosje Personale nr. 4717, në ngarkim të N.P., me 38 (tridhjetë e tetë) fletë, ndër të cilat 

8 (tetë) fletë kanë nivelin e klasifikimit “Tepër Sekret” dhe 10 (dhjetë) fletë kanë nivelin 

e klasifikimit “Sekret”. Dosja i përket fondit Dega e Punëve të Brendshme Kavajë. 

6. Dosje Pune nr. 4717, në ngarkim të N.P., me 73 (shtatëdhjetë e tre) fletë, ndër të cilat 1 

(një) fletë ka nivelin e klasifikimit “Tepër Sekret” dhe 3 (tre) fletë kanë nivelin e 

klasifikimit “Sekret”. Dosja i përket fondit Dega e Punëve të Brendshme Kavajë.  

7. Dosje Përpunimi nr. 4895, në ngarkim të S.M., me 110 (njëqind e dhjetë) fletë, ndër të 

cilat 10 (dhjetë) fletë kanë nivelin e klasifikimit “Tepër Sekret” dhe 14 (katërmbëdhjetë) 

fletë kanë nivelin e klasifikimit “Sekret”. Dosja i përket fondit Dega e Punëve të 

Brendshme Elbasan.  

8. Dosje Personale nr. 11, në ngarkim të P.Ll., me 136 (njëqind e tridhjetë e gjashtë) fletë, 

ndër të cilat 19 (nëntëmbëdhjetë) fletë kanë nivelin e klasifikimit “Tepër Sekret” dhe 25 

(njëzet e pesë) fletë kanë nivelin e klasifikimit “Sekret”. Dosja i përket fondit Dega e 

Punëve të Brendshme Mirditë.  

9. Dosje Pune nr. 11, në ngarkim të P.Ll. me 3(tre) vëllime. Vëllimi i parë ka 409 (katërqind 

e nëntë) fletë, ndër të cilat 3 (tre) fletë kanë nivelin e klasifikimit “Tepër Sekret”. Vëllimi 

i dytë ka 389 (treqind e tetëdhjetë e nëntë) fletë, ndër të cilat 2 (dy) fletë kanë nivelin e 

klasifikimit “Tepër Sekret” dhe 5 (pesë) fletë kanë nivelin e klasifikimit “Sekret”. Vëllimi 

i tretë ka 110 (njëqind e dhjetë) fletë, ndër të cilat 5 (pesë) fletë kanë nivelin e klasifikimit 

“Sekret”. Dosja i përket fondit Dega e Punëve të Brendshme Mirditë.  

10. Dosje Përpunimi nr. 1679, në ngarkim të B.B., me 2(dy) vëllime. Vëllimi i parë ka 204 

(dyqind e katër) fletë, ndër të cilat 7 (shtatë) fletë kanë nivelin e klasifikimit “Tepër 

Sekret” dhe 105 (njëqind e pesë) fletë kanë nivelin e klasifikimit “Sekret”, ndërsa vëllimi 

i dytë ka 96 (nëntëdhjetë e gjashtë) fletë, ndër të cilat 2 (dy) fletë kanë nivelin e 

klasifikimit “Tepër Sekret” dhe 45 (dyzet e pesë) fletë kanë nivelin e klasifikimit 

“Sekret”. Dosja i përket fondit Drejtoria e Punëve të Brendshme Tiranë.  

11. Dosje e Problemit të Centralizuar “Karavidhet” nr. 1141, me 141 (njëqind e dyzet e 

një) fletë, ndër të cilat 67 (gjashtëdhjetë e shtatë) fletë kanë nivelin e klasifikimit “Sekret”. 

Dosja i përket fondit Dega IV.  

12. Dosje Personale 13648, në ngarkim të B.B., me 64 (gjashtëdhjetë e katër) fletë, ndër të 

cilat 4 (katër) fletë kanë nivelin e klasifikimit “Tepër Sekret” dhe 23 (njëzet e tre) fletë 

kanë nivelin e klasifikimit “Sekret”. Dosja i përket Fondit Drejtoria e Punëve të 

Brendshme Tiranë.  

13. Dosje Pune 13648, në ngarkim të B.B., me 20 (njëzet) fletë, ndër të cilat 1 (një) fletë ka 

nivelin e klasifikimit “Tepër Sekret” dhe 1 (një) fletë ka nivelin e klasifikimit “Sekret”. 

Dosja i përket Fondit Drejtoria e Punëve të Brendshme Tiranë.  

14. Dosje Personale nr. 1911, në ngarkim të K.S., me 39 (tridhjetë e nëntë) fletë ndër të cilat 

17 (shtatëmbëdhjetë) fletë kanë nivelin e klasifikimit “Tepër Sekret” dhe 8 (tetë) fletë 

kanë nivelin e klasifikimit “Sekret”. Dosja i përket Fondit Dega e Punëve të Brendshme 

Shkodër.  

15. Dosje Pune nr. 1911, në ngarkim të K.S., me 61 (gjashtëdhjetë e një) fletë ndër të cilat 

2 (dy) fletë kanë nivelin e klasifikimit “Tepër Sekret”. Dosja i përket Fondit Dega e 

Punëve të Brendshme Shkodër.  

16. Dosje Formulare nr. 8301, në ngarkim të G.T., me 26 (njëzet e gjashtë) fletë, ndër të 

cilat 2 (dy) fletë kanë nivelin e klasifikimit “Tepër Sekret” dhe 17 (shtatëmbëdhjetë) fletë 
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kanë nivelin e klasifikimit “Sekret”. Dosja i përket Fondit Drejtoria e Punëve të 

Brendshme Tiranë.  

17. Dosje Formulare nr. 1986, në ngarkim të H.L., me 12 (dymbëdhjetë) fletë, ndër të cilat 

2 (dy) fletë kanë nivelin e klasifikimit “Tepër Sekret” dhe 3 (tre) fletë kanë nivelin e 

klasifikimit “Sekret”. Dosja i përket Fondit Operativ.  

18. Dosje Përpunimi nr. 9, në ngarkim të Ç.M., me 130 (njëqind e tridhjetë) fletë, ndër të 

cilat 17 (shtatëmbëdhjetë) fletë kanë nivelin e klasifikimit “Tepër Sekret” dhe 8 (tetë) 

fletë kanë nivelin e klasifikimit “Sekret”. Dosja i përket Fondit Dega e Punëve të 

Brendshme Pukë.  

19.  Dosje Përpunimi nr. 1250, në ngarkim të R.G., me 333 (treqind e tridhjetë e tre) fletë, 

ndër të cilat 79 (shtatëdhjetë e nëntë) fletë kanë nivelin e klasifikimit “Tepër Sekret” dhe 

100 (njëqind) fletë kanë nivelin e klasifikimit “Sekret”. Dosja i përket Fondit Drejtoria e 

Punëve të Brendshme Tiranë.  

20. Dosje Formulare nr. 2229, në ngarkim të R.A., me me 123 (njëqind e njëzet e tre) fletë, 

ndër të cilat 9 (nëntë) fletë kanë nivelin e klasifikimit “Tepër Sekret” dhe 13 

(trembëdhjetë) fletë kanë nivelin e klasifikimit “Sekret”. Dosja i përket Fondit Operativ.  

  

KRYETARI I KDZH 

Dr. Gentiana Sula 

 

 

 

  

Bibliografia e informacionit të deklasifikuar në AIDSSH me vendim nr. 5, datë 25.02.2022 

 

Bazuar në ligjin nr. 8457, datë 11.02.1999 “Për informacionin e klasifikuar “Sekret shtetëror””, 

i ndryshuar, kreu III, neni 13, pika b), në Vendimin e Këshillit të Ministrave, nr. 662, datë 

15.11.2017 “Për miratimin e rregullores për deklasifikimin dhe zhvlerësimin e informacionit 

të klasifikuar “sekret shtetëror”, kreu II, neni 4, pika a), c), dhe në Udhëzimin nr. 99, datë 

13.04.2018 “Për zbatimin e vendimit nr. 662. datë 15.11.2017 për deklasifikimin dhe 

zhvlerësimin e informacionit të klasifikuar “sekret shtetëror”, Komisioni i Deklasifikimit dhe 

Zhvlerësimit të Informacionit të Klasifikuar “sekret shtetëror”, në AIDSSH, i ngritur me 

Urdhër nr. 13, datë 03. 05. 2018 të Kryetarit të Autoritetit “Për krijimin e Komisionit të 

Deklasifikimit dhe Zhvlerësimit të Informacionit të Klasifikuar “sekret shtetëror””, i ndryshuar 

në AIDSSH”, ka bërë deklasifikimin e informacionit të klasifikuar “Sekret shtetëror”, me 

vendimin nr. 5, datë 25.02.2022 si më poshtë:   

 

Fondi arkivor i ish-Sigurimit të Shtetit që administrohet nga AIDSSH.  

  

I. Deklasifikoi plotësisht informacionet e mëposhtme: 
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1. Dosje e problemit të centralizuar nr. 1140, në ngarkim të S.H., me 72 (shtatëdhjetë e 

dy) fletë ndër të cilat 24 (njëzet e katër) fletë janë të klasifikuara me nivelin e 

klasifikimit “Sekret”. Dosja i përket Fondit Dega IV.  

2. Dosje formulare nr. 4358, në ngarkim të R.H.me 147 (njëqind e dyzet e shtatë) fletë 

ndër të cilat 26 (njëzet e gjashtë) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit 

“Tepër Sekret” dhe 5 (pesë) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Sekret”. 

Dosja i përket Fondit Operativ.  

3. Dosje formulare nr. 4830, në ngarkim të Xh.T., me 257 (dyqind e pesëdhjetë e 

shtatë) fletë ndër të cilat 4 (katër) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit 

“Tepër Sekret” dhe 68 (gjashtëdhjetë e tetë) fletë janë të klasifikuara me nivelin e 

klasifikimit “Sekret”. Dosja i përket Fondit Operativ.  

4. Dosje formulare nr. 2650, në ngarkim të F.T. me 355 treqind e pesëdhjetë e pesë) fletë 

ndër të cilat 38 (tridhjetë e tetë) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit 

“Tepër Sekret”. Dosja i përket Fondit Operativ.  

5. Dosje formulare nr. 3774, në ngarkim të K.T., me 100 (njëqind) fletë ndër të cilat 2 

(dy) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Tepër Sekret” dhe 42 (dyzet e 

dy) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Sekret”. Dosja i përket Fondit 

Operativ. 

6. Fashikull për të dënuar nr. 3774, në ngarkim të K.T., me 8 (tetë) fletë ndër të cilat 1 

(një) fletë është e klasifikuar me nivelin e klasifikimit “Sekret”. Dosja i përket Fondit 

Operativ.  

7. Dosje me implikime për I.A., me 4 (katër) fletë ndër të cilat 1 (një) fletë është e 

klasifikuar me nivelin e klasifikimit “Sekret”. Dosja i përket Fondit Dega IV (Fondi 

Rezervë). 

8. Dosje formulare nr. 2685, L.Ç., me 18 (tetëmbëdhjetë) fletë ndër të cilat 1 (një) fletë 

është e klasifikuar me nivelin e klasifikimit “Tepër Sekret” dhe 12 (dymbëdhjetë) fletë 

janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Sekret”. Dosja i përket Fondit Dega e 

Punëve të Brendshme Berat.  

9. Dosje formulare nr. 6877, Xh.T., me 70 (shtatëdhjetë) fletë ndër të cilat 6 (gjashtë) 

fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Tepër Sekret” dhe 6 (gjashtë) fletë 

janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Sekret”. Dosja i përket Fondit Drejtoria 

e Punëve të Brendshme Tiranë.  

10. Dosje formulare nr. 9451, M.H.,126 (njëqind e njëzet e gjashtë) fletë ndër të cilat 4 

(katër) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Tepër Sekret” dhe 21 (njëzet 

e një) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Sekret”. Dosja i përket Fondit 

Drejtoria e Punëve të Brendshme Tiranë. 

