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VENDIME MBI BAZËN E KËRKESAVE TË INSTITUCIONEVE KUSHTETUESE DHE 

ATYRE PUBLIKE 

 

Vendim nr. 317, datë 14.07.2021 (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 Roskovec, për informacionin që kërkohet me 

shkresën nr. 4357 prot datë 16.06.2021, “Kërkesë për informacion”, në kuadër të dekorimit 

të 3 (tre) shtetasve, se nga verifikimet e kryera deri tani: 

 

a) për Znj. Xh.H.K., Z. F.R.R. dhe Z. V.A.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 Roskovec. 

 

3. Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit. 

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

 

Anëtarë: Altin Hoxha, Prof. As. Dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 

 

Vendim nr. 332, datë 21.07.2021 (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 Roskovec, për informacionin që kërkohet me 

shkresën nr. 4357 prot datë 16.06.2021, “Kërkesë për informacion”, në kuadër të dekorimit 

të 3 (tre) shtetasve, se nga verifikimet e kryera deri tani: 



 

 

a) Z. I. B. H., nuk figuron të ketë materiale në emër të tij në dokumente të ish Sigurimit të 

Shtetit, 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.  

 

b) Z. I.A.A., dhe Z. J.H.Ç., rezultojnë si të dënuar politikë për vepra penale të parashikuara e 

që bëjnë pjesë në kategorinë e veprave penale në kuptim ose të përkufizuara në ligjin nr. 

7514, datë 30.9.1991, “Për pafajësinë, amnistinë dhe rehabilitimin e ish të dënuarve dhe të 

përndjekurve politikë”, të ndryshuar dhe hyjnë në fushën e veprimit të ligjit 45/2015, “Për 

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

Socialiste të Shqipërisë”, i ndryshuar  

 

2. Bazuar në nenin 26 pika 7 të Ligjit nr.45/2015, “Për të Drejtën e Informimit për 

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

rast se përmbajtja e informacionit nuk është e mjaftueshme, Autoriteti ju krijon mundësinë 

e njohjes së dokumenteve.   

 

3. Kopje e këtij vendimi t´i dërgohet institucionit të Bashkisë Roskovec. 

 

 

4. Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit. 

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

 

Anëtarë: Altin Hoxha, Prof. As. Dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 

 

Vendim nr. 333, datë 21.07.2021 (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 Roskovec, për informacionin që kërkohet me 

shkresën nr. 4357 prot datë 16.06.2021, ”Kërkesë për informacion”, në kuadër të dekorimit 

të shtetasit, se nga verifikimet e kryera deri tani : 

 



a) Z. Rr.R.P., rezulton në dokumente të ish Sigurimit të Shtetit, si dëshmitar i akuzës, lidhur 

me një çështje hetimore në ngarkim të një shtetasi, i cili është akuzuar dhe dënuar për 

veprat penale tradhëti ndaj atdheut, korrupsion, agjitacion e propagandë kundër pushtetit 

popullor etj, vepra penale që lidhen me fushën e veprimit, 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. Bazuar në nenin 26 pika 7 të Ligjit nr.45/2015, “Për të Drejtën e Informimit për 

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

rast se përmbajtja e informacionit nuk është e mjaftueshme, Autoriteti ju krijon mundësinë 

e njohjes së dokumenteve.   

 

3. Kopje e këtij vendimi t´i dërgohet institucionit të Bashkisë Roskovec. 

 

4. Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit. 

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

 

Anëtarë: Altin Hoxha, Prof. As. Dr.  Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj  

 

Vendim nr. 334, datë 21.07.2021 (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. 

970/1 prot datë 26.02.2021, “Kërkesë për informacion”, në kuadër të dekorimit të shtetasit, 

Z. S.R.B., se nga verifikimet e kryera deri tani: 

 

a) rezulton të ketë të dhëna në dokumente të ish-Sigurimit të Shtetit, si bashkëpunëtor i ish 

Sigurimit të Shtetit, në Regjistrin e Agjenturës Fondi ish Dega e Punëve të Brendshme Mat 

me nr 2493, data e regjistrimit 13.2.1978, kategoria “Informator” drejtimi “Objekti”, dhe 

Kartela model 2 nr 2493 (24433), data e tërheqjes 12.2.1978 kategoria “Informator”, 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. Bazuar në nenin 26 pika 7 të Ligjit nr.45/2015, “Për të Drejtën e Informimit për 

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

rast se përmbajtja e informacionit nuk është e mjaftueshme, Autoriteti ju krijon mundësinë 

e njohjes së dokumenteve.   

 

3. Kopje e këtij vendimi t´i dërgohet institucionit të Bashkisë Mat. 

 

 

4. Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit. 

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

 

Anëtarë: Altin Hoxha, Prof. As. Dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj  

 

Vendim nr. 345, datë 27.07.2021 (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 Roskovec, për informacionin që kërkohet me 

shkresën nr. 4357 prot datë 16.06.2021, Kërkesë për informacion”, në kuadër të dekorimit 

të 3 (tre) shtetasve, se nga verifikimet e kryera deri tani : 

 

a) për Z. J.P., Z. Rr.K., dhe Z. H.G., nuk figuron të ketë materiale në emër të tyre, 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 Bashkisë Roskovec. 

 

3. Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit. 

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

 

Anëtarë: Prof. As. Dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 

 

 



Vendim nr. 350, datë 10.08.2021 (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 Këshillin e Emërimeve në Drejtësi, për informacionin që kërkohet me 

shkresën nr. 78 prot. datë 29.07.2021, se Z. A.T.B., ka marrë certifikatën e pastërtisë së 

figurës nga institucionet përgjegjëse sipas ligjit nr.8001, datë 22.09.1995, “Për gjenocidin 

dhe krimet kundër njerëzimit kryer në Shqipëri gjatë sundimit komunist për motive 

politike, ideologjike dhe fetare (Komisioni Mezini), si dhe ligjit nr.8043, datë 30.11.1995”, 

Për kontrollin e figurës së zyrtarëve dhe personave të tjerë që lidhen me mbrojtjen e shtetit 

demokratik” (Komisioni Bezhani), i ndryshuar.   

Autoriteti nuk administron kërkesat për informacion për zyrtarët që propozohen të 

emërohen ose ngrihen në detyrë në institucionet kushtetuese dhe autoritetet publike, kur 

Autoriteti administron apo i janë vënë në dispozicion dokumenti autentik origjinal i 

certifikatës së pastërtisë së figurës, shoqëruar me vendimin përkatës nga institucionet 

përgjegjëse, sipas ligjit nr. 8001, datë 22.9.1995, “Për gjenocidin dhe krimet kundër 

njerëzimit kryer në Shqipëri gjatë sundimit komunist për motive politike, ideologjike dhe 

fetare”, si dhe ligjit nr. 8043, datë 30.11.1995, “Për kontrollin e figurës së zyrtarëve dhe 

personave të tjerë që lidhen me mbrojtjen e shtetit demokratik”, i ndryshuar”,  

2. Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit.  

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vendim nr. 351, datë 10.08.2021 (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 Këshillin e Emërimeve në Drejtësi, për informacionin që kërkohet me 

shkresën nr. 78 prot. datë 29.07.2021, “Kërkesë për verifikimin e pastërtisë së figurës, 

përpara emërimit të kandidatëve për Gjyqtar në Gjykatën Kushtetuese se: 

 

a) Për kandidatët Znj. H.A.P., Z. A.B.J., Z. S.P.B., dhe Z. E.A.K., nga verifikimet e kryera 

deri tani, nuk figuron të ketë materiale, në dokumente të ish-Sigurimit të Shtetit, në emër 

të tyre, sipas Nenit 29, pika 2 të Ligjit Nr.45/2015, “Për të Drejtën e Informimit për 

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

 

2. Kopje e këtij vendimi t´i dërgohet institucionit të Këshillit të Emërimeve në Drejtësi.  

 

3. Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit.  