11. Dosje formulare nr. 9655, Y.B., me 123 (njëqind e njëzet e tre) fletë ndër të cilat 3 

(tre) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Tepër Sekret” dhe 32 (tridhjetë 

e dy) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Sekret”. Dosja i përket Fondit 

Drejtoria e Punëve të Brendshme Tiranë.  

12. Dosje me implikime nr. 45 për P.M., me 2 (dy) fletë ndër të cilat 1 (një) fletë është e 

klasifikuar me nivelin e klasifikimit “Tepër Sekret” dhe 1 (një) fletë është e klasifikuar 

me nivelin e klasifikimit “Sekret”. Dosja i përket Fondit Dega IV (Fondi Rezervë).  

13. Dosje formulare nr. 1815, H.H., me 57 (pesëdhjetë e shtatë) fletë ndër të cilat 5 (pesë) 

fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Tepër Sekret” dhe 17 

(shtatëmbëdhjetë) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Sekret”. Dosja i 

përketFondit Dega e Punëve të Brendshme Kukës.  
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14. Regjistër agjenture nr. 1, model K.I., me 48 (dyzet e tetë) fletë ndër të cilat 1 (një) 

fletë është e klasifikuar me nivelin e klasifikimit “Tepër Sekret”. Regjistri i 

përketFondit Dega e Punëve të Brendshme Pukë.  

15. Dosje përpunimi nr. 11285, F.Ll., me 12 (dymbëdhjetë) fletë ndër të cilat 1 (një) fletë 

është e klasifikuar me nivelin e klasifikimit “Tepër Sekret” dhe 10 (dhjetë) fletë janë të 

klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Sekret”. Dosja i përketFondit Drejtoria e Punëve 

të Brendshme Tiranë.  

16. Fashikull për të dënuar, F.Ll., me 27 (njëzet e shtatë) fletë ndër të cilat 3 (tre) fletë 

janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Tepër Sekret” dhe 1 (një) fletë është e 

klasifikuar me nivelin e klasifikimit “Sekret”. Dosja i përketFondit Drejtoria e Punëve 

të Brendshme Tiranë.  

17. Dosje formulare nr. 1446, F.G., me 28 (njëzet e tetë) fletë ndër të cilat 2 (dy) fletë janë 

të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Tepër Sekret” dhe 13 (trembëdhjetë) fletë janë 

të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Sekret”. Dosja i përketFondit Dega e Punëve 

të Brendshme Pukë.  

18. Dosje përpunimi nr. 2654, H.M., me 224 (dyqind e njëzet e katër) fletë ndër të cilat 3 

(tre) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Tepër Sekret” dhe 32 (tridhjetë 

e dy) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Sekret”. Dosja i përketFondit 

Dega e Punëve të Brendshme Fier.   

19. Dosje nr. 193, “Telegram mbi vdekjen e E.Ç. në Romë”, me 2 (dy) fletë ndër të cilat 1 

(një) fletë është e klasifikuar me nivelin e klasifikimit “Tepër Sekret”. Dosja i 

përketFondit Drejtoria e Parë e Sigurimit të Shtetit.  

20. Dosje nr. 236, “Informacion i DSU për specialistët e huaj që punojnë në Mjekës”, me 

11 (njëmbëdhjetë) fletë ndër të cilat 2 (dy) fletë janë të klasifikuara me nivelin e 

klasifikimit “Sekret”. Dosja i përketFondit Drejtoria e Parë e Sigurimit të Shtetit.  

21. Dosje nr. 237, “Informacion i Drejtorisë së Parë për problemet teknologjike të 

kompleksit kimik të Mjekësit”, me 10 (dhjetë) fletë ndër të cilat 5 (pesë) fletë janë të 

klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Sekret”. Dosja i përketFondit Drejtoria e Parë e 

Sigurimit të Shtetit.  

22. Dosje nr. 173, “Informacion i Drejtorisë së Parë për problemet lidhur me ndërtim 

montimin në kompleksin kimik të Mjekësit”, me 25 (njëzet e pesë) fletë ndër të cilat 8 

(tetë) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Sekret”. Dosja i përketFondit 

Drejtoria e Parë e Sigurimit të Shtetit.  

23. Dosje nr. 48, “Për disa probleme shqetësuese në uzinën e Mjekësit”, me 23 (njëzet e 

tre) fletë ndër të cilat 7 (shtatë) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit 

“Sekret”. Dosja i përketFondit Drejtoria e Parë e Sigurimit të Shtetit.  

24. Dosje nr. 142, “Informacione dërguar ministrit M.M.P. mbi disa probleme në 

ndërtimin e komleksit në Mjekës dhe punimet fortifikuese mbrojtëse”, me 22 (njëzet e 

dy) fletë ndër të cilat 7 (shtatë) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit 

“Sekret”. Dosja i përketFondit Drejtoria e Parë e Sigurimit të Shtetit.  

25. Dosje nr. 56, “Informacione të Drejtorisë së Parë mbi veprimtarinë armiqësore të 

specialistëve suedezë në komlekset në Mjekës”, me 7 (shtatë) fletë ndër të cilat 2 (dy) 

fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Sekret”. Dosja i përketFondit 

Drejtoria e Parë e Sigurimit të Shtetit.  

26. Dosje nr. 253, “Informacione të Drejtorisë së Parë mbi disa probleme shqetësuese në 

uzinën e Mjeksit”, me 7 (shtatë) fletë ndër të cilat 3 (tre) fletë janë të klasifikuara me 

nivelin e klasifikimit “Sekret”. Dosja i përketFondit Drejtoria e Parë e Sigurimit të 

Shtetit.  
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27. Dosje nr. 183, “Për shkelje të rregullave të Sigurimit teknik dhe Uzinën kimike të 

Mjekësit”, me 5 (pesë) fletë ndër të cilat 2 (dy) fletë janë të klasifikuara me nivelin e 

klasifikimit “Sekret”. Dosja i përketFondit Drejtoria e Parë e Sigurimit të Shtetit.  

28. Dosje nr. 171, “Për disa probleme në Uzinën kimike të Mjekësit”, me 7 (pesë) fletë 

ndër të cilat 2 (dy) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Sekret”. Dosja i 

përketFondit Drejtoria e Parë e Sigurimit të Shtetit.  

29. Dosje nr. 190, “Informacion i DSU për disa probleme shqetësuese në Uzinën kimike 

të Mjekësit”, me 16 (gjashtëmbëdhjetë) fletë ndër të cilat 7 (shtatë) fletë janë të 

klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Sekret”. Dosja i përketFondit Drejtoria e Parë e 

Sigurimit të Shtetit.  

30. Dosje nr. 248, “Për disa shqetësime në Uzinën kimike të Mjekësit”, me 5 (pesë) fletë 

ndër të cilat 2 (dy) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Sekret”. Dosja i 

përketFondit Drejtoria e Parë e Sigurimit të Shtetit.  

31. Dosje nr. 399, “Për shkelje të rregullave të procesit teknologjik në Uzinën kimike të 

Mjekësit”, me 3 (tre) fletë ndër të cilat 1 (një) fletë është e klasifikuar me nivelin e 

klasifikimit “Sekret”. Dosja i përketFondit Drejtoria e Parë e Sigurimit të Shtetit.  

32. Dosje nr. 274, “Informacion i Prokurorisë së Përgjithshme në drejtim të B.B.” me 8 

(tetë) fletë ndër të cilat 2 (dy) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit 

“Sekret”. Dosja i përketFondit Drejtoria e Parë e Sigurimit të Shtetit.  

33. Dosje nr. 125, “Informacion mbi N.K., dhe persona të tjerë që janë në përpunim aktiv” 

me 11 (njëmbëdhjetë) fletë ndër të cilat 6 (gjashtë) fletë janë të klasifikuara me nivelin 

e klasifikimit “Sekret”. Dosja i përketFondit Drejtoria e Parë e Sigurimit të Shtetit.  

34. Dosje nr. 470, “Informacion mbi dhënien e shtetësisë shqiptare H.H. dhe disa 

personave të tjerë.” me 25 (njëzet e pesë) fletë ndër të cilat 13 (trembëdhjetë) fletë janë 

të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Sekret”. Dosja i përketFondit Drejtoria e Parë 

e Sigurimit të Shtetit.  

  

 

 KRYETARI I KDZH 

Dr. Gentiana Sula 
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VEPRIMTARI TË AUTORITETIT 

PËR INFORMIMIN MBI 
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TË SHTETIT PËR PERIUDHËN 

JANAR –SHKURT 
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VEPRIMTARI TË AUTORITETIT PËR INFORMIMIN MBI DOKUMENTET E 

ISH-SIGURIMIT TË SHTETIT PËR PERIUDHËN JANAR– SHKURT 

 

AKTIVITETE TË AUTORITETIT TË ZHVILLUARA GJATË PERIUDHËS  

JANAR-SHKURT 2022 

 

Për qëllime të edukimit qytetar, në bazë të kalendarit të kujtesës dhe në kuadër të informimit e 

ndërgjegjësimit të shoqërisë, Autoriteti ka miratuara planin vjetor, i cili është zbatuar nga 

Drejtoria e Mbështetjes Shkencore dhe Edukimit Qytetar, që i ka organizuar dhe mbështetur, 

duke iu përshtatur kushteve të krijuara nga pandemia Covid-19. Për secilin aktivitet është 

koordinuar infrastruktura përkatëse, janë përgatitur ftesa, programe, shpërndarje dhe 

informacione e njoftime për shtyp, është transmetuar drejtpërdrejt, janë realizuar foto dhe video 

të dedikuara, për komunikim të zgjeruar me partnerët dhe publikun e interesuar:  

 

𝑺𝒉𝒐𝒒𝒂𝒕𝒂 të Shoqërise Civile dhe të 

Përndjekurve Politikë u bënë bashkë për të 

firmosur një memorandum bashkëpunimi sa u 

takon kontributit që mund të japin për 

çështjen e të zhdukurve në komunizëm, ende 

pa varr. 

Takimi u zhvillua me praninë e përfaqësuesve 

të ICMP dhe AIDSSH, në mbyllje të projektit 

të përbashkët. “Rritja e ndërgjegjësimit të 

publikut për drejtësinë tranzicionale dhe të pajtimit: të zhdukurit të komunizëm”, 2020-2022.  

ICMP, Autoriteti dhe organizatat kanë bashkërenduar aktivitetet për të zhdukurit në 

komunizëm, në kuadër të projektit. 
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URAN KOSTRECI – JETA, DISIDENCA, VEPRA 

 

Elbasan, 28 janar 2022 – Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit, 

Bashkia Elbasan dhe Këshilli Bashkiak, Arkivi Digjital Elbasan dhe Biblioteka Kombëtare, në 

bashkëpunim të ngushtë me miq e dashamirës të tij, organizuan aktivitetin “𝐔𝐫𝐚𝐧 𝐊𝐨𝐬𝐭𝐫𝐞𝐜𝐢 – 

𝐣𝐞𝐭𝐚, 𝐝𝐢𝐬𝐢𝐝𝐞𝐧𝐜𝐚, 𝐯𝐞𝐩𝐫𝐚”, në mjediset e Teatrit “Skampa. 

 

Aktiviteti kishte për qëllim të sillte në vëmendje Uran Kostrecin, të prezantuar përmes dosjes 

së përndjekjes, aktivitetit politik, mendimit dhe fjalës së lirë, krijimtarisë letrare, kontributit si 

mësues dhe themelues i revistës “Liria”, po ashtu, ekspozimin e librave, shkrimeve, gazetave 

dhe dëshmisë së dhënë për projektin Edhe Muret kanë Veshë (EMKV).  

Takimi i parë për Kostrecin u zhvillua në Elbasan, pasi Uran Kostreci ka studiuar e jetuar në 

këtë qytet, për të cilin ka dhënë kontribut të veçantë. Kostreci studioi në Shkollën Normale, të 

cilën e përfundoi më 1957. Në vitin 1961 ishte mësues i gjuhës shqipe në fshatin Mollas, 

përvojë që iu rikthye në vitin 1993, si mësues i gjuhës italiane në shkollën e mesme të Elbasanit. 

Pas dënimeve politike me burg dhe internim, në dhjetor të vitit 1991, Kostreci themeloi 

gazetën antikomuniste “Liria”, organ i ish – të përndjekurve politikë të të gjithë Shqipërisë dhe 

ishte kryeredaktor i parë i saj, si dhe dy herë kryetar i partisë së parë opozitare në Elbasan. 

Përkujtimi i tij, nga institucione qendrore e vendore, miq, dashamirës e familjarë, disa muaj 

pasi u largua nga jeta, solli në vëmendje kontributet në vlera të qenësishme në shoqëri të 

personaliteteve të qëndrueshme, si Kostreci, të cilat punuan për dokumentimin e krimeve të së 

shkuarës komuniste në vend.  

Një ekspozitë me dosjet e Uran Kostrecit dhe botime të tij, mes të cilave shkrimet në gazetën 

“Liria”, mirëpriti të ftuarit në takim.  
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Paneli i moderuar nga Neritan 

Sejamini, u konceptua me 

përfaqësues të institucioneve, 

organizatave, studiues e gazetarë, që 

në faza të ndryshme të jetës dhe 

punës, e kanë njohur dhe kanë 

bashkëvepruar me Uran Kostrecin. 

Kryetarja e Autoritetit, Gentiana 

Sula, foli për rëndësinë e trajtimit të 

personaliteteve mbresëlënëse si 

Kostreci, dhe punën e madhe që kanë 

institucionet për ndriçimin e rolit të tyre në diktaturë e në demokraci.  

Kryetari i Këshillit Bashkiak Elbasan, Hektor Çiftja, theksoi vlerën e takimeve të tilla dhe 

mori angazhim për trajtimin tërësor të figurës së Kostrecit, nga pushteti vendor Elbasan. 

Akademik Beqir Meta bëri një paraqitje të Kostrecit në atdhe dhe SHBA, duke folur për 

rolin e rëndësishëm që ai luajti për dokumentimin e së shkuarës komuniste dhe përçimin e 

vlerave të humanizmit te të rinjtë.  

Z. Selami Zalli i AIDSSH foli mbi dosjen e Uran Kostrecit, të dhënat e mendimit dhe fjalës 

së lirë në materialet që Sigurimi ruante për të dhe për zbardhjen e saj. 

Studiuesi Agim Baçi solli përmasën e Kostrecit si shkrimtar i soneteve, me vlerat e 

patjetërsueshme të të shkruarit, ironisë së thellë dhe reflektimit. 

Z. Simon Mirakaj, anëtar i Autoritetit dhe mik i Uran Kostrecit, në fjalën e vet e solli të plotë 

figurën e tij si qëndrestar, njeri i mendimit të lirë dhe artist. 

Familjarë e dashamirës, Hasan Kostreci dhe Jozef Radi, ishin të pranishëm në takim me 

kontributet e tyre me video të dedikuara, duke sjellë aspekte të tjera të jetës së Kostrecit. 

Ardita Repishti lexoi përshëndetjen e ardhur nga Federata Panshqiptare “Vatra” në SHBA, 

z. Dalip Greca, për njeriun e mirë Uran Kostreci.  
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Brunilda Çërraga, veç kujtimeve 

me Uranin, solli përshëndetjen e 

Flutura Açkës, e përgatitur 

posaçërisht për takimin përkujtimor. 

Z. Nebil Çika, mik i Uranit, e vuri 

theksin në rolin e tij në bërjen e 

drejtësisë sa i takon regjimit 

komunist në Shqipëri, në pozicionin 

e pakompromis të Uran Kostrecit 

dhe vlerat si i mbijetuar i 

dinjitetshëm. 

Të rinj të gjimnazit “Kostandin Kristoforidhi” e mbyllën takimin duke interpretuar sonete të 

Kostrecit.  

Miq e personalitete që e njohën dhe punuan me Uranin gjatë jetës, deputetë të Elbasanit, Arkivi 

Digjital Elbasan, përfaqësues të shoqatave e grupeve të interesit, morën pjesë aktive në këtë 

takim, në prag të ditëlindjes së Uran Kostrecit. 

Kostreci është një ndër figurat e rëndësishme të demokracisë dhe përballjes së saj me diktaturën 

dhe takimi për të hap siparin e aktiviteteve të Dialogut të Elbasanit, të cilat do të zhvillohen në 

këtë qark gjatë vitit 2022.  

Veç dosjeve, edhe dëshmia e Uran Kostrecit për platformën Edhe Muret Kanë Veshë ruhet në 

Autoritet dhe mund të lexohet në shqip dhe anglisht, në linkun:  
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AIDSSH NËNSHKRUAN MARRËVESHJE ME POLICINË E SHTETIT PËR TË 

ZHDUKURIT NË DIKTATURË 

 

𝐓𝐈𝐑𝐀𝐍�̈�, 𝟑 𝐒𝐇𝐊𝐔𝐑𝐓 𝟐𝟎𝟐𝟐 – Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të 

Shtetit dhe Policia e Shtetit nënshkruan marrëveshje bashkëpunimi për garantimin e realizimit 

të një procesi të rregullt ligjor të identifikimit dhe rikuperimit të trupave të atyre që u zhdukën 

ose u ekzekutuan gjatë regjimit komunist në Shqipëri. 

Marrëveshja u nënshkrua në 

mjediset e Policisë së Shtetit nga z. 

Gledis Nano, Drejtues Madhor i 

Policisë së Shtetit dhe znj. Gentiana 

Sula, Kryetare e Autoritetit, në 

praninë e përfaqësuesve të 

institucioneve publike dhe 

ndërkombëtare. 

 

𝐙. 𝐆𝐥𝐞𝐝𝐢𝐬 𝐍𝐚𝐧𝐨 theksoi rolin e 

Policisë së Shtetit në gjetjen, hetimin dhe identifikimin e personave të zhdukur, bazuar edhe në 

marrëveshjen e Qeverisë Shqiptare me ICMP dhe institucione të tjera të përfshira, e 

sanksionuar nga Kuvendi i Shqipërisë në nëntor 2018. 

𝐙𝐧𝐣. 𝐆𝐞𝐧𝐭𝐢𝐚𝐧𝐚 𝐒𝐮𝐥𝐚 falënderoi Policinë e Shtetit për gatishmërinë në çuarje përpara të 

çështjes dhe vuri në dukje fytyrën njerëzore që merr ky proces, me trajtimin e duhur, sipas 

kuadrit ligjor shqiptar dhe ndërkombëtar për të zhdukurit. 

Objekt i saj është bashkërendimi i veprimtarisë së dy institucioneve dhe forcimi i 

bashkëpunimit për të garantuar proces të rregullt ligjor të identifikimit dhe rikuperimit të 

trupave të atyre që u zhdukën ose ekzekutuan gjatë periudhës së komunizmit, duke marrë 

parasysh që krimi i zhdukjes me forcë është krim kundër njerëzimit, që shkel një sërë të drejtash 

të njeriut dhe shkakton viktima të shumëfishta, jo vetëm personat e zhdukur, por edhe familjarët 

e tyre apo persona të tjerë që kanë vuajtur drejtpërdrejt pasojat e krimit. 
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E drejta e familjarëve për të ditur 

mbi fatin e të afërmve të tyre 

është një e drejtë njerëzore, që 

nuk iu nënshtrohet kufizimeve, 

ashtu si zhdukja me forcë është 

një krim që nuk parashkruhet, por 

zgjat derisa të përcaktohet fati 

dhe vendndodhja e viktimës, dhe 

njihet detyrimi dhe përgjegjësia e 

shtetit për të hetuar në mënyrë të 

efektshme, në zbatim të legjislacionit vendas dhe akteve ndërkombëtare të ratifikuara më ligj. 

Nisur nga respektimi i të drejtës për dinjitet, të drejtës për jetën, të drejtës së familjarëve për të 

njohur të vërtetën mbi fatin e të afërmve të tyre, të drejtës procedurale për hetim efektiv, 

detyrimi për të respektuar eshtrat njerëzore, e drejta për të respektuar kujtimin e një të afërmi 

të ndjerë (e drejta e memories) dhe çdo akt tjetër ligjor dhe nënligjor në fuqi i lidhur me këtë 

proces, me ndryshimet ligjore të korrikut 2020, Autoriteti ”bashkëpunon me institucionet 

shtetërore qendrore dhe vendore për procesin e identifikimit dhe rikuperimit të trupave të atyre 

që u zhdukën ose u ekzekutuan gjatë komunizmit, si dhe për marrjen e masave për të mbrojtur 

dhe ruajtur në mënyrën më të përshtatshme vendet që janë aktualisht apo do të identifikohen si 

vendvarrime. 

Rregullat e bashkëpunimit ndërmjet Autoritetit dhe institucioneve qendrore dhe vendore për 

identifikimin dhe rikuperimin e trupave të zhdukur gjatë komunizmit parashikohen në 

marrëveshje dy apo shumëpalëshe të lidhura për këtë qëllim. 

Autoritetet përgjegjëse dhe 

mënyra e mbrojtjes dhe ruajtjes së 

vendvarrimeve të identifikuara 

ose të dyshuara përcaktohen me 

vendim të Këshillit të 

Ministrave.” 

Marrëveshja me Policinë e Shtetit 

është e para që nënshkruhet në 

mbështetje të këtij ligji, dhe do të 

pasohet nga marrëveshje me 

institucione të tjera të përfshira në proces, për të bashkërenduar punën me autoritetet 
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përgjegjëse dhe mënyrën e mbrojtjes e të ruajtjes së vendvarrimeve të identifikuara ose të 

dyshuara, pas miratimit të VKM-së përkatëse. 

 

 

 

Projektvendimi mbi propozimin e 

AIDSSH, për vendosjen e pllakatës 

përkujtimore në vendin e quajtur 

“Kthesa e Pocestës” 

Më 4 shkurt 2022, Këshilli Bashkiak 

Maliq, miratoi sot projektvendimin mbi 

propozimin e AIDSSH, për vendosjen e 

pllakatës përkujtimore në vendin e quajtur 

“kthesa e Pocestës”, në përkujtim të të 

dënuarve me punë të detyruar për tharjen e 

kënetës së Maliqit dhe kthimin në vend ndërgjegjësimi. 

Pllakata përkujtimore do të përurohet më 17 shkurt në kthesën e Pocestës, Maliq, me praninë e 

institucioneve publike vendore dhe qendrore, familjarëve të viktimave dhe të mbijetuarve, 

trupit diplomatik, etj. 
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PËRUROHET EKSPOZITA E JASHTME E PËRHERSHME  

NË ISH-KAMPIN E TEPELENËS 

 

𝐓𝐞𝐩𝐞𝐥𝐞𝐧�̈�, 𝟏𝟒 𝐬𝐡𝐤𝐮𝐫𝐭 𝟐𝟎𝟐𝟐 - Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të 

Shtetit dhe Komisioni Ndërkombëtar për Personat e Zhdukur, në bashkëpunim me Bashkinë e 

Tepelenës, në mbyllje të projektit ICMP-AIDSSH “Rritja e ndërgjegjësimit të publikut për 

drejtësinë tranzicionale dhe të 

pajtimit: të zhdukurit të 

komunizëm”, të mbështetur nga BE 

dhe Ambasada Zvicerane, përuruan 

ekspozitën e përhershme 

informuese mbi kampin e internimit 

në Tepelenë, në orën 11.00, në 

mjediset e ish-kampit.  

Ekspozita e jashtme e 

përhershme informuese u përgatit 

me materialin e hulumtuar nga 

Instituti i Historisë dhe mbi të dhënat arkivore mbi të internuarit në kampin me tela me gjemba 

të Tepelenës. Po ashtu, janë përfshirë skicat e çmuara, që paraqesin në trajtë fotografike jetën 

në kamp, të realizuara me mjeshtëri nga Lek Pervizi, i internuar në Tepelenë. 