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

VENDIME PËR PERSONA TË 

PREKUR, PALË TË TRETA, TË 

AFËRM TË TË VDEKURVE APO 

TË ZHDUKURVE, 

BASHKËPUNËTORËVE APO TË 

FAVORIZUARVE NGA ISH-

SIGURIMI I SHTETIT 

 

 

 



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. 309, datë 05.07.2021 (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 shtetasin A. Ç., për sa kërkohet në shkresën nr. 510 prot, datë 02.04.2021, ku 

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

Sigurimit të Shtetit si më poshtë:  

a) Dosje Hetimore Gjyqësore nr. 1355, e përbërë në total nga 666 (gjashtëqind e gjashtëdhjetë 

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

për subjektin Gj. Ç. 

b) Dosje Hetimore Gjyqësore nr. 2401, e përbërë në total nga 163 (njëqind e gashtëdhjetë e 

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

subjektin Gj. Ç. 

c) Dosje Formulare nr. 1488, Kategoria II A, e përbërë në total nga  418 (katërqind e 

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

ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për subjektin Gj. Ç. 

 

2. T´i jepet shtetasit A. Ç. 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: Gentiana Sula 

 

Anëtarë: Altin Hoxha, Prof. As. Dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj   

 

 

 

 

 

 

 



 

Vendimi nr. 310, datë 05.07.2021 (i shkurtuar)  

 

Bazuar në nenin 5, 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. M., për sa kërkohet në shkresën nr. 761 prot, datë 01.06.2021, 

që mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që  M. M. ka 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, Prof. As. Dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj   

 

 

Vendimi nr. 311, datë 05.07.2021 (i shkurtuar)  

 

Bazuar në nenin 5, 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 B. D., për sa kërkohet në shkresën nr. 804 prot, datë 04.06.2021, 

që mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që I. D. ka 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, Prof. As. Dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj   

 

 

 

 

 



 

Vendimi nr. 312, datë 05.07.2021 (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 M. Ll., për sa kërkohet në shkresën nr. 771 prot., datë 01.06.2021, 

ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani për shtetasin S. R. D. nuk ekzistojnë të 

dhëna që ai të ketë qenë ndonjëherë i survejuar apo të ketë dokumente të krijuara në emrin 

e tij në arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit. 

   

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Gentiana Sula 

 

Anëtarë: Altin Hoxha, Prof. As. Dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj   

 

Vendimi nr. 313, datë 05.07.2021 (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. T., për sa kërkohet në shkresën nr. 753 prot., datë 01.06.2021, 

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

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

Sigurimit të Shtetit.  

  

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Gentiana Sula 

 

Anëtarë: Altin Hoxha, Prof. As. Dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj   

 

 



 

Vendimi nr. 314, datë 05.07.2021 (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 P. B., për sa kërkohet në shkresën nr. 762 prot., datë 01.06.2021, 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, Prof. As. Dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 

 

 

Vendimi nr. 316, datë 05.07.2021 (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 B. M., për sa kërkohet në shkresën nr. 703 prot., dt.20.05.2021, që 

mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që shtetasi H. M., 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, Prof. As. Dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj  

 

 

 

 

 

 

 

 



Vendimi nr. 318, datë 14.07.2021 (i shkurtuar) 
 

Bazuar në nenin 5, 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 I. C., për sa kërkohet në shkresën nr. 819 prot, datë 07.06.2021, që 

mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që i ndjeri H. C. ka 

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, Prof. As. Dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj   

 

 

Vendimi nr. 319, datë 14.07.2021 (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. N. N., për sa kërkohet në shkresën nr. 769 prot., datë 01.06.2021, 

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

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

Sigurimit të Shtetit.  

 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Gentiana Sula 

 

Anëtarë: Altin Hoxha, Prof. As. Dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj   

 

 



Vendimi nr. 320, datë 14.07.2021 (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 M. K., për sa kërkohet në shkresën nr. 750 prot, datë 31.05.2021, 

ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për shtetasen N. K. ka dokumente në 

arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit si më poshtë:  

a) Fondi nr.1 Hetimore- Gjyqësore Dosja Nr. 1391, e përbërë në total nga 60 (gjashtëdhjetë) 

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

subjektin N. K. 

 

2. T´i jepet shtetases M. K. 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: Gentiana Sula 

 

 Anëtarë: Altin Hoxha, Prof. As. Dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj   

 

Vendimi nr. 321, datë 14.07.2021 (i shkurtuar) 
 

Bazuar në nenin 5, 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 S. D., për sa kërkohet në shkresën nr. 807 prot., datë 04.06.2021, që 

mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që i ndjeri Y. D. ka 



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, Prof. As. Dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj   

 

Vendimi nr. 322, datë 14.07.2021 (i shkurtuar) 
 

Bazuar në nenin 5, 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 shtetasin M. M., për sa kërkohet në shkresën nr. 748 prot., datë 31.05.2021, 

që mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që i ndjeri P. M. 

ka 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, Prof. As. Dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj   

 

Vendimi nr. 323, datë 14.07.2021 (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. P. (J.) K. (K.), për sa kërkohet në shkresën nr. 724 prot., datë 

25.05.2021, se mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani nuk ekzistojnë të dhëna që ai 

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



arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit. 

   

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Gentiana Sula 

 

Anëtarë: Altin Hoxha, Prof. As. Dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj   

 

Vendimi nr. 324, datë 14.07.2021 (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 M. K., për sa kërkohet në shkresën nr. 749 prot, datë 31.05.2021, 

ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për shtetasin S. K. ka dokumente në arkivat 

e ish-Sigurimit të Shtetit si më poshtë:  

a) Fondi nr.1 Hetimore -Gjyqësore Dosja nr. 1071, e përbërë në total nga 161 (njëqind e 

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

Autoritetit, për subjektin S. K. 

 

2. T´i jepet shtetases M. K. 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: Gentiana Sula 

 

Anëtarë: Altin Hoxha, Prof. As. Dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj   

 

 

 

 

 

 



 

Vendimi nr. 325, datë 14.07.2021 (i shkurtuar) 
 

Bazuar në nenin 5, 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 he 

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

 

                                                            V E N D O S I: 

1. Të informojë shtetasen Z. D., për sa kërkohet në shkresën nr. 754 prot, datë 01.06.2021, që 

mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që i ndjeri Z. K. ka 

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, Prof. As. Dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj   

 

 

Vendimi nr. 327, datë 14.07.2021 (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. U.  për sa kërkohet në shkresën nr. 717 prot., datë 25.05.2021, 

që mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që i ndjeri M. U., 

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

arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit. 

 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

Kryetare: Gentiana Sula 

 

Anëtarë: Altin Hoxha, Prof. As. Dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj   

 

 



 

 

 

 

Vendimi nr. 328, datë 14.07.2021 (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 M. N.  për sa kërkohet në shkresën nr. 770 prot, datë 01.06.2021, 

që mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që i ndjeri N. N., 

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

arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit. 

 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

Kryetare: Gentiana Sula 

 

Anëtarë: Altin Hoxha, Prof. As. Dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj   

 

 

Vendimi nr. 335, datë 21.07.2021 (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 shtetasin T. Sh., për sa kërkohet në shkresën nr. 593 prot, datë 20.04.2021, 

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

Sigurimit të Shtetit si më poshtë:  

a) Dosje Hetimore Gjyqësore nr. 1381, e përbërë në total nga 158 (njëqind e pesëdhjetë e tëtë) 

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

subjektin M. Sh. 

 

2. T´i jepet shtetasit T. Sh. 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: Gentiana Sula 

 

Anëtarë: Altin Hoxha, Prof. As. Dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj   

 

Vendimi nr. 336, datë 21.07.2021 (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 N. B., për sa kërkohet në shkresën nr. 1229 prot., datë 09.11.2020, 

ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që D. J., të ketë 

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

Shtetit.  

  

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Gentiana Sula 

 

Anëtarë: Altin Hoxha, Prof. As. Dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj   

 

Vendimi nr. 337, datë 21.07.2021 (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 Y. Ç., për sa kërkohet në shkresën nr. 821 prot, datë 08.06.2021 ku 

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

Sigurimit të Shtetit si më poshtë:  

a) Dosje Hetimore Gjyqësore Nr. 1372, e përbërë në total nga 226 (dyqind e njëzet e gjashtë) 

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

subjektin R. R. 