Informacionet janë paraqitur në shqip dhe anglisht për të gjithë vizitorët e kampit, që duan të 

informohen për të shkuarën e tij. 

Aktiviteti u zhvillua me pjesëmarrjen e kryetarit të Bashkisë Tepelenë, z. Tërmet Peçi, 

Drejtuesit të Seksionit Politik në BE, z. Alexis Hupin, dhe Ambasadores Amerikane, znj. Yuri 

Kim. 
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Të pranishëm në ceremoni, familjarë të të pagjeturve të komunizmit në zonën e Tepelenës, të 

ndëshkuarve në kampin e internimit 

1949-1953; përfaqësues të Institutit 

për Integrimin e ish-të Përndjekurve 

Politikë, shoqata të të përndjekurve 

dhe kujtesës, përfaqësues të 

institucioneve, Prokuroria, Policia 

Rajonale, Universiteti i Gjirokastrës, 

ICMP për Shqipërinë, përfaqësues të 

komuniteteve fetare të zonës, 

përfaqësues të grupeve të interesit, 

trupit diplomatik, aktorë të shoqërisë civile, gazetarë dhe të rinj.  

Që me krijimin e tij në 2017, AIDSSH ka iniciuar dhe mbështetur nisma për përkujtimin e 

viktimave dhe atyre që u ndëshkuan në kampin me tela me gjemba të Tepelenës, si dhe lëvizje 

që kanë të bëjnë me muzealizimin, identifikimin dhe gjetjen e të zhdukurve, si dhe kthimin e 

tij në vend kujtese, të vizitueshëm për të rinjtë e shkollave. 

Çdo vit, më 23 gusht, Ditën Europiane të Përkujtimit të Viktimave të Totalitarizmit, Autoriteti 

dhe partnerët, me praninë e familjeve dhe trashëgimtarëve të tyre, përkujtojnë njerëzit pa faj 

që vuajtën në ish-kampin me tela me gjemba në Tepelenë ose humbën jetën atje. 

Në këtë kuadër, Autoriteti me 

Vendimin nr. 54, datë 10.08.2017 ka 

miratuar realizimin e Projektit të 

kujtesës “Memoriali Kombëtar i 

Kampeve të Punës të Detyruar” dhe 

ngritjen e grupit të punës “Për 

kërkimin e dokumentacionit arkivor 

për kampin e Tepelenës dhe krijimin 

e një memoriali për përkujtimin e 

datës 30 gusht, si Dita 

Ndërkombëtare e të Zhdukurve”, 

bazuar në ligjin nr. 45/2015 dhe 

ligjin nr. 9154, dt. 06.11.2003 “Për arkivat”, mbi përgatitjen dhe hapjen e ekspozitave 

dokumentare. Po ashtu, në zbatim të ligjit nr. 9802, datë 13.9.2007 “Për Ratifikimin e 
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Konventës Ndërkombëtare të OKB-së “Për mbrojtjen e të gjithë personave nga zhdukjet me 

forcë”.  

Ky projekt përmban rikthimin në identitet, si kamp dëbimi të një prej kapanoneve, vendosjen 

e stendave me dëshmi (fotografi dhe dëshmi arkivore) për kampet e dëbim – internimit, 

dizenjimin, pozicionimin si dhe mbjelljen e disa fidanëve (qiparisa) për përkujtimin e fëmijëve 

që kanë humbur jetën nga kushtet e vështira në Kampin e Tepelenës dhe janë pa vendvarrim. 

Ndërtimi i këtij Memoriali shënon vetëm hapin e parë për transformimin e të gjithë kompleksit 

në një Muze të Kampeve të Punës së Detyruar të Diktaturës Komuniste.  

Projekti është miratuar me vendimin e Këshillit Bashkiak Tepelenë nr. 40, datë 30.11.2017 

“Për miratimin e objekteve prioritare të investimeve për vitin 2018”, konfirmuar në datë 

14.12.2017 nga Prefekti i Qarkut Gjirokastër. 

Në vijim, Autoriteti ka firmosur disa marrëveshje bashkëpunimi me partnerë, të cilët 

ndihmojnë në mbledhjen e dokumenteve dhe të dhënave zyrtare si dhe në ndërgjegjësimin 

qytetar dhe edukimin shoqëror, duke e rishqyrtuar historinë dhe rivlerësuar atë. Për mbledhjen 

e dokumenteve zyrtare mbi Kampin e Tepelenës është bashkëpunuar me Drejtorinë e 

Përgjithshme të Gjendjes Civile, me Institutin e Integrimit të Përndjekurve Politikë, Institutin 

e Studimeve të Krimeve dhe Pasojave të Komunizmit në Shqipëri. Në këtë kuadër, projekti 

është mbështetur nga Bashkia e Tepelenës dhe partnerë të AIDSSH, si PNUD, OSBE e 

institucione të tjera, publike, akademike dhe të kërkimit shkencor. Me Muzeun Kombëtar të 

Kampeve të Punës në Tepelenë, AIDSSH synon të krijojë një model për të gjitha kampet e 

punës së detyruar në Shqipëri, ku e shkuara të shërbejë për reflektim e të mos përsëritet.  
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Marrëveshja në zanafillë me PNUD-in, (2018) i dha jetë programit “Përkujtojmë, për të shëruar 

dhe parandaluar” me dy ndërhyrje kryesore: (i) konceptualizimin, historinë, dhe praktikat e 

punës së detyruar gjatë regjimit komunist përmes një qasjeje historiko – juridike ndaj 

institucionalizimit të punës së detyruar, për konceptimin e vendeve të kujtesës si Kampi i 

Tepelenës dhe (ii) fushatën e komunikimit “Edhe muret kanë veshë” zbatuar nga Autoriteti, 

me mbështetjen e PNUD Shqipëri dhe Qeverisë së Italisë. Fushata u shtri në mbarë vendin, 

duke mbledhur dëshmi të të mbijetuarve të dënuar gjatë periudhës komuniste dhe dëshmi të 

solidaritetit që qytetarët e Tepelenës treguan ndaj viktimave. 

Projekti “Edhe muret kanë veshë” u zbatua përgjatë vitit 2018 në të gjithë Shqipërinë, në disa 

përmasa: mbledhja e dëshmive gojore, instalacioni artistik, libri dhe platforma e dëshmive 

gojore në gjuhën shqipe e angleze, për t’u finalizuar me filmin që e dokumenton këtë proces, 

duke hedhur dritë në hapat e ndjekur për zbardhjen e së shkuarës.  

Në mjediset e ish-kampit të internimit në Tepelenë, Autoriteti, në bashkëpunim me Bashkinë e 

Tepelenës, MEMO, të mbijetuar, institucione dhe shoqëri civile aktive, me mbështetjen e 

PNUD Shqipëri, Qeverisë së Italisë, Ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe 

OSBE, organizoi Ditën Muze/Memorial 

Tepelenë, më 23 gusht, në Ditën 

Europiane të Përkujtimit të Viktimave të 

Sistemeve Totalitare. 

Ekspozita “Persekutimi komunist në 

zonën e Tepelenës” mblodhi komunitetin 

vendas dhe të mbijetuar, familjarë e 

pasardhës të tyre nga e gjithë Shqipëria, 

në Pallatin e Kulturës të qytetit të 

Tepelenës, dhe u krijoi mundësinë të 

njihnin punën e Sigurimit të Shtetit në këtë zonë, duke u paraqitur materiale voluminoze, 

ekspozuar objekte muzeale dhe plotësuar formularë për njohje me dosje individuale.  

Simpoziumi shkencor për kuadrin historik e juridik të punës së detyruar në diktaturë u moderua 

nga z. Marenglen Kasmi, anëtar i Autoritetit, dhe kumtesat u mbajtën nga znj. Sonila Boçi, 

Instituti i Historisë, në emër të prof. Beqir Meta; znj. Ermira Shtino, në emër të prof. Ermal 

Frashëri dhe z. Çelo Hoxha i ISKK. Puna e detyruar në diktaturë u paraqit në disa aspekte nga 

studiuesit dhe u trajtua gjerësisht në konferencën shkencore të fundtetorit “Të mohuarit e 

regjimit”, mbi internim-dëbimet në vend. 
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Para mbi 200 të pranishmëve, të mbijetuar e trashëgimtarë të tyre, të ardhur nga gjithë vendi 

me autobusë të posaçëm, mbështetur nga Bashkia Shkodër, zonja Voltana Ademi; nga 

Elbasani, mbështetur nga zoti Fatbardh Doko dhe Tirana, mbështetur nga IIPP dhe OSBE; para 

qytetarëve të Tepelenës, historianëve, studentëve dhe medias, arkitekti Gjon Radovani bëri një 

paraqitje të ecurisë së punës për ngritjen e Muzeut Kombëtar të Punës së Detyruar në Tepelenë. 

Presidenti i Republikës, z. Ilir Meta, në prani të të mbijetuarve e familjarëve të tyre, 

përfaqësuesve të institucioneve publike e lokale, shoqatave të të drejtave të njeriut, 

përfaqësuesve të të gjithë spektrit politik, organizatave ndërkombëtare dhe të rinjve të 

pranishëm, dekoroi në Kampin e Tepelenës për “Merita të Veçanta Civile”, të mbijetuarit: 

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

(pas vdekjes), (Nikë Vuksani, i biri tërhoqi titullin) dhe z. Lek Pervizi, që ka sjellë dëshmi të 

gjalla deri në të sotmen, duke përdorur thëngjill e laps për të dokumentuar me saktësi akribike 

figura, ndërtesa, situata, portrete dhe njerëz, pa i interpretuar, me qartësinë dhe besnikërinë e 

një fotografie.  

Përballën qëndrimet e tyre në ceremoni znj. Gentiana Sula, kryetare e Autoritetit; z. Simon 

Mirakaj, anëtar i Autoritetit, i internuar në Tepelenë; znj. Mirela Kumbaro, Ministre e Kulturës; 

z. Brian Ëilliams, përfaqësues i PNUD në Shqipëri; znj. Voltana Ademi, kryetare e Bashkisë 

Shkodër; z. Nebil Çika dhe z. Bilal Kola, drejtues të shoqatave dhe Institutit të ish-të 

Përndjekurve Politikë. Edhe shoqata “Vatra” në SHBA paraqiti një deklaratë në mbështetje të 

muzealizimit të kampit, e lexuar nga Simon Mirakaj.  

Në mbyllje të ceremonisë, Presidenti i Republikës u shpreh se “pajtimi mund të arrihet duke 

kërkuar të falur, duke pranuar përgjegjësitë, duke shprehur respekt për të gjitha viktimat e 
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regjimit totalitar dhe duke respektuar ata që luftuan kundër tiranisë dhe shtypjes. Drejtësia për 

viktimat e regjimit komunist dhe totalitarist është thelbësore. Kërkimi i së vërtetës, hapja e 

arkivave, procedurat e lustracionit, rehabilitimi, integrimi dhe dëmshpërblimi i tyre janë disa 

nga mënyrat për t’u shprehur atyre dhe familjarëve të tyre mirëkuptimin, simpatinë dhe njohjen 

e vuajtjeve të tyre.”  

Nderimi i të mbijetuarve dhe sakrificës së tyre u parapri nga aktivitete të ndryshme në kamp, 

që të rinjtë dhe të pranishmit të njihnin e të vlerësonin përmes kujtimeve, dramën njerëzore të 

mijëra familjeve, të jetuar ditë pas dite. 

Projektet Sikur Mama... që i shoqëruan të ftuarit 2 kilometra pa arritur në kamp me kamion 

deri në hyrje të tij, me një këngë të kënduar nga Mariza Ikonomi, e ardhur nga dëshmia e Klora 

Merlikës, e mbijetuar; Shtrati-dhomë, që rindërtoi strukturën e drunjtë në të cilën jetonte dhe 

flinte një familje e tërë sipas dëshmive, dhe I përkasim njëri-tjetrit, që rrëfen në vetë të parë 

histori të mbijetesës në Tepelenë, synuan që përmes ndërveprimit t’i njihnin të pranishmit me 

kampin dhe të nxisnin reflektim. Projektet u ndërmorën dhe mbështetën nga MEMO. 

Në të njëjtën kohë, qytetarë të shumtë në kamp e jashtë tij blenë dhjetëra qiparisë (82) për 

Memorialin e fëmijëve që nuk i mbijetuan Tepelenës, hapi i parë për ngritjen e Muzeut 

Kombëtar të Kampeve të Punës së Detyruar. 

Veç të tjerash, projekti ICMP-AIDSSH: “𝐑𝐫𝐢𝐭𝐣𝐚 𝐞 𝐧𝐝𝐞 ̈𝐫𝐠𝐣𝐞𝐠𝐣�̈�𝐬𝐢𝐦𝐢𝐭 𝐭𝐞 ̈ 𝐩𝐮𝐛𝐥𝐢𝐤𝐮𝐭 𝐩𝐞 ̈𝐫 

𝐝𝐫𝐞𝐣𝐭�̈�𝐬𝐢𝐧�̈� 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐳𝐢𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐝𝐡𝐞 𝐭�̈� 𝐩𝐚𝐣𝐭𝐢𝐦𝐢𝐭: 𝐭𝐞 ̈ 𝐳𝐡𝐝𝐮𝐤𝐮𝐫𝐢𝐭 𝐭𝐞 ̈ 𝐤𝐨𝐦𝐮𝐧𝐢𝐳𝐞 ̈𝐦”, 2020-2022, 

mbështeti punën kërkimore të disa shoqatave dhe organizatave të shoqërisë civile, për 

identifikimin e fëmijëve që humbën jetën në kampin e Tepelenës dhe për zbardhjen e historisë 

së zonës, nëpërmjet dokumenteve dhe dëshmive të të mbijetuarve, dokumentarëve të përgatitur 

për këtë qëllim dhe të shpërndarë masivisht. 
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PËRUROHET EKSPOZITA E JASHTME E PËRHERSHME  

NË ISH-KAMPIN E MALIQIT 

𝐌𝐚𝐥𝐢𝐪, 𝟏𝟕 𝐬𝐡𝐤𝐮𝐫𝐭 𝟐𝟎𝟐𝟐– Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të 

Shtetit dhe Komisioni Ndërkombëtar për Personat e Zhdukur, në bashkëpunim me Bashkinë 

dhe Këshillin Bashkiak të Maliqit, në mbyllje të projektit ICMP-AIDSSH “Rritja e 

ndërgjegjësimit të 

publikut për 

drejtësinë 

tranzicionale dhe të 

pajtimit: të 

zhdukurit të 

komunizëm”, të 

mbështetur nga BE 

dhe Ambasada 

Zvicerane, përuruan ekspozitën e përhershme informuese mbi ish-kampin e punës në Maliq. 

 

Ekspozita e jashtme e përhershme informuese është përgatitur mbi hulumtimin e të dhënave 

arkivore mbi të dënuarit në kampin e punës të Orman-Pojanit, Vloçishtit. Informacionet janë 

paraqitur në shqip dhe anglisht për të gjithë ata që duan të njihen me historinë e zonës dhe të 

informohen për të shkuarën e tij. 

Këshilli Bashkiak Maliq, në mbledhjen e datës 4 shkurt, miratoi kthimin në vend 

ndërgjegjësimi të kthesës së Pocestës në Vloçisht dhe vendosjen e pllakateve përkujtimore në 

të, propozim i hershëm i AIDSSH, i mbështetur nga shoqatat e të përndjekurve në zonë. 

Aktiviteti u zhvillua fillimisht në Bashkinë Maliq, me pjesëmarrjen e Kryetarit të Bashkisë, z. 

Gëzim Topçiu, Kryetarit të Këshillit Bashkiak, z. Ornildi Demollari, mbesës së inxhinier 

Kujtim Beqirit, znj. Liliana Çoçoli, Drejtueses së Seksionit të Qeverisjes dhe të Drejtave në 

Njeriut në BE, z. Lenka Vitkova, dhe drejtueses së Këshillit të Europës në Shqipëri, znj. Jutta 

Gïtzkoë. 

𝐙𝐧𝐣. 𝐆𝐞𝐧𝐭𝐢𝐚𝐧𝐚 𝐒𝐮𝐥𝐚, Kryetare e Autoritetit, theksoi rëndësinë e vendosjes së memorialit 

mbi kampin e Maliqit për informimin e brezave dhe të rinjve. Përurimi i tij është një nismë e 

finalizuar e Autoritetit, e nisur që në 2019, me kërkesën e bërë Bashkisë Maliq. 
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𝐙. 𝐆𝐞 ̈𝐳𝐢𝐦 𝐓𝐨𝐩�̧�𝐢𝐮, Kryetar i 

Bashkisë Maliq nënvizoi 

rëndësinë e kësaj dite për kthimin 

në vend ndërgjegjësimi të kthesës 

së Pocestës dhe bërjen të 

vizitueshëm për të rinjtë e të 

interesuarit. Ai shprehu 

gatishmërinë për bashkëpunimin 

me Autoritetin dhe institucionet e 

tjera për hapësirën e Muzeut 

Maliq. 

𝐙. 𝐎𝐫𝐧𝐢𝐥𝐝𝐢 𝐃𝐞𝐦𝐨𝐥𝐥𝐚𝐫𝐢, Kryetar i Këshillit Bashkiak Maliq foli mbi vendimin e këshillit, 

duke nderuar të gjithë ata që vuajtën apo humbën jetën në Maliq. 

𝐙𝐧𝐣. 𝐋𝐢𝐥𝐢𝐚𝐧𝐚 �̧�𝐨�̧�𝐨𝐥𝐢, mbesa e inxhinier Kujtim Beqirit, i cili u dënua me varje si “sabotues” 

i tharjes së kënetës së Maliqit, e cila përfundoi më shumë se një dekadë më pas, solli zërin e 

familjeve, të cilat, të dënuara e ndëshkuara në vite si “armike të popullit”, vuajtën stigmën gjatë 

komunizmit. Personalitete të nderuara në botë e në Shqipëri, me vepra të cilat ende sot janë 

vlerë e infrastrukturës publike, ata u dënuan pa faj, me gjyqe publike, për faje të stisura. Mbi 

“sabotimin” e tyre u ngritën ngrehina të propagandës, filma e romane, që shtrembëruan të 

vërtetën dhe ende u dhembin familjarëve të parehabilituar. 

𝐙𝐧𝐣. 𝐋𝐞𝐧𝐤𝐚 𝐕𝐢𝐭𝐤𝐨𝐯𝐚, Drejtuese e Seksionit të Qeverisjes dhe të Drejtave në Njeriut në BE, 

foli në emër të projektit të përbashkët AIDSSH-ICMP, produkte të të cilit ishin edhe pllakatet 

e vendosura në Tepelenë dhe Maliq. Znj. Vitkova theksoi vlerën e përkujtimit dhe punën për 

të zhdukurit, si mbështetje e BE-së për Autoritetin dhe institucionet. 

𝐙. 𝐒𝐢𝐦𝐨𝐧 𝐌𝐢𝐫𝐚𝐤𝐚𝐣, anëtar i Autoritetit, citoi një sonet të Uran Kostrecit mbi kënetën e 

Maliqit dhe vlerësoi organizime të tilla, ku institucionet dhe familjarët bëhen bashkë për të 

nderuar të dënuarit pa faj në komunizëm. 

𝐙. 𝐘𝐥𝐛𝐞𝐫 𝐌𝐞𝐫𝐝𝐚𝐧𝐢, Kryetar i shoqatës së të përndjekurve politikë në Korcë shprehu 

kënaqësinë për një dëshirë të realizuar, kërkesë e hershme e tyre, që u mundëson familjarëve 

të ndezin një qiri për të dashurit e tyre pa varr. 

Më pas, aktiviteti u zhvendos në kthesën e Pocestës, në Vloçisht, për zbulimin e pllakateve dhe 

ceremoninë e përurimit.  
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Kampi i Orman Pojanit u mbiquajt “kampi i vdekjes”. Mijëra jetë njerëzore punuan për tharjen 

e kënetës, mes të cilëve shumë intelektualë, si, Mitrush Kuteli, Jusuf Vrioni, Arshi Pipa, Sami 

Repishti, Halit Selfo, Vexhi Buharaja, Pashko Gjeçi, Sulejman Vuçitërna, Hafiz Ali Kraja, Atë 

Josif Papamihali, sot martir, etj.  

Të pranishëm në ceremoni ishin familjarë të të pagjeturve të komunizmit në zonën e Maliqit, 

të ndëshkuarve në kampin me punë të 

detyruar; përfaqësues të Institutit për 

Integrimin e ish-të Përndjekurve 

Politikë, shoqata të të përndjekurve dhe 

kujtesës, përfaqësues të institucioneve, 

Prokuroria, Policia Rajonale, 

Universiteti i Korçës, ICMP për 

Shqipërinë, përfaqësues të 

komuniteteve fetare të zonës, 

përfaqësues të grupeve të interesit, 

trupit diplomatik, aktorë të shoqërisë 

civile, gazetarë dhe të rinj.  

Në takim u shpërndanë kopje të botimit të AIDSSH “E vërteta e inxhinierëve të kënetës së 

Maliqit”, ku zbardhen materialet e Sigurimit mbi grupin e dënuar dhe stigmatizuar si 

“sabotator”, në vitin 1946. Libri u prezantua në shtator 2021, në Bashkinë Maliq, kur edhe u 

premtua vendosja e pllakateve përkujtimore nga kryetari i Bashkisë, z. Topçiu. 

Sfida për kthimin e zonës në vend kujtese, të vizitueshme nga të rinjtë e shkollave mbetet e 

hapur. 
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𝐏𝐫𝐞𝐳𝐚𝐧𝐭𝐨𝐡𝐞𝐭 𝐥𝐢𝐛𝐫𝐢 𝐦𝐞 𝐝𝐞 ̈𝐬𝐡𝐦𝐢 𝐭𝐞 ̈ 𝐟𝐚𝐦𝐢𝐥𝐣𝐚𝐫�̈�𝐯𝐞 𝐭�̈� 𝐭𝐞 ̈ 𝐳𝐡𝐝𝐮𝐤𝐮𝐫𝐯𝐞 𝐧�̈� 𝐝𝐢𝐤𝐭𝐚𝐭𝐮𝐫�̈� 𝐝𝐡𝐞 

𝐞𝐤𝐬𝐩𝐨𝐳𝐢𝐭𝐚 𝐯𝐢𝐫𝐭𝐮𝐚𝐥𝐞 “𝐒𝐢𝐠𝐮𝐫𝐢𝐦𝐢 𝐧�̈� 𝐟𝐣𝐚𝐥𝐞 ̈𝐭 𝐞 𝐯𝐞𝐭𝐚” 

𝐂𝐞𝐫𝐞𝐦𝐨𝐧𝐢𝐚 𝐩𝐞 ̈𝐫𝐦𝐛𝐲𝐥𝐥𝐞 ̈𝐬𝐞 𝐞 𝐩𝐫𝐨𝐣𝐞𝐤𝐭𝐢𝐭 𝐈𝐂𝐌𝐏-𝐀𝐈𝐃𝐒𝐒𝐇 𝐩�̈�𝐫 𝐫𝐫𝐢𝐭𝐣𝐞𝐧 𝐞 𝐧𝐝𝐞 ̈𝐫𝐠𝐣𝐞𝐠𝐣�̈�𝐬𝐢𝐦𝐢𝐭 

𝐩𝐞 ̈𝐫 𝐭�̈� 𝐳𝐡𝐝𝐮𝐤𝐮𝐫𝐢𝐭 𝐠𝐣𝐚𝐭𝐞 ̈ 𝐫𝐞𝐠𝐣𝐢𝐦𝐢𝐭 𝐤𝐨𝐦𝐮𝐧𝐢𝐬𝐭 

 

𝐓𝐢𝐫𝐚𝐧�̈�, 𝟐𝟒 𝐬𝐡𝐤𝐮𝐫𝐭 𝟐𝟎𝟐𝟐 - Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të 

Shtetit prezantoi librin me dëshmi për të 

zhdukurit dhe ekspozitën virtuale 

“Sigurimi në fjalët e veta”, në mjediset 

e reja, pranë garnizonit Skënderbej, 

Rruga e Dibrës.  