 



2. T´i jepet shtetases Y. Ç. 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: Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Prof. As. Dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj   

 

Vendimi nr. 344, datë 27.07.2021 (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 N. Sh., për sa kërkohet në shkresën nr. 265 prot., datë 12.02.2021, 

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 Dega e Punëve të Brendshme Vlorë, Dosje Përpunimi Nr. 4411 dhe Dosje 

Fashikulli për të Dënuar, e përbërë në total nga 302 (treqind e dy) faqe të skanuara dhe të 

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

N. F. Sh. 

b) Fondi Hetimore –Gjyqësore Nr. 12222, e përbërë në total nga 138 (njëqind e tridhjetë e 

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

subjektin N. F. Sh. 

 

2. T´i jepet shtetasit N. Sh. 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: Gentiana Sula 

 

Anëtarë: Altin Hoxha, Prof. As. Dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 



 

Vendimi nr. 352, datë 10.08.2021 (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. 640 prot., datë 05.05.2021, 

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

Shtetit si më poshtë: 

a) Fondi Hetimore – Gjyqësore Nr. 11583, e përbërë në total nga 184 (njëqind e tetëdhjetë e 

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

subjektin A. A. A. 

 

2. T´i jepet shtetasit A. A. 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, Prof. As. Dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj   

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Vendimi nr. 353, datë 10.08.2021 (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 shtetasen M. S., për sa kërkohet në shkresën nr. 912 prot., datë 22.06.2021, 

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

ndonjëherë e survejuar apo të ketë dokumente për të në arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit.   

 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Prof. As. Dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj   

 

Vendimi nr. 354, datë 10.08.2021 (i shkurtuar)  

 

Bazuar në nenin 5, 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 shtetasin A. C., për sa kërkohet në shkresën nr. 31 prot., datë 12.01.2021, që 

mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që V. C. 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 i ish-Sigurimit të Shtetit apo të ketë qenë i favorizuar nga 

ish-Sigurimi i Shtetit.  

  

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Prof. As. Dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj   

 



 

Vendimi nr. 355, datë 10.08.2021 (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 B. Z., për sa kërkohet në shkresën nr. 840 prot., datë 08.06.2021 ku 

mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani për shtetasin B. Z. nuk ekzistojnë të dhëna që 

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

arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit.   

 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Prof. As. Dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj   

 

 

Vendimi nr. 356, datë 10.08.2021 (i shkurtuar) 

 

Bazuar në nenin 5, 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 P. P. për sa kërkohet në shkresën nr. 856 prot, datë 11.06.2021, që 

mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që E. P. ka 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, Prof. As. Dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj   

 



Vendimi nr. 357, datë 10.08.2021 (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. 836  prot., datë 08.06.2021 ku 

mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani për shtetasin S. S. nuk ekzistojnë të dhëna që 

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

arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit. 

 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

  

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

 

Anëtarë: Altin Hoxha, Prof. As. Dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj   

 

 

Vendimi nr. 358, datë 10.08.2021 (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 P. P., për sa kërkohet në shkresën nr. 855 prot., datë 11.06.2021, ku 

mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani për shtetasin P. P. nuk ekzistojnë të dhëna që 

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

arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit.   

 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

 

Anëtarë: Altin Hoxha, Prof. As. Dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj   

 



 

Vendimi nr. 359, datë 10.08.2021 (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. Q., për sa kërkohet në shkresën nr. 830 prot., datë 08.06.2021, 

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, Prof. As. Dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj  

 

Vendimi nr. 360, datë 10.08.2021 (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 V. D., për sa kërkohet në shkresën nr. 833. prot., datë 08.06.2021, 

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, Prof. As. Dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj   



 

Vendimi nr. 365, datë 10.08.2021 (i shkurtuar) 
 

Bazuar në nenin 5, 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. 838 prot, datë 08.06.2021, që 

mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që G. S. ka 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, Prof. As. Dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj   
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VENDIME MBI BAZËN E KËRKESAVE PËR QËLLIME STUDIMORE/MEDIATIKE 

 

Vendimi nr. 329, datë 16.07.2021 (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 A.SH.  dokumentet si më poshtë: 

a) Dokumente nga: “Fondi 4. Dosja nr. 566 viti 1990, për disa te dhëna për futjen e studenteve 

në ambasadat e huaja”, me 6 (faqe); 

b) Dokumente nga: “Fondi 4. Dosje nr.648, për disa përpjekje për organizimin e një mitingu 

nga studentet te ILP Gjirokastër Viti 1990”, me 6 (faqe); 

c) Dokumente nga: “Fondi 4, Dosje nr.649, për disa fletushka qe bëjnë thirrje për demonstrate 

dhe nxitje te mëtejshme të trazirave në Durrës, etj., Viti 1990”, me 9 (faqe); 

 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

 

Kryetare: Gentiana Sula (Në mungesë dhe me urdhër, Simon Mirakaj) 

 

Anëtar: Altin Hoxha, Prof. As. Dr. Marenglen Kasmi 

 

Vendimi nr.330, datë 16.07.2021 (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 K. B. dokumentet si më poshtë: 

a) Dokumente nga: “Fondi 4. Dosja nr. 566 viti 1990, për disa të dhëna për futjen e studentëve 

në ambasadat e huaja”, me 6 (faqe); 

b) Dokumente nga: “Fondi 4. Dosje nr.648, për disa përpjekje për organizimin e një mitingu 

nga studentët e ILP Gjirokastër Viti 1990”, me 6 (faqe); 

c) Dokumente nga: “Fondi 4, Dosje nr.649, për disa fletushka qe bëjnë thirrje për demonstratë 

dhe nxitje të mëtejshme të trazirave në Durrës, etj., Viti 1990”, me 9 (faqe); 

 

2.  Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

 

Kryetare: Gentiana Sula (Në mungesë dhe me urdhër, Simon Mirakaj) 

 

Anëtar: Altin Hoxha, Prof. As. Dr. Marenglen Kasmi 

 

Vendimi nr.331, datë 16.07.2021 (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 S. D. dokumentet si më poshtë: 

a)  Dokumente nga “Dosje Hetimore – Gjyqësore me nr. 2209, “E. T.”, prej 553 faqe; 

 

2.  Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

 

Kryetare: Gentiana Sula (Në mungesë dhe me urdhër, Simon Mirakaj) 

 

Anëtar: Altin Hoxha, Prof. As. Dr. Marenglen Kasmi 

 



Vendimi nr. 338, datë 23.07.2021 (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 shtetases T.S. dokumentet si më poshtë: 

a) Dosje përpunimi në ngarkim të A. R. H (K.); Deklasifikuar me vendim KDZH nr.05. 

dt. 05.03.2021, me 207 faqe; 

b) Dosje Hetimore – Gjyqësore, me nr. 11554, në ngarkim të “A. R. H.”, me 163 faqe; 

c) Dosje agjenturiale nr. 1334 me pseudonim “Shtriga”, me 90 faqe në total; 

d) Dosje hetuesie nr. 1687-A me nr. total faqesh të digjitalizuar 344; temë diplome me nr. 

faqesh 88;  

e) Dokumente të ndryshme , në ngarkim të shtetases “S. K.”, me nr. total faqesh 81; 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

 

Kryetare: Gentiana Sula 

 

Anëtar: Altin Hoxha, Prof.As.Dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Vendimi nr. 339, datë 23.07.2021 (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 M. Sh. dokumentet si më poshtë: 

 

a) Dosje Formulare nr. 549, “M. O.”, 25 faqe; Deklasifikuar me vendim KDZH 

nr.06.02.04.2021; 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

 

Kryetare: Gentiana Sula 

 

Anëtar: Altin Hoxha, Prof.As.Dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 

 

 

Vendimi nr.340, datë 23.07.2021 (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 M.H. dokumentet si më poshtë: 

 

Shtetasi G.H. figuron në:  

a) Fondi ish Operativ, dosje nr. 2617/121, me materiale për G. R. H., me dy volume me 34 

(tridhjetë e katër) fletë dhe 49 (dyzet e nëntë) fletë.  



Shtetasja A. H. figuron në: 

a) Fondi ish Drejtoria e Punëve të Brendshme Tiranë, dosje përpunimi nr. 213, në ngarkim të 

A. R. H.(K.), me 108 (njëqind e tetë) fletë + 14 (katërmbëdhjetë) fletë në zarf dhe fashikull 

personal për të dënuar me 9 (nëntë) fletë.  

b) Fondi ish Operativ, dosje agjenturialë “Shtriga”, nr. 2776A, me 74 (shtatëdhjetë e katër) 

fletë. 

c) Fondi nr.1, Hetimor-Gjyqësor, dosja nr.11554; 

Shtetasi Xh. K. Figuron në: 

a) Fondi ish Operativ, dosje formulare nr. 1099, në ngarkim të Xh. S. K., me 49 (dyzet e 

nëntë) fletë. 

b) Fondi ish Operativ, dosje formulare nr. 1363, në ngarkim të Xh. S.K., me 106 (njëqind e 

gjashtë) fletë. 

c) Fondi nr.1, Hetimor-Gjyqësor, dosja nr.2836; 

d) Fondi nr.1, Hetimor-Gjyqësor, dosja nr.2922; 

e) Fondi nr.1, Hetimor-Gjyqësor, dosja nr.9135; 

f) Fondi nr.1, Hetimor-Gjyqësor, dosja nr.10745; 

g) Fondi nr.1, Hetimor-Gjyqësor, dosja nr.12397; 

Shtetasi At Gj. S. figuron në: 

a) Fondi ish Operativ, dosje formulare nr 906, në ngarkim të At Gj. S. me 121 (njëqind e 

njëzet e një) fletë. 

Shtetasja L. G. N. figuron në: 

a) Fondi ish Operativ, dosje përpunimi nr. 1814, në ngarkim të L. G. N, me 200 (dyqind) 

fletë. 

Shtetasi M.  C. figuron në: 

a) Fondi ish Dega e Punëve të Brendshme Shkodër, dosje përpunimi nr. 1901, në ngarkim të 

M. T. C. me 39 (tridhjetë e nëntë) fletë. 

b) Fondi nr.1, Hetimor-Gjyqësor, dosja nr.1483; 

Shtetasi A. A. figuron në: 

a) Fondi ish Operativ, dosje kërkimi nr. 323, në ngarkim të A. A., me 175 (njëqind e 

shtatëdhjetë e pesë) fletë. 

Shtetasi R. D. figuron në:  

a) Fondi nr.1, Hetimor-Gjyqësor, dosja nr.1393; 

Shtetasi S. S. figuron në: 

a) Fondi nr.1, Hetimor-Gjyqësor, dosja nr.1393 

Shtetasi I. R. figuron në: 

a) Fondi nr.1, Hetimor-Gjyqësor, dosja nr.1393; 

Shtetasi K. K. figuron në: 

a) Fondi nr.1, Hetimor-Gjyqësor, dosja nr.1568; 

b) Fondi nr.1, Hetimor-Gjyqësor, dosja nr.12551; 



 

Për gjyqin e shtetasve të dënuar në procesin për Kënetën e Maliqit figurojnë këto materiale: 

 

a) Fondi Nr.4, Viti 1946, dosje nr. 72; 

b) Fondi Nr.4, Viti 1946, dosje nr. 2; 

c) Fondi Nr.4, Viti 1946, dosje nr. 4; 

d) Fondi Nr.4, Viti 1946, dosje nr. 5; 

e) Fondi nr.1, Hetimor-Gjyqësor, dosja nr.1080; 

 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

 

Kryetare: Gentiana Sula 

 

Anëtar: Altin Hoxha, Prof. As. Dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 

 

Vendimi nr. 341, datë 23.07.2021 (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 M. H dokumentet si më poshtë: 

 

a) Fondi nr.1, Hetimore-Gjyqësore, dosje nr.1568; 

 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

 

Kryetare: Gentiana Sula 

 

Anëtar: Altin Hoxha, Prof. As. Dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 

 
 



 

Vendimi nr.342, datë 23.07.2021 (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 shtetases I.B. dokumentet si më poshtë: 

a) Historia e Armës së Sigurimit të Shtetit, Vëllimi I, me 265 faqe; 

b) Historia e Armës së Sigurimit të Shtetit, Vëllimi II, me 254 faqe; 

c) Historia e Armës së Sigurimit të Shtetit, Vëllimi III, me 216 faqe; 

d) Historia e Armës së Sigurimit të Shtetit, Vëllimi IV, me 278 faqe; 

e) Historia e Armës së Sigurimit të Shtetit, Vëllimi V, me 278 faqe; 

f) Historia e Armës së Sigurimit të Shtetit, Vëllimi VI, me 392 faqe; 

g) Historia e Armës së Sigurimit të Shtetit, Vëllimi VII, me 226 faqe; 

h) Rregullore e Evidencës Agjenturore operative të organeve të zbulimit 1986, me 47 

faqe; 

i) Rregullore e Evidencës Agjenturore operative të organeve të zbulimit 1987, me 57 

faqe;  

j) Dosje nr. 29, Platforma politike dhe organizative e organeve të Sigurimit të Shtetit, 

viti 1948, me 29 faqe; 

k) Platforma e punës operative e organeve të punëve të brendshme, viti 1958, me nr. 

total faqesh 41;    

l) Platforma e punës operative e organeve të punëve të brendshme, viti 1977, me nr. 

total faqesh 10;    

m) Platforma e punës operative e organeve të punëve të brendshme, viti 1985, me nr. 

total faqesh 12;    



2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

 

Kryetare: Gentiana Sula 

 

Anëtar: Altin Hoxha, Prof. As. Dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 

 

 

 

Vendimi nr.343, datë 23.07.2021 (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 shtetases B. GJ. dokumentet si më poshtë: 

 

a) Dosje Objekti i Rëndësisë së Veçantë, nr.126 “Teatri i Operës dhe Baletit”, me dy fashikuj, 

me 161 faqe; 

b) Dosje Objekti i Rëndësisë së Veçantë, “Lidhja e Shkrimtarëve”, me tre volume, me 116 

faqe;  

c) Dosje Objekti i Rëndësisë së Veçantë Kinostudio ''Shqipëria e Re '' nr. 133, me 254 faqe; 

d) Dosje Objekti Radio “Televizioni Shqiptar”, me 445 faqe; 

e) Historia e Armës së Sigurimit të Shtetit, Vëllimi I, me 265 faqe; 

f) Historia e Armës së Sigurimit të Shtetit, Vëllimi II, me 254 faqe; 

g) Historia e Armës së Sigurimit të Shtetit, Vëllimi III, me 216 faqe; 

h) Historia e Armës së Sigurimit të Shtetit, Vëllimi IV, me 278 faqe; 

i) Historia e Armës së Sigurimit të Shtetit, Vëllimi V, me 278 faqe; 

j) Historia e Armës së Sigurimit të Shtetit, Vëllimi VI, me 392 faqe; 

k) Historia e Armës së Sigurimit të Shtetit, Vëllimi VII, me 226 faqe; 

l) Rregullore e Evidencës Agjenturore operative të organeve të zbulimit 1986, 47 faqe; 

m) Rregullore e Evidencës Agjenturore operative të organeve të zbulimit 1987, 57 faqe;  

n) Dosje nr. 29 -  Platforma politike dhe organizative e organeve të Sigurimit të Shtetit, viti 

1948, 29 faqe 

o) Platforma e punës operative e organeve të punëve të brendshme, viti 1958, me nr. total 

faqesh 41;    



p) Platforma e punës operative e organeve të punëve të brendshme, viti 1977, me nr. total 

faqesh 10;    

q) Platforma e punës operative e organeve të punëve të brendshme, viti 1985, me nr. total 

faqesh 12;   

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

 

Kryetare: Gentiana Sula 

 

Anëtar: Altin Hoxha, Prof. As. Dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 

 

Vendim nr.346, datë 27.07.2021 (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 R.L. dokumentet si më poshtë: 

 

a) Historia e Armës së Sigurimit të Shtetit, Vëllimi I, me 265 faqe; 

b) Historia e Armës së Sigurimit të Shtetit, Vëllimi II, me 254 faqe; 

c) Historia e Armës së Sigurimit të Shtetit, Vëllimi III, me 216 faqe; 

d) Historia e Armës së Sigurimit të Shtetit, Vëllimi IV, me 278 faqe; 

e) Historia e Armës së Sigurimit të Shtetit, Vëllimi V, me 278 faqe; 

f) Historia e Armës së Sigurimit të Shtetit, Vëllimi VI, me 392 faqe; 

g) Historia e Armës së Sigurimit të Shtetit, Vëllimi VII, me 226 faqe; 