Ceremonia përmbylli projektin 

ICMP-AIDSSH “Rritja e 

ndërgjegjësimit të publikut për 

drejtësinë tranzicionale dhe të pajtimit: 

të zhdukurit të komunizëm”, të mbështetur nga BE dhe Ambasada Zvicerane. 

Të gjitha produktet e rëndësishme të këtij projekti që e ndikoi ndjeshëm debatin shoqëror mbi 

të zhdukurit në komunizëm u prezantuan në aktivitet, në gjuhën shqipe dhe angleze.  

Të pranishëm në ceremoni, familjarë të të pagjeturve të komunizmit; përfaqësues të shoqatave 

të të përndjekurve dhe kujtesës, përfaqësues të institucioneve, ICMP për Shqipërinë, të grupeve 

të interesit, trupit diplomatik, aktorë të shoqërisë civile, gazetarë dhe të rinj.  

Gjatë aktivitetit u bë një paraqitje e punës së Autoritetit, ICMP dhe partnerëve në të gjithë 

vendin, për rritjen e ndërgjegjësimit për çështjen e të zhdukurve në diktaturë, qartësimin e fatit 

të tyre, për ruajtjen e vendvarrimeve dhe më tej, kthimin në vende kujtese. 
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𝐊𝐫𝐲𝐞𝐭𝐚𝐫𝐣𝐚 𝐞 𝐀𝐮𝐭𝐨𝐫𝐢𝐭𝐞𝐭𝐢𝐭, 𝐃𝐫. 𝐆𝐞𝐧𝐭𝐢𝐚𝐧𝐚 𝐒𝐮𝐥𝐚, foli për rëndësinë e trajtimit të rasteve të 

të pagjeturve dhe standardin që duhet të 

përmbushë shoqëria sot. Duke cituar 

Solzhenicinin, sipas të cilit: “Bota, 

njerëzimi, nuk mund të ekzistojë 

përballë dy sistemeve të vlerave, sepse 

ne do të copëzoheshim nga kjo 

pabarazi ritmi, kjo pabarazi vibrimesh. 

Ashtu si një njeri me dy zemra nuk 

është për këtë botë, as ne nuk do të 

mund të jetonim kështu krah për krah, në një tokë,” Kryetarja Sula këmbënguli që t’i njohim e 

të trajtojmë të drejtat e mohuara të pagjeturve dje dhe të familjarëve të tyre sot, duke u 

distancuar nga indoktrinimi, stigma e luftës së klasave dhe ideologjia, me zemër të hapur dhe 

pa nënvlerësuar asnjë rast.  

𝐙. 𝐋𝐮𝐢𝐠𝐣 𝐍𝐝𝐨𝐮, 𝐩𝐞 ̈𝐫𝐟𝐚𝐪𝐞 ̈𝐬𝐮𝐞𝐬 𝐢 𝐈𝐂𝐌𝐏 𝐩𝐞 ̈𝐫 𝐒𝐡𝐪𝐢𝐩�̈�𝐫𝐢𝐧�̈�, tha se “rrëfimet tragjike të 

përshkruara në këtë libër janë reflektim i ngjarjeve tragjike që do të mbeten për një kohë të 

gjatë në kujtesën e e këtij vendi. Ky reflektim nuk bëhet për ata që kanë ikur në mënyrë të 

padrejtë, në mënyrë arbitrare dhe çnjerëzore, por për brezat që do të vijnë, përndryshe, nuk 

mund të kemi një shoqëri demokratike që synon t’i bashkohet familjes europiane dhe të 

adaptojë vlerat e saj, me groposjen dhe harresën e së kaluarës.”  

“Ne do të vazhdojmë të ndihmojmë autoritetet shqiptare, por mendojmë se koha për të vepruar 

është tani, sepse infrastruktura ligjore është krijuar. Familjarët e këtyre personave nuk po 

kërkojnë lëmoshë nga institucionet, ata kërkojnë të drejtën e patjetërsueshme për t’u kthyer 

dinjitetin e humbur të të dashurve. Shpresoj që ky të jetë fillimi i shndërrimeve konkrete dhe 

Shqipëria të avancojë për t’i dhënë zgjidhje çështjes së personave që u zhdukën padrejtësisht 

gjatë regjimit komunist.” 
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𝐙𝐧𝐣. 𝐅𝐫𝐞𝐝𝐞𝐫𝐢𝐪𝐮𝐞 𝐇𝐚𝐧𝐨𝐭𝐢𝐞𝐫, 

𝐩𝐞 ̈𝐫𝐟𝐚𝐪�̈�𝐬𝐮𝐞𝐬𝐞 𝐞 𝐁𝐚𝐬𝐡𝐤𝐢𝐦𝐢𝐭 

𝐄𝐮𝐫𝐨𝐩𝐢𝐚𝐧 𝐧𝐞 ̈ 𝐒𝐡𝐪𝐢𝐩𝐞 ̈𝐫𝐢, e vuri 

theksin në këtë raport e 

pabalancuar të shoqërisë me 

viktimat e së shkuarën 

komuniste. Ajo nënvizoi 

rëndësinë e këtij projekti 

mbresëlënës që u shtri në të gjithë 

vendin dhe arriti në të gjitha 

nivelet të trajtojë çështjen e të zhdukurve në diktaturë, duke e kthyer në çështje të ditës. Po 

ashtu, znj. Hanotier siguroi mbështetjen e BE-së për kauzën, duke kërkuar që institucionet të 

kryejnë detyrën e tyre. 

𝐙. 𝐒𝐤�̈�𝐧𝐝𝐞𝐫 𝐕𝐫𝐢𝐨𝐧𝐢, 𝐒𝐞𝐤𝐫𝐞𝐭𝐚𝐫 𝐢 𝐏�̈�𝐫𝐠𝐣𝐢𝐭𝐡𝐬𝐡�̈�𝐦 𝐢 𝐀𝐮𝐭𝐨𝐫𝐢𝐭𝐞𝐭𝐢𝐭, foli për rezistencën në 

hapat e hedhur për të qartësuar fatin e të zhdukurit, për arsye të mosbesimit, kohës së gjatë pas 

rënies së komunizmit, apatisë së institucioneve, mungesës së koordinimit dhe protokolleve të 

mirëpërcaktuara. “E gjitha është dashur të përballet me punë serioze, takime me ekspertë, 

konsultime publike me palët dhe institucionet, për të finalizuar një produkt serioz.” 

Sipas z. Vrioni, “sot kemi në dorë udhërrëfyesin për të drejtat e familjarëve të të zhdukurve, si 

bashkëpunim yni me ICMP, për të gjithë familjarët që duan të dinë cila është rruga ligjore për 

t’i kërkuar të dashurit e tyre, në shqip dhe anglisht, edhe për trashëgimtarët e atyre që u larguan 

nga vendi. 

Po ashtu, kemi punuar fort për marrëveshje me Policinë e Shtetit, e cila u nënshkrua në fillim 

të shkurtit dhe me draft VKM që koordinon punën për të zhdukurit, me të gjitha protokollet 

standarde, që aplikohen sot nga praktikat më të mira botërore. 

Ekspertë shumë të mirë të fushës kanë bashkëpunuar me Autoritetin për ta sjellë VKM që 

përcakton ligji 45/2015 i ndryshuar, sa më të plotë, pasi është konsultuar gjerësisht me palët 

dhe institucionet. 

Sfida e radhës është t’i drejtohemi terrenit, aty ku janë vendet e dyshuara si vendvarrime të 

personave të zhdukur. Kjo është detyra jonë, e të gjitha institucioneve përgjegjëse, e partnerëve 

tanë vendas dhe ndërkombëtarë, e atyre që na mbështesin. 

𝐙𝐧𝐣. 𝐅𝐚𝐭𝐦𝐢𝐫𝐚 𝐍𝐢𝐤𝐨𝐥𝐥𝐢 
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, gazetarja që bashkëpunoi me Autoritetin për finalizimin e ekspozitës “Sigurimi në fjalët e 

veta” u shpreh se “ekspozita u rrek të sillte në mënyrë të thjeshtë historitë e 45 vjetëve, histori 

që vazhdojnë të mohohen edhe sot nga ata që patën fatin të mos ishin të dënuar.  

Problemi i shoqërisë shqiptare është që ne mohojmë ato që s’kanë qenë fati ynë. Nëse një pjesë 

e shoqërisë shqiptare ka qenë në burgje, nëse një pjesë e shoqërisë shqiptare ka qenë e dënuar, 

nëse një pjesë e shoqërisë shqiptare ende nuk e di se ku i ka varret e të afërmve, arsyeja se pse 

ne nuk i zbardhim ende është sepse pjesa tjetër e mohon. E ka mohuar për 45 vjet e vazhdon ta 

mohojë edhe sot.  

Nuk mund të bëhet ende drejtësi, nuk mund ta zbulojmë të shkuarën dhe as mund të gjejmë 

varret e atyre që janë zhdukur, për aq kohë sa nuk pranojmë se ajo që ka ndodhur është krim e 

vazhdon të mbetet krim edhe sot.” 

Sipas 𝐳. 𝐌𝐚𝐫�̧�𝐞𝐥 𝐇𝐢𝐥𝐚, ekspert që punoi me dëshmitë e familjarëve të të pagjeturve, “ajo që 

më ka bërë përshtypje nga dëshmitë është dhimbja e pafund që ata kanë përjetuar, ndaj është 

një mision i vyer për shoqërinë zbulimi i vendvarrimeve të atyre që u vranë dhe humbën jetën, 

trupat e të cilëve nuk iu dorëzuan kurrë familjes. Po ashtu, ngritja e strukturave përkatëse për 

ta ndjekur këtë punë në çdo fazë.” 

𝐃𝐫. 𝐌𝐢𝐫𝐞𝐥𝐚 𝐒𝐢𝐧𝐚𝐧𝐢 

, ekspertja që punoi me librin e dëshmive, përvojë në vijim të dëshmive të para të mbledhura, 

ato të kampit të Tepelenës, bëri një paraqitje të punës së saj me intervistat dhe të vërtetat 

ulëritëse të dhimbjes njerëzore, të shprehura nga familjarët e të zhdukurve.  

Sipas Dr. Sinani, “shoqëria e sotme është e turpëruar dhe duhet të mbajë kokën ulur për 

mënyrën si janë trajtuar njerëzit me mendim të lirë, me mendim ndryshe, të cilët, edhe pas 30 

viteve, jo vetëm që nuk janë gjetur e vendosur në varret familjare, por nuk janë rehabilituar, siç 

është detyrim i shoqërisë sot”. 

Ceremonia u moderua nga 𝐀𝐫𝐝𝐢𝐭𝐚 𝐑𝐞𝐩𝐢𝐬𝐡𝐭𝐢, e cila e mbylli me fjalët e Atë Pjetër Mëshkallës:  

“Për me kalue nëpër ujë hidhen gurë të mëdhenj e të vegjël, të parët, të dytët, të tretët...zhduken, 

zhyten, nuk shihen ma.... hidh e hidh, tek e fundit nisin me nxjerrë krye disa aty-këtu; 

rrëshqasin, prapë hidhen të tjerë...deri sa bahet kalimi, keq a mirë, por bahet.  

Ka me ardhë koha që do të bahet ma mirë. Na jemi gurët, të mëdhenj e të vegjël, të hedhun në 

fillim, të cilët zhduken e nuk shihen ma, por janë në themel të parë...  

Ky është synimi i themelit: Me u zhdukë e mos me u pa ma! Prej të parëve pritëm nji Shqipni 

të lirë! Nipat presin prej nesh nji Shqipni të lumtun!” 
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Projekti që synoi rritjen e ndërgjegjësimit mbi personat ende të pagjetur, të dënuar nga regjimi 

komunist, u shtri për mbi një vit në të gjithë vendin. 