 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

 

Kryetare: Gentiana Sula 

 

Anëtar: Altin Hoxha, Prof. As. Dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 

 



Vendim nr. 347, datë 27.07.2021 (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 informojë shtetasin M.H., për sa kërkohet në shkresën me nr. prot. 788, datë 24.05.2021, 

që mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, në lidhje me shtetasin D. D. M. nuk 

ekzistojnë të dhëna, që të ketë qenë ndonjëherë të survejuar apo të ketë dokumente për të 

në arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit. 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

 

Kryetare: Gentiana Sula 

 

Anëtar: Altin Hoxha, Prof. As. Dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 

 

Vendim nr. 361, datë 10.08.2021 (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 shtetasit I.K dokumentet si më poshtë: 

a) Dosje objekti “Vatra”, vëll.I,  deklasifikuar me vendim nr.12, dt.17.06.2019, me nr. 

total fletësh 296; 

b) Dosje objekti “Vatra”, vëll.II,  deklasifikuar me vendim nr.12, dt.17.06.2019, me nr. 

total fletësh 582;  

c) Dosje objekti “Vatra”, vëll.III,  deklasifikuar me vendim nr.12, dt.17.06.2019, me nr. 

total fletësh 178; 

 



2.Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula  

Anëtar: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 

Vendim nr. 362, datë 10.08.2021 (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 shtetases I.B dokumentet si më poshtë: 

a) Fondi Operativ, Dosja nr. 2617-A, “Materiale që bëjnë fjale për të ekzekutuarin 

G.,H.,”; Deklasifikuar me vendim KDZH nr.5, datë 05.03.2021, me 101 faqe; 

b) Dosje përpunimi në ngarkim të A. R.H. (K.); Deklasifikuar me vendim KDZH 

nr.05. dt.05.03.2021, me 207 faqe;  

c) Dosje hetimore – gjyqësore, me nr. 11554  në ngarkim të A. R. H., me 163 faqe;  

d) Fletë e shkëputur nga dosje formulare nr.10 e K. H., në ngarkim të G. H., 1 faqe;  

e) Dosje agjenturiale nr. 1334 me pseudonim “Shtriga”, me 90 faqe në total; 

f) Dosje hetuesie nr. 1687-A në ngarkim të S. K., me nr. total faqesh të digjitalizuara 

344; temë diplome me nr. faqesh 88;  

g) Dokumente të ndryshme me nr. total faqesh 81, në ngarkim të shtetases S. K.,;  

h) Dokumente nga dosje hetimore nr.2223: “Deponime nr. 1 të T. S.,”, me 33 faqe; 

i) Dokumente nga dosje-hetimore nr. 2223: “Deponime nr.2 të T. S.,” , me 28 faqe;  

j) Dokumente nga dosje-hetimoe nr. 2223: “Deponime nr. 3 të T. S.,”, me 73 faqe;  

k) Dokumente nga dosje-hetimore nr. 2223: “Deponime nr. 4 të T.S.,”, me 32 faqe;  

l) Dokumente nga dosje-hetimore nr. 2223: “Deponime nr. 5 të T. S.,”, me 28 faqe;  

m) Dokumente nga dosje-hetimore nr. 2223: “Deponime nr. 6 të T. S.,”, me 38 faqe; 

n) Dokumente nga dosje-hetimore nr. 2223: “Deponime nr. 7 të T. S.,”, 71 faqe;  

o) Dokumente nga dosja hetimore nr.2223: “Mbi T.S., me 28 faqe; 

p) Dokumente nga dosja hetimore nr.2223.1: “Procesverbale të gjyqit të T. S.,” , me 

209 faqe;  



q) Dokumente nga dosja hetimore nr.2223.2: “Procesverbale të gjyqit të T. S.,” 

(vazhdimi), me 212 faqe;  

r) Dokumente nga dosja hetimore nr.2223.9 (ku gjenden procesverbale të gjyqit të 

T.S.), me 202 faqe;  

s) Dokumente nga dosja hetimore nr.2223.10 (ku gjenden procesverbale të gjyqit të 

T. S.), me 247 faqe; 

t) Dokumente nga dosja hetimore nr.2223.11 (ku gjenden procesverbale të gjyqit të 

T. S.), me 64 faqe;  

u) Dokumente nga dosja hetimore nr.2223.12 (ku gjenden procesverbale të gjyqit të 

T.S.), 196 faqe;  

v) Dokumente nga dosja hetimore nr.2223-A (ku gjenden procesverbale të gjyqit të 

T.S. 

w) Dosje gjyqësore nr.12551 (1568) F. A.,A. P., etj., me 205 faqe;   

x) Dosje hetimore - gjyqësore nr. 1568 (vazhdimi), me 617 faqe;  

 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

Anëtar: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 

Vendim nr. 363, datë 10.08.2021 (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 S. D dokumentet si më poshtë: 

a) Dosje Objekti nr.206, “Ambasada Gjermane”, me  354 faqe; 

b) Dosje Objekti nr.207, refugjatët në Francë, me 254 faqe; 

c) Fashikull i veçantë, të arratisurit, me 417 faqe; 

d) Fondi 4 Dosja nr. 42, viti1991 “Mbi kalimin e paligjshëm të kufirit e për disa tendenca për 

futjen në ambasada e huaja dhe komente të tjera”, 33 faqe; 



e) Fondi 4 viti 1990, Dosja nr. 319 “Informacione mbi përmbajtjen e letrave të dërguar nga 

persona të arratisur e të larguar nga vendi ynë nëpërmjet futjes në ambasadat e huaja”, 18 

faqe; 

f) Dosje objekti nr. 173, Fashikull i veçantë, të arratisurit 1988 - gusht 1990, me 297 faqe; 

g) Dosari Nr.1  “Informacione dhe listat e degëve për personat e futur në ambasada”, me 142 

faqe; 

h) Fashikull i veçante, të arratisurit shtator 1990; 

i) Fondi 4, Dosja nr. 256, “Për një ngjarje të ndodhur në qytetin e Studentëve”, viti 1989, 

deklasifikuar me vendim nr.12, dt.7.05.2020, me nr. total faqesh 8; 

j) Fondi 4, Dosja nr. 650, “Kërkese drejtuar policisë për ndihmë për ruajtjen e rendit në 

Qytetin Studenti dhe qetësinë e studentëve”, me nr. total faqesh 4; 

k) Fondi 4, Dosja nr. 651, “Për disa të dhëna, komente e vlerësime të reporterëve dhe 

diplomateve të huaj për manifestimet e studentëve dhe gjendjen në vendin tonë, viti 1990”, 

deklasifikuar me vendim nr.12, dt.7.05.2020, me nr. total faqesh 38;  

l) Fondi sekretaria, 5 fotografi të periudhës dhjetor 1990- shkurt 1991. Dokumente nga 

“Fondi 4. Dosje nr. 566 viti 1990 Për disa te dhëna për futjen e studentëve në ambasadat e 

huaja”, me 6 faqe. 

m) Dokumente nga “Fondi 4. Dosje nr. 648, Për disa përpjekje për organizimin e një mitingu 

nga studentët e ILP Gjirokastër, viti 1990, 6 faqe. 

n) Dokumente nga “Fondi 4, Dosje nr. 649, Për disa fletushka qe bëjnë thirrje për demonstratë 

dhe nxitje të mëtejshme të trazirave në Durrës, etj.,” viti 1990, 9 faqe. 

o) Fondi Dega e Punëve të Brendshme Mirëdita, dosje O.R.V. Reparti i riedukimit Spaç, 2 

(dy) volume me 244 fletë. 

p) Fondi Dega e Punëve të Brendshme Mat, dosje O.R.V. Reparti Batër 301/3, nr. 68, me 90 

fletë. 

q) Fondi Dega e Punëve të Brendshme Pukë, dosje me dokumente për masat kur arratisen të 

burgosurit në Spaç me 14 skica. 

r) Dokumente nga dosje 391 me titull: “Raporte vjetore, 3-mujore mbi gjendjen e burgjeve 

1950”, me 13 faqe; 

s) Dokumente nga dosje 16 të vitit 1954: “Vendime të komisionit të internim-dëbimeve për 

masa internimi, lirime nga internimi i konfiskimeve të pasurisë ndaj të personave që 

zhvillojnë veprimtari armiqësore”, me 79 faqe; 

t) Dokumente nga dosje 16 (vazhdimi) të vitit 1954: “Vendime te komisionit te internim-

dëbimeve për masa internimi, lirime nga internimi i konfiskimeve të pasurisë ndaj të 

personave që zhvillojnë veprimtari armiqësore”, me 111 faqe;  

u) Dokumente nga dosje 15 të vitit 1954: “Vendime të komisionit të internim-dëbimeve për 

masa internimi, lirime nga internimi i konfiskimeve të pasurisë ndaj të personave që 

zhvillojnë veprimtari armiqësore”, me 48 faqe; 



v) Dosje objekti “Vatra”, vëll. I,  deklasifikuar me vendim nr.12, dt.17.06.2019, me nr. total 

fletësh 296; 

w) Dosje objekti “Vatra”, vëll. II,  deklasifikuar me vendim nr.12, dt.17.06.2019, me nr. total 

fletësh 582;  

x) Dosje objekti “Vatra”, vëll. III,  deklasifikuar me vendim nr.12, dt.17.06.2019, me nr. total 

fletësh 178; 

y) Dosje Objekti i Rëndësisë së Veçantë, Lidhja e Shkrimtarëve, me tre volume, me 116 

faqe;  

 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula  

 

Anëtar: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

VENDIME PËR 

MARRËVESHJE 

BASHKËPUNIMI 
 

 

 

 

 

 



VENDIME PËR MARRËVESHJE BASHKËPUNIMI 

 

Vendimi Nr. 349 datë 23.07.202 

 

Baza ligjore e kësaj Marrëveshjeje është ligji nr. 45/2015 “Për të drejtën e Informimit për 

Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, neni 17 i 

Rregullores “Për Organizimin dhe Funksionimin e Autoritetit për Informimin mbi Dokumentet e 

ish-Sigurimit të Shtetit”, miratuar me vendimin nr. 21, datë 09.05.2017, e ndryshuar, VKM nr. 

93, datë 27.02.2019, “Për përcaktimin e tarifave dhe të pagesave për shërbimet ndaj 

institucioneve apo personave, që ofrohen nga Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-

Sigurimit të Shtetit”, ligji nr. 8096, datë 21.03.1996 "Për kinematografinë", i ndryshuar, ligji nr. 

9048, datë 07.04.2003, "Për trashëgiminë kulturore", të ndryshuar, ligji nr. 9380 dt. 28.04.2005 

"Për të drejtat e autorit dhe të drejtat e tjera të lidhura me të", Statuti i AQSHF, ligji nr. 9154, 

datë 6.11.2003, "Për arkivat", etj. 

V E N D O S I: 

1. Miratimin e Marrëveshjes së Bashkëpunimit ndërmjet Autoritetit për Informimin mbi 

Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit (AIDSSH) dhe Arkivit Qendror Shtetëror të Filmit 

(AQSHF). 

2. Dërgimin e kësaj Marrëveshjeje për vazhdimin e procedurave pranë Arkivit Qendror Shtetëror 

të Filmit AQSHF. 

3. Ngarkohet Sekretariati Teknik për zbatimin e këtij vendimi. 

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

 

 

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

Anëtar: Altin Hoxha, Prof As. Dr. Marenglen Kasmi,  Simon Mirakaj          

 

 



 

 

 

 

VENDIME TË 

ORGANIZIMIT TË 

BRENDSHËM TË 

AUTORITETIT 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



VENDIME TË ORGANIZIMIT TË BRENDSHËM TË AUTORITETIT 

 

 

Vendim Nr. 364, datë 10.08.2021 
 

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, ligjin nr. 

137/2020 “Për buxhetin e vitit 2021”, Autoriteti për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit 

të Shtetit të Republikës së Shqipërisë në mbledhjen e datës 10.08.2021,  

 

V E N D O S I: 

1. Miratimin e kërkesave buxhetore të Programit Buxhetor Afatmesëm 2022 -2024 për Fazën 

Teknike të Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit   

 

2. Dërgimin e kërkesave buxhetore të Programit Buxhetor Afatmesëm 2022 -2024 për Fazën 

Teknike të Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit  në Ministrinë 

e Financave dhe Ekonomisë. 

 

3. Ngarkohet Sekretariati Teknik për zbatimin e këtij Vendimi.  

 

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

 

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

Anëtar: Altin Hoxha, Simon Mirakaj          

 



 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIA E 
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BIBLIOGRAFIA E INFORMACIONIT TË DEKLASIFIKUAR 

 

Bibliografia e informacionit të deklasifikuar në AIDSSH me vendim nr. 12, datë 05.07.2021 

  

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

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

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

klasifikuar “sekret shtetëror”, kreu III, neni 4, pika a), c), Komisioni i Deklasifikimit dhe 

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

nr. 13, datë 03.05.2018, të Kryetares së Autoritetit “Për krijimin e Komisionit të Deklasifikimit 

dhe Zhvlerësimit të Informacionit të Klasifikuar “sekret shtetëror” në AIDSSH”, ka bërë 

deklasifikimin e plotë të dosjeve të klasifikuara “sekret shtetëror”, me Vendimin nr. 12, datë 

05.07.2021, si më poshtë:   

  

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

 

I. Deklasifikim i plotë i dosjeve: 

 

1. Dosje nr. 278, “Relacion i Ministrit të Punëve të Brendshme mbi veprimtarinë e 

organizatës armiqësore të kryesuar nga T. S., T. D. etj”, me 22 (njëzet e dy)fletë. Niveli 

i klasifikimit është “Tepër Sekret”. Dosja i përket Fondit nr. 4. Drejtoria e I-rë. Viti 

1961.  

2. Dosje nr. 217, “Për disa shqetësime në Kombinatin Kimiko-Metalurgjik në Laç si dhe 

në Minierën e bakrit Spaç”, me 9 (nëntë)fletë. Niveli i klasifikimit është “Sekret”. 

Dosja i përket Fondit nr. 4. Drejtoria e I-rë. Viti 1988.  

3. Dosje nr. 81, “Buletine mbi komentet dhe parrulla elementët armik rreth gjyqit të 

komplotistëve dhe situatës aktuale në vendin tonë”, me 43 (dyzet e tre)fletë. Niveli i 

klasifikimit është “Tepër Sekret”. Dosja i përket Fondit nr. 4. Drejtoria e I-rë. Viti 1961.  

4. Dosje nr. 125, “Informacion i Drejtorisë I-rë për komente të diplomatëve grekë për 

Kongresin e Lidhjes se Shkrimtarëve e Artistëve  të Shqipërisë dhe marrëdhëniet e 

Shqipërisë me Greqinë, Italinë e Gjermaninë”, me 3 (tre)fletë. Niveli i klasifikimit është 

“Sekret”. Dosja i përket Fondit nr. 4. Drejtoria e I-rë. Viti 1984.  

5. Dosje nr. 7, “Relacion për kapjen e një diversanti dhe procesverbale të ndryshme për 

gjetje materialesh të ndryshme të diversantëve të vdekur e të kapur”, me 9 (tre)fletë. 

Niveli i klasifikimit është “Tepër Sekret”. Dosja i përket Fondit nr. 4. Drejtoria e I-rë. 

Viti 1953.  

6. Fashikull nr. 2121, në ngarkim të H. M. dhe R. P., me 77(shtatëdhjetë e shtatë) fletë. 

Niveli i klasifikimit të dosjes është “Tepër Sekret”. Dosja i përket Fondit Ish Të Huajt.  

7. Dosje formulare nr. 718/41, në ngarkim të Z. Ll., me 22 (njëzet e dy) fletë. Niveli i 

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



8. Fashikul nr. 336, në ngarkim të A. L., me 43 (dyzet e tre) fletë. Niveli i klasifikimit të 

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

9. Dosje përpunimi nr. 2378, në ngarkim të P. L., me 43(dyzet e tre) fletë. Niveli i 

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

Brendshme Krujë.  

10. Fashikull i problemit të centralizuar “Këneta” nr. 1040, në ngarkim të B. K., me 

285 (dyqind e tetëdhjetë e pesë) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “Tepër 

Sekret”. Dosja i përket Fondit Ish Dega IV.  