Udhërrëfyesi për familjarët e të zhdukurve të komunizmit, në shqip dhe anglisht, u finalizua në 

konsultim publik dhe me grupet e interesit.  

 

U zhvilluan takime dhe vizita në terren në Shkodër, Malësi të Madhe, Porto-Palermo, Himarë, 

Shën-Vasil, Sarandë, Tepelenë, Gjirokastër, Korçë e Maliq, ku u prezantua udhërrëfyesi dhe u 

mblodhën dëshmi mbi të pagjeturit. 

Ekspozita “Sigurimi në fjalët e veta”, me 19 historikë të Sigurimit, ku policia sekrete e regjimit 

merr autorësi për krime e veprime të dhunshme, u prezantua më 30 gusht 2021, Ditën 

Ndërkombëtare të të Zhdukurve, në Kryeministri, me materiale të deklasifikuara për qëllime 

studimore. 

Broshura voluminoze “Zhdukur”, me të gjitha materialet e ekspozitës, është një ndër botimet 

më të shpërndara të Autoritetit. 

Sot ekspozita mund të vizitohet virtualisht, në dy gjuhë, në çdo kohë. 

Libri “Të zhdukur në diktaturë, dëshmojnë familjarët”, me dhjetëra dëshmi të familjarëve, nga 

veriu në jug, nga lindja në perëndim, brenda dhe jashtë vendit, përmbledh historitë e shumta të 

familjeve që bashkëjetuan për vite me traumën e humbjes, të padijes dhe të përndjekjes. 

Historitë janë apel institucioneve për veprime konkrete. Disa prej të intervistuarve u ndanë nga 

jeta pasi dhanë dëshminë e tyre për Autoritetin. 

Dy ekspozita të përhershme informuese në shqip dhe anglisht u vendosën në ish-kampin e 

internimit në Tepelenë dhe në ish-kampin e Maliqit, të parët memorialë që nderojnë vuajtjen e 

të pafajshmëve në zonë. 
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Të gjitha takimet u zhvilluan me praninë e drejtuesve të pushtetit lokal, Prokurorisë e Policisë 

rajonale, universiteteve 

të zonës, familjarëve të 

të pagjeturve të 

komunizmit; shoqatave 

të të përndjekurve dhe 

kujtesës, komuniteteve 

fetare.  

Gjatë projektit, u 

bashkëpunua me 

institucionet përgjegjëse 

për koordinimin e 

protokolleve për qartësimin e fatit të të zhdukurit, në mbështetje të ligjit 45/2015, në disa tryeza 

të rrumbullakëta, të koordinuara nga Prezenca e OSBE-së në Shqipëri dhe u nënshkrua 

marrëveshja mbi të zhdukurit në diktaturë, mes Autoritetit dhe Policisë së Shtetit. 
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NJOHJA NXIT STUDIMIN 

 

𝐊𝐨𝐧𝐜𝐞𝐩𝐭𝐞𝐭: 𝐝𝐢𝐬𝐢𝐝𝐞𝐧𝐜�̈�, 𝐝𝐢𝐬𝐢𝐝𝐞𝐧𝐭 𝐧�̈� 𝐤𝐮𝐚𝐝𝐞 ̈𝐫 𝐦𝐞 ̈ 𝐭𝐞 ̈ 𝐠𝐣𝐞𝐫�̈� 𝐭𝐞𝐨𝐫𝐢𝐤 

𝘚𝘵𝘶𝘥𝘪𝘮𝘪 𝘮𝘦 𝘵𝘪𝘵𝘶𝘭𝘭: 𝐾𝑜𝑛𝑐𝑒𝑝𝑡𝑒𝑡: 𝑑𝑖𝑠𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐�̈�, 𝑑𝑖𝑠𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡 𝑛𝑒 ̈ 𝑘𝑢𝑎𝑑�̈�𝑟 𝑚�̈� 𝑡𝑒 ̈ 𝑔𝑗𝑒𝑟�̈� 𝑡𝑒𝑜𝑟𝑖𝑘 𝑢 

𝑝�̈�𝑟𝑔𝑎𝑡𝑖𝑡 𝑛𝑔𝑎 𝐸𝑑𝑜𝑛𝑎 𝐽𝑎ℎ𝑖𝑢, 𝑃ℎ.𝐷. 𝑐𝑎𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑡𝑒 𝑛𝑒 ̈ 𝑈𝑛𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑡𝑒𝑡𝑖𝑛 𝑒 𝑃𝑟𝑖𝑠ℎ𝑡𝑖𝑛𝑒 ̈𝑠, 𝘯𝘦 ̈ 𝘬𝘶𝘢𝘥𝘦 ̈𝘳 

𝘵�̈� 𝘬𝘰𝘯𝘧𝘦𝘳𝘦𝘯𝘤�̈�𝘴 𝘯𝘥𝘦 ̈𝘳𝘬𝘰𝘮𝘣𝘦 ̈𝘵𝘢𝘳𝘦 𝘴𝘩𝘬𝘦𝘯𝘤𝘰𝘳𝘦 𝘵�̈� 𝘈𝘐𝘋𝘚𝘚𝘏 𝘮𝘦 𝘈𝘚𝘈, 𝘐𝘚𝘒𝘗𝘒, 𝘐𝘐𝘗𝘗, “𝘍𝘺𝘵𝘺𝘳𝘢 𝘦 

“𝘈𝘳𝘮𝘪𝘬𝘶𝘵” 𝘵𝘦 ̈ 𝘱𝘰𝘱𝘶𝘭𝘭𝘪𝘵”. 

Gjatë një periudhe presioni, siç ka qenë komunizmi te shqiptarët, kur nocioni i së vërtetës nuk 

është vënë në diskutim dhe kur ishin të imponuara 

rreptësisht disa ideologji të caktuara, ka qenë 

jashtëzakonisht e vështirë të bëhej rezistencë a orvatje 

për mosnënshtrim, e rrjedhimisht, të dëgjohej ndonjë 

zë apo reagim kritik ndaj pushtetit të dhunshëm. 

Në Shqipëri, edhe pse ka ndonjë gjurmë në raste 

sporadike apo “mes rreshtash” nga disa intelektualë, 

kryesisht, populli i është bindur padiskutueshëm 

shtetit, ka heshtur, dhe 

ekzistojnë dilema nëse ka pasur ndonjëherë disidencë 

të mirëfilltë qoftë në letërsi, kulturë apo në plan më të 

gjerë. E, në këtë punim, fillimisht duke e sqaruar 

komunizmin e realizmin socialist, 

synojmë që të fokusohemi më shumë në shpjegimin 

teorik të nocioneve: disidencë, disident, 

duke e ilustruar me disa raste më tipike dhe efektive që kanë dalë në sipërfaqe në sisteme 

totalitare nëpër botë. 

Kështu, me mbështetje teorike dhe praktike me shembuj të zgjedhur e me disa ndërhyrje 

interpretuese individuale, kemi për qëllim ta përshkruajmë dhe analizojmë sa më qartë 

disidencën, si një lëvizje refuzuese ndaj autoritetit nga një ose disa individë, që, edhe pse bart 

rreziqe, mbetet me vlerë e impakt dhe vuloset në historinë e një populli, sepse guximshëm vë 

në 

pikëpyetje elitën politike dominuese, e cila e “vret” demokracinë. 
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𝐅𝐥𝐮𝐭𝐮𝐫𝐚 𝐀�̧�𝐤𝐚 - "𝐔𝐫𝐚𝐧 𝐊𝐨𝐬𝐭𝐫𝐞𝐜𝐢: 𝐇𝐞𝐫𝐨𝐢 𝐢 𝐄𝐩𝐨𝐩𝐞𝐬𝐞 ̈ 𝐬𝐞 ̈ 𝐇𝐮𝐦𝐚𝐧𝐢𝐳𝐦𝐢𝐭" 

Në një qytet të mbytur nga pluhuri i Metalurgjikut, të rrëqethur me vite nga sirenat e 

ambulancave që bartnin për në spitale qindra djem e vajza të vrarë e djegur nga teknologjia e 

vjetër kineze e kovaçanës komuniste, të cilën diktatura e identifikoi me çlirimin e dytë të 

Shqipërisë, një qytet, ku historinë e lavdishme të edukimit të shekujve e kishin mbytur koret e 

fëmijëve nën Furrnaltë, një qytet, ndoshta i vetmi në botë, që kishte një rrugë me emrin “Rruga 

e mundimeve”, duke nënkuptuar institucionet e diktaturës të instaluara përgjatë saj, ruhej i 

fshehur diku si stoli edhe një oborr të vogël me lulet më të bukura që ky qytet mban mend e 

për në bri tyre jetonte një burrë, i cili kishe kaluar dekada në burg.  

𝐀𝐢 𝐢𝐬𝐡𝐭𝐞 𝐔𝐫𝐚𝐧 𝐊𝐨𝐬𝐭𝐫𝐞𝐜𝐢. 

Ishte fundi i viteve 80-të kur kjo ngastër e vogël u bë simbol i ngjyrës, por edhe i lirisë në 

Elbasan dhe pati vizitorë të shumtë asokohe, kështu që historia magjepsëse e burrit të bri 

trëndafilëve, qarkulloi gjatë nën hijet e portokallëve të oborreve elbasanas.  

Uran Kostrecin e njoha një ditë pranvere të 

vitit 1992 në shkallët e redaksisë së gazetës 

“Fjala e lirë”, ndër të parat e pavarura të asaj 

kohe, ku prej 1 shkurtit isha gazetare. 

Njiheshim prej poezive të botura në po të 

njëjtat rubrika. Nuk foli për burgun atë ditë, 

e thoshte portreti i tij ku ishte gdhendur 

asketizmi. Nuk i ndjeva urrejtje, foli për 

sonetet dhe më recitoi një duzinë syresh në 

rrugë, ndërsa shkonin te një bar aty pranë.  

Honoraret e tij të vogla nuk mbërritën kurrë 

në apartamentin e tij. Sapo e merrte 

honorarin e gazetës për shkrimet politike apo 

poezitë e botuara, e zhyste në xhep dhe na ftonte përherë neve miqtë e tij për të festuar në 

restorantet modeste të Elbasanit të asaj kohe.  

Një ditë më ftoi për drekë në apartamentin e tij, që nuk mund të ishte veçse një zgjatim asketik 

i atyre qelive të dikurshme. Po kishte kaq ajrí në qenien e tij, përmasë që i vinte nga liria, sa 

këto mungesa materiale ishin të papërfillshme.  

Dhoma ku hymë kishte një shtrat thuajse mbërdhes, një tryezë që mezi mbahej dhe dy karrige, 

dhe letra gjithandej: sonetet e tij dhe shënimet e “Epopesë së Karkalecëve”. Urani derdhi në dy 
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pjata supën e tij të hollë të orizit dhe ne e mirosëm drekën tonë modeste me recitime poezish, 

siç bënim përherë.  

Zakonisht minutat tona poetike në bare a restorante nuk i përziente me punët e shumta të 

partisë, sepse, ja, pak minuta më vonë, dikush do të vinte, do t’i fliste te supi zëulët dhe ai do 

të ngrihej për ta zgjidhur atë kleçkë politike, duke ikur me nxitimin që i shfaqej te kindat e 

hapura të xhaketës a pardesysë modeste tek tretej tutje.  

Me të njëjtin portret të skalitur, me borsalinon e përjetshme, me hundën e hequr dhe mollëzat 

e vogla me një të purpurt të lehtë, aq sa të ngjyente zbehtësinë dhe dobësinë e tij epike, Uran 

Kostreci ishte një qenie nga një botë puritane a nga shekuj më idealistë për rracën njerëzore.  

Ca kohë më vonë, na thirri një ditë befas të përshëndeteshim pasi do të ikte në Amerikë. U 

ndamë me lot dhe për heroin tim të humanizmit dëgjoja vetëm kur vinin lajme përtej Atlantikut. 