11. Dosje gjurmimi nr. 41, në ngarkim të B. K., me 4 volume me 714 (shtatëqind e 

katërmbëdhjetë) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “Tepër Sekret”. Dosja i 

përket Fondit Ish Drejtoria e Punëve të Brendshme Tiranë.  

12. Dosje agjentrore nr. 3738  “Kotori”, në ngarkim të B. K., me 312 (treqind e 

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

Fondit Ish Operativ.  

13. Dosje përpunimi nr. 2967, në ngarkim të A. T., me 2 volume me 315 (treqind e 

pesëmbëdhjetë) fletë në total. Niveli i klasifikimit të dosjes është “Tepër Sekret”. Dosja 

i përket Fondit Ish Dega e Punëve të Brendshme Lushnje.  

14. Fashikull nr. 1503, në ngarkim të Sh. B., me 23 (njëzet e tre) fletë. Niveli i klasifikimit 

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

15. Fashikull nr. 1647, në ngarkim të K. H., me 2 volume me 158 (njëqind e pesëdhjetë e 

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

Fondit Ish Drejtoria e II-të.  

16. Dosje përpunimi nr. 1394, në ngarkim të A. I., me 17 (shtatëmbëdhjetë) fletë. Niveli 

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

të Brendshme Fier.  

17. Dosje personale nr. 4391, në ngarkim të Dh. K., me 16 (gjashtëmbëdhjetë) fletë. 

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

18. Dosje formulare nr.196, në ngarkim të I. M., me 19 (nëntëmbëdhjetë) fletë. Niveli i 

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

19. Dosje personale dhe pune nr. 245, në ngarkim të K. L., me 414 (katërqind e 

katërmbëdhjetë) fletë në total. Niveli i klasifikimit të dosjes është “Tepër Sekret”. 

Dosja i përket fondit ish Operativ.  

20. Fashikull nr. 4981, në ngarkim të T. M., me 28 (njëzet e tetë) fletë. Niveli i klasifikimit 

të dosjes është “Tepër Sekret”. Dosja i përket fondit ish Të Huajt.  

21. Dosje formulare nr. 3846, në ngarkim të E. M., me 24 (njëzet e katër) fletë. Niveli i 

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

Brendshme Korçë.  

22. Dosje formulare nr. 9225, në ngarkim të S. B., me 26 (njëzet e gjashtë) fletë. Niveli i 

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

të Brendshme Tiranë.  



23. Dosje përpunimi nr. 573, në ngarkim të I. K., me 51 (pesëdhjetë e një) fletë. Niveli i 

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

Brendshme Krujë.  

24. Dosje përpunimi nr. 221, në ngarkim të V. S., me 340 (treqind e dyzet) fletë. Niveli i 

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

Brendshme Berat.  

25. Dosje përpunimi nr. 4835, në ngarkim të M. K., me 208 (dyqind e tetë) fletë. Niveli 

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

26. Dosje personale nr. 2170, në ngarkim të M. L., me 27(njëzet e shtatë) fletë. Niveli i 

klasifikimit të dosjes është “Sekret”. Dosja i përket fondit Ish Operativ.  

27. Dosje përpunimi nr. 2306, në ngarkim të K. U., me 83 (tetëdhjetë e tre) fletë. Niveli 

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

të Brendshme Krujë. 

28. Fashikull personal për të dënuar nr. 154, në ngarkim të P. K., me 24 (njëzet e katër) 

fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “Sekret”. Dosja i përket fondit Ish Drejtoria e 

Punëve të Brendshme Tiranë. 

29. Dosje formulare nr. 1267, në ngarkim të P. K., me 3 volume, me 372 fletë në total. 

Niveli i klasifikimit të dosjes është “Tepër Sekret”. Dosja i përket fondit Ish Drejtoria 

e Punëve të Brendshme Tiranë.  

30. Dosje formulare nr. 6020, në ngarkim të P. K., me 55 (pesëdhjetë e pesë) + 24 (njëzet 

e katër)fletë në zarf. Niveli i klasifikimit të dosjes është “Tepër Sekret”. Dosja i përket 

fondit Ish Drejtoria e Punëve të Brendshme Tiranë.  

31. Dosje përpunimi nr. 2452, dhe në brendësi ka fashikull personal për të dënuar, në 

ngarkim të S. D., me 131 (njëqind e tridhjetë e një) fletë ne total. Niveli i klasifikimit 

të dosjes është “Tepër Sekret”. Dosja i përket fondit Ish Dega e Punëve të Brendshme 

Fier.  

32. Dosje hetimore-gjyqësore nr. 33, në ngarkim të S. D., me 64(gjashtëdhjetë e katër) 

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

Ish Dega e Punëve të Brendshme Fier.  

33. Dosje formulare nr. 9904 dhe në brendësi ka fashikull personal për të dënuar, në 

ngarkim të B. D., me 67 (gjashtëdhjetë e shtatë)fletë ne total. Niveli i klasifikimit të 

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

Tiranë. 

34. Dosje personale dhe pune nr. 2267, në ngarkim të H. K., me 3 volume, me 610 

(gjashtëqind e dhjetë) fletë ne total. Niveli i klasifikimit të dosjes është “Tepër Sekret”. 

Dosja i përket fondit Ish Dega e Punëve të Brendshme Dibër. 

35. Dosje personale dhe pune nr. 2396, në ngarkim të A. N., me 2 volume, me 124 

(njëqind e njëzet e katër) fletë në total. Niveli i  klasifikimit të dosjes është “Tepër 

Sekret”. Dosja i përket fondit Ish Dega e Punëve të Brendshme Dibër. 



36. Dosje personale dhe pune nr. 2213, në ngarkim të H. H., me 2 volume, me 63 

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

Dosja i përket fondit Ish Dega e Punëve të Brendshme Dibër. 

37. Dosje personale nr. 1139, në ngarkim të Xh. M., me 48 (dyzet e tetë) fletë në total. 

Niveli i  klasifikimit të dosjes është “Tepër Sekret”. Dosja i përket fondit Ish Dega e 

Punëve të Brendshme Dibër. 

38. Dosje personale dhe pune nr. 2416, në ngarkim të A. A., me 2 volume, me 205 

(dyqind e pesë) fletë ne total. Niveli i  klasifikimit të dosjes është “Tepër Sekret”. Dosja 

i përket fondit Ish Dega e Punëve të Brendshme Dibër. 

39. Dosje agjenturale “Lepuri” nr. 122, në ngarkim të Sh. N., me 5 volume, me 1029 

(njëmijë e njëzet e nëntë) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “Tepër Sekret”. 

Dosja i përket fondit Ish Operativ.  

 

Bibliografia e informacionit të deklasifikuar në AIDSSH me vendim nr. 13, datë 27.08.2021 

  

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

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

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

klasifikuar “sekret shtetëror”, kreu III, neni 4, pika a), c), Komisioni i Deklasifikimit dhe 

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

nr. 13, datë 03.05.2018, të Kryetares së Autoritetit “Për krijimin e Komisionit të Deklasifikimit 

dhe Zhvlerësimit të Informacionit të Klasifikuar “sekret shtetëror” në AIDSSH”, ka bërë 

deklasifikimin e plotë të dosjeve të klasifikuara “sekret shtetëror”, me Vendimin nr. 13, datë 

27.08.2021, si më poshtë:   

  

 

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

 

II. Deklasifikim i plotë i dosjeve: 

 

1. Dosje objekti “Zgavra” nr. 4787, në ngarkim të P. C., me 4 volume, me 1144 (njëmijë e 

njëqind e dyzet e katër) fletë në total. Niveli i klasifikimit të dosjes është “Tepër Sekret”. 

Dosja i përket fondit ish Dega e Punëve të Brendshme Elbasan.   

2. Dosje e problemit të centralizuar “Zgavra” nr. 1067, në ngarkim të P. C., me 3 volume, 

me 671 (gjashtëqind e shtatëdhjetë e një) fletë në total. Niveli i klasifikimit të dosjes është 

“Tepër Sekret”. Dosja i përket fondit ish Dega IV.  

3. Dosje formulare nr. 2902, në ngarkim të S. Q., me 6 volume, me 1353 (njëmijë e treqind 

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

i përket fondit ish Dega e Punëve të Brendshme Sarandë.  