Vite më vonë, nga fate që nuk i dimë se ku shkruhen, ne filluam të shiheshim çdo ditë te bar 

Piazza. Një tryezë në cep aty ishte studioja e tij ku shkruante sonetet dhe konsumonte menynë 

e tij strikte: dy vezë të padëmuara nga skuqja, dhe bukë.  

Ndonjëherë ulesha në tryezën e tij dhe flisnim edhe për politikën. I bërë def prej saj, përpiqej 

të mos e shfrente mërzinë dhe kujdesej t’i përmirësonte minutat tona në tryezë me veshtullinë 

lirike të një soneti që sapo kishte shkruar. Disa prej tyre ishin vërtet të thukëta politike. 

Lajmin për ikjen e tij e mësova jashtë vendit dhe kur u ktheva nuk e pata të lehtë për ditë e javë 

të pranoja që në cepin e tij në bar nuk do të shfaqej më burri galant, i cili ngrihej e të puthte 

dorën kur e takoje.  

Njeriu i rezistencave të mëdha të dëshmuara nga miqtë me të cilët ndau fatin tragjik qelive të 

komunizmit, rrëfyesi i patëdytë i të vërtetave të Gulakut shqiptar, edhe vetë një dëshmi që ecte, 

nuk bërtiti kurrë, nuk u ankua kurrë, nuk kërkoi kurrë. Shumë pezme që i shkaktoi demokracia 

defektoze shqiptare, i përbiu në vete, me të vetmen qetësi, se nuk ka asgjë më të tmerrshme se 

komunizmi.  

Ndaj, një antikomunist si Uran Kostreci, zor ka lindur apo do të lindë kjo tokë. 

Ashtu e kujtoj ende heroin tim të epopesë së humanizmit, tek ecën, më tërheq krahun e më 

thotë: “Komunizmi edhe bakllava të ishte, do ta pështyja”. 

𝐔 𝐤𝐮𝐣𝐭𝐨𝐟𝐭�̈� 𝐩𝐞 ̈𝐫𝐡𝐞𝐫�̈� 𝐦𝐞 𝐝𝐫𝐢𝐭�̈� 𝐝𝐡𝐞 𝐦𝐢𝐫�̈�𝐧𝐣𝐨𝐡𝐣𝐞, 𝐩𝐨𝐞𝐭𝐢, 𝐩𝐨𝐥𝐢𝐭𝐢𝐤𝐚𝐧𝐢 𝐝𝐡𝐞 𝐡𝐮𝐦𝐚𝐧𝐢𝐬𝐭𝐢 

𝐔𝐫𝐚𝐧 𝐊𝐨𝐬𝐭𝐫𝐞𝐜𝐢! 
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Botimi “E vërteta e inxhinierëve të kënetës së Maliqit”, i punuar nga historianë dhe me 

dokumente të ish-Sigurimit të Shtetit, hedh dritë në materiale arkivore më herët sekrete, të 

shfrytëzuara mbi historinë e shtrembëruar në vite nga politika dhe propaganda.  

*** 

Këneta e Maliqit zinte një sipërfaqe shumë të madhe toke dhe ishte bërë burim sëmundjesh 

malarike për zonën. Plani për tharjen e saj ishte hartuar në vitin 1936, nga inxhinieri italian 

Angelo Omodeo, në përfundim të të cilit parashikoheshin të thaheshin 4500 ha tokë dhe të 

bonifikoheshin 4500 të tjera.  

Në fillim të vitit 1946, Ministria e Punëve Botore, e bazuar në projektin e Omodeos, hartoi një 

plan pune për tharjen e kënetës së Maliqit, pa një studim paraprak mbi planin e Omodeos. Koha 

tregoi se një studim mbi projektin kishte qenë shumë i nevojshëm.  

Më 29 mars 1955, Qeveria Amerikane paraqiti në Organizatën e Kombeve të Bashkuara në 

Nju Jork, në sesionin e Këshillit Ekonomik e Shoqëror, raportin me objekt “Evidenca e 

ekzistencës të punës së detyruar në Shqipëri”, ku flitet mbi punën e detyrueshme ose punën me 

“përdhunë” (siç edhe e cilëson raporti i qeverisë amerikane), bërë nga të burgosurit politikë 

shqiptarë në “kampet e vdekjes” (citim i raportit). 

“Qeveria shqiptare nuk bën asnjë tentativë për të fshehur faktin se ajo kërkon punë të detyruar 

nga persona kundërshtarë politikë dhe “dembelë”, shumica e të cilëve janë nga klasa ish- 

borgjeze ose pronarë tokash.” citon raporti i Qeverisë Amerikane në sesionin e OKB-së të 

1955. 

Raporti amerikan cilëson se “në dekadën e parë të qeverisjes së komunistëve (1944-1954) u 

ngritën 40 burgje politike dhe kampe koncentrimi, në të cilët kanë kaluar 80 mijë burra, gra e 

fëmijë nga të cilët, 16 mijë kanë humbur jetën. Në vitin 1954 punojnë 15 mijë të burgosur 

politikë në kampe koncentrimi, që përfshijnë ndërtim hidrocentralesh, rrugësh, tharje 

kënetash.” 

Ky raport u përcoll me shqetësim nga Ministri i Jashtëm i Republikës Popullore të Shqipërisë, 

i cili në shkresën dërguar Komitetit Qendror të Partisë së Punës e konsideron “çpifje në lidhje 

me të ashtuquajturën ‘punë të detyruar’ në vendin tonë”. 

Në kuadër të 20 shkurtit, shembjes së shtatores së diktatorit dhe 26 shkurtit, datës kur 22 

intelektualë u ekzekutuan pa faj me akuzën e stisur për vënien e bombës në ambasadën 

sovjetike, Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit përuroi dy 

ekspozita të përhershme informuese në ish-kampin e Tepelenës dhe të Maliqit, me praninë e 
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familjarëve të viktimave dhe të mbijetuarve, pushtetit lokal, policisë dhe prokurorisë rajonale, 

shoqatave të kujtesës dhe të përndjekurve, trupit diplomatik, institucioneve arsimore dhe 

mediave. 

Për herë të parë në 30 vjet, në këto vende kujtese që duhet të jenë të vizitueshme nga të rinjtë 

dhe shkollat, ka informacion mbi dokumente arkivore, dëshmi dhe skica të të mbijetuarve. 

Libri me dëshmitë e familjarëve të personave që ende nuk u dihet vendi i prehjes u prezantua 

në mjediset e Autoritetit, në gjuhën shqipe dhe angleze. Libri është i dyti në kolanën e 

dëshmive, pas botimit të parë me të mbijetuarit e kampit të Tepelenës. 

Sot ka një ekspozitë virtuale në shqip dhe anglisht “Sigurimi në fjalët e veta”, që mund të 

vizitohet në çdo kohë, nga çdo vend i botës, me informacionet e hulumtuara në 19 historikë të 

degëve të Sigurimit në rrethe. 

Jeta dhe kujtimi i atyre që u dënuan dhe ndëshkuan padrejtësisht nga diktatura, që me breza u 

konsideruan “armiq të popullit” nuk mund të kalojë pa u ndier. 

 

Vizitë e shkollave të Tiranës në Muzeun e Shkencave të Natyrës, “Sabiha Kasimati” për 

26 shkurtin 1951 

 

Pasdreken e datës 19 shkurt 1951, u hodh një sasi e 

vogël dinamiti në oborrin e ndërtesës së ambasadës 

sovjetike. Pati alarm në Ministrinë e Brendshme dhe në 

qarqet e larta politike të Tiranës dhe shqetësim në 

ambasadën sovjetike të Tiranës dhe në Ministrinë e 

Jashtme të BS-së. Pleniumi i KQ të PPSH i ndërpreu 

përkohësisht punimet, sepse u mblodh urgjentisht 

Byroja Politike e KQ të PPSH, që mori në shqyrtim 

incidentin e rëndë në Ambasadën Sovjetike. 

Ministri i Brendshëm kërkoi nga Byroja Politike që arrestimet të bëheshin qysh atë natë, disa 

qindra persona, pa bërë hetime për ngjarjen dhe pa gjetur provat për personat e pandehur. 

Ministria e Brendshme dhe Sigurimi i Shtetit përpiluan listën e vdekjes, arrestimin dhe 

pushkatimin e 22 vetave (nga datat 19-26 shkurt 1951). 
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Secili prej emrave të përzgjedhur, arrestuar me ngut 

dhe dënuar kishte një histori të pasur individuale dhe 

familjare, në fusha të ndryshme dhe përfaqësonte më 

së miri shtresën intelektuale e properëndimore të 

Shqipërisë së asaj kohe. Të arrestuarit u pushkatuan 

pas pesë ditëve, pa prokuror, pa gjyq e pa asnjë 

shpjegim zyrtar, mesnatën e 26 shkurtit të vitit 1951, 

pranë Urës së Beshirit. Ky veprim u quajt i përligjur, 

sipas një dekreti me gjashtë nene, për „veprimtaritë terroriste” që u hartua me vonesë nga kreu 

i Ministrisë së Brendshme M. Shehu dhe u miratua rrufeshëm nga Presidiumi i Kuvendit 

Popullor dhe Byroja e PPSH, më 26 shkurt 1951, kur gjithçka, pa gjyq, kish marrë fund. 

Ministri i Drejtësisë nuk mori pjesë në këtë farsë. 

Pas ekzekutimit të viktimave që shkuan drejt vdekjes pa e ditur pse, dokumentet gjyqësore u 

plotësuan me mangësi. Kur viktimat nuk jetonin më, nga një dokument i vonuar gjyqësor, u 

mor vesh se më datën 27 shkurt 1951, një trup gjyqtarësh fantazmë i përbërë nga tre vetë, pa 

praninë e prokurorit, kish dhënë vendim për dënimin me vdekje të 22 personave. 

Familjet e të ekzekutuarve u përndoqën brutalisht për vite me radhë. Në korrik të vitit 1991 ata 

kërkuan pafajësinë e familjarëve të pushkatuar pa gjyq. Vendimi i Gjykatës së Lartë i shpalli 

të pafajshëm 22 intelektualët e dënuar. 

Në vitin 1993, të sinjalizuar nga banorë të zonës dhe të orientuar nga dëshmitarë okularë, 

familjarët arritën të gjenin vendekzekutimin 

dhe vendvarrimin e përfolur pranë Urës së 

Beshirit. Me identifikimin e vendit u krye edhe 

zhvarrimi i tyre dhe më pas rivarrimi me të 

gjitha nderimet në varrezat e Dëshmorëve të 

Kombit. 

*** 

Presidenti i Republikës ka nderuar me medalje 22 intelektualët e ekzekutuar, po ashtu 

familjarët e tyre për vlerat dhe dinjitetin njerëzor të treguar në vite. 
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Në 2018, me propozim të Autoritetit, Muzeu i shkencave të Natyrës në Tiranë, i ideuar nga 

Sabiha Kasimati, mori emrin e shkencëtares së ihtiologjisë. Po këtë vit, këndi i kujtesës Sabiha 

Kasimati u vendos në hyrje të Muzeut, i 

punuar nga AIDSSH, në bashkëpunim me 

biologë, historianë, studiues, familjarë, 

gazetarë e dizajner, jep informacion për 

shkencëtaren, puna dhe jeta e së cilës u 

ndërpre dhunshëm mesnatën e 26 shkurtit 

1951. 

Vepra e saj shkencore "Peshqit e Shqipërisë" 

me studime të qenësishme në terren, ende sot 

është pronësi intelektuale e munguar, e mohuar. 

Një vit më pas, më 26 shkurt 2019, me 

propozim të Autoritetit, rruga që të çon 

në vendekzekutimin e intelektualëve në 

Mënik, mori emrin “26 shkurti”. 

*Në foto nxënës të shkollës Jeronim de 

Rada, të cilët u njohën me Këndin e 

Kujtesës "Sabiha Kasimati" nga 

studiuesja Dr. Ani Bajram 
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