4. Dosje përpunimi nr. 2422, në ngarkim të F. Q., me 6 volume, me 1557 (njëmijë e 

pesëqind e pesëdhjetë e shtatë) fletë në total. Niveli i klasifikimit të dosjes është “Tepër 

Sekret”. Dosja i përket fondit ish Dega e Punëve të Brendshme Sarandë.  

5. Dosje formulare nr. 2905, në ngarkim të Th. J., me 4 volume, me 636 (gjatëqind e 

tridhjetë e gjashtë) fletë në total. Niveli i klasifikimit të dosjes është “Sekret”. Dosja i përket 

fondit ish Dega e Punëve të Brendshme Sarandë.  

6. Dosje hetimore nr. 29, me 20 (njëzet) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “Sekret”. 

Dokumentet datojnë në vitet 1988. Dosja i përket fondit ish Dega e Punëve të Brendshme 

Kukës.  

7. Regjistër agjenture Nr. 1, Model 2, me 197 (njëqind e nëntëdhjetë e shtatë) fletë, fillon 

me nr. rendor 26 dhe mbaron me numrin rendor 5422, në total janë 53 (pesëdhjetë e tre) 

fletë të plotësuara. Niveli i klasifikimit të regjistrit është “Sekret”. Regjistri i përket fondit 

Ish Dega e Punëve të Brendshme Dibër. 

8. Dosje personale dhe pune nr. 4874, në ngarkim të D. M., me 157 (njëqind e pesëdhjetë 

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

Ish Dega e Punëve të Brendshme Shkodër.  

9. Fotokopje kartelë model 2, nr. 2226, në ngarkim të D. M., me 2 (dy) fletë. Niveli i 

klasifikimit është “Sekret A.R.P.”. Kartela i përket fondit Ish Dega IV.  

10. Fondi 4, Drejtoria I, Dosje nr. 363, viti 1985. Urdhër i Ministrisë së Punëve të Brendshme 

drejtuar repartit 313 për trajtimin me ushqim special të të arrestuarve, I. H., S. B., Sh. Ç., 

A. P. etj. Dosja ka 2 (dy) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “Sekret”.  

11. Fashikull i problemit të centralizuar nr. 1080 “Debiti”, në ngarkim të A. J., me 2 

volume me 334 (treqind e tridhjetë e katër) fletë në total + 2 (dy) fletë në zarf. Niveli i 

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

12. Dosje formulare nr. 274, në ngarkim të A. J., me 3 volume me 98 (nëntëdhjetë e tetë) 

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

Dega IV (Fondi rezervë).  

 

 

KRYETARE E KDZH-së 

Gentiana Sula 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VEPRIMTARI TË AUTORITETIT 

PËR INFORMIMIN MBI 
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VEPRIMTARI TË AUTORITETIT PËR INFORMIMIN MBI DOKUMENTET  

E ISH-SIGURIMIT TË SHTETIT PËR PERIUDHËN KORRIK – GUSHT 

 

𝐓ë 𝐩𝐚𝐠𝐣𝐞𝐭𝐮𝐫𝐢𝐭 𝐞 𝐳𝐨𝐧ë𝐬 𝐬ë 𝐛𝐫𝐞𝐠𝐮𝐭 𝐝𝐡𝐞 𝐚𝐬𝐚𝐣 𝐤𝐮𝐟𝐢𝐭𝐚𝐫𝐞 𝐧ë 𝐣𝐮𝐠 𝐭ë 𝐯𝐞𝐧𝐝𝐢𝐭 
 

Më 7 dhe 8 korrik, ekipi i AIDSSH zhvilloi një udhëtim njohës e përkujtimor, si dhe takime prezantuese 

në zonën e bregut dhe të Sarandës, në kuadër të projektit të ICMP-AIDSSH “Rritja e ndërgjegjësimit 

të publikut për drejtësinë tranzitore dhe pajtuese: adresimi i çështjes së personave të zhdukur gjatë 

periudhës komuniste”, i mbështetur nga Bashkimi Europian. 

Fillimisht, ekipi i Autoritetit vizitoi kalanë e Porto–Palermos, vend ndëshkimi gjatë regjimit komunist 

për të dënuar të ndërgjegjes. 

E vendosur në gadishullin që sot mban emrin Porto-Palermo, kalaja që i atribuohet Ali Pashë Tepelenës 

mendohet të jetë shumë më e vjetër se fundi i shekullit XVIII, kur u përshtat për sfida luftarake të 

kohës.  

E përdorur si vend internimi nga 

italianët, në 1948, me vendosjen e 

regjimit komunist në vend, kalaja 

mori statusin e monumentit të 

kulturës. Edhe si e tillë, për një 

periudhë të shkurtër, 1949-1950, 

kalaja u përdor si vend internimi i 

burrave, grave e fëmijëve, familjarë të 

kundërshtarëve politikë, të cilët 

mbaheshin të izoluar, në kushte të 

vështira në mjediset e saj të errëta e pa 

dritë. Shumë të dënuar të kampit të 

Tepelenës ndaluan për disa kohë në 

Porto Palermo, mes tyre edhe Lek 

Pervizi, që me vizatimet e tij akribike 

dëshmoi vendet e internimit në jug të 

vendit. Dëshmi të të mbijetuarve të Porto-Palermos janë publikuar sot në libra të kujtesës. 

Sot monument kulture, e vizitueshme nga shqiptarë e të huaj, kalaja dëshmon shumë histori, mes të 

cilave ato të diktaturës, duke mbartur edhe gjurmën e tyre në të sotmen.  

Njohja në terren e vendeve të kujtesës, ku u shkrua historia e shtypjes dhe mbijetesës, e mbështetur në 

“luftën e klasave”, përcakton itinerare të vizitueshme nga të rinjtë e shkollarët, për njohjen me vendet 

e vuajtjes së dënimit dhe ndëshkimit. 

Pas kalasë së Porto Palermos, ekipi ndaloi në fshatin Shën Vasil, dikur i quajtur Përparim, ku pas mesit 

të viteve ’80 u sollën edhe të dënuar të ndërgjegjes. 

Në dalje të fshatit, pranë varrezave të banorëve, pas murit rrethues, prehen ende ish-të burgosur të cilët 

kërkohen nga familjarët, që kanë aplikuar pranë institucioneve shqiptare për zhvarrimin dhe 

identifikimin e të afërmve të tyre.  

Edhe pas 30 vitesh, familjarët e të burgosurve që ndërruan jetë në ish-burgun Përparimi dhe u varrosën 

pranë varrezave të fshatit, nuk kanë marrë mbetjet njerëzore të të afërmve të tyre. Aplikimet dhe 

kërkesat pranë institucioneve synojnë finalizimin e këtij procesi, sipas protokolleve ndërkombëtare.  

Vizitat në terren i paraprinë aktivitetit të radhës për të zhdukurit në komunizëm që AIDSSH organizoi 

në bashkëpunim me ICMP dhe pushtetin lokal në Sarandë, më 8 korrik, në bashkinë e qytetit. 



Më 8 korrik, në mjediset e bashkisë së Sarandës u prezantua udhëzuesi për familjarët e të zhdukurve 

në komunizëm, në prani të familjarëve të të pagjeturve të komunizmit në zonën e bregut, asaj kufitare 

dhe në Sarandë, shoqatave të të përndjekurve dhe kujtesës, përfaqësuesve të grupeve të interesit, 

aktorëve të shoqërisë civile dhe gazetarëve.  

Njëkohësisht, Autoriteti prezantoi për qytetarët 

sarandiotë ekspozitën “E shkuara e pakryer”, 

me profile të të pagjeturve të komunizmit, 

dëshmi të mbledhura nga familjarë të të 

pagjeturve në kuadër të projektit dhe materiale 

të përzgjedhura nga hulumtimi në historikët e 

Sigurimit. 

 Udhërrëfyesi për familjarët e të 

zhdukurve në komunizëm u prezantua nga z. 

Skënder Vrioni, në komunikim publik me të 

interesuarit, para finalizimit të tij dhe 

shpërndarjes, duke bërë të qarta pikërisht 

funksionet e institucioneve në proces dhe hapat 

që duhet të ndjekin familjarët. 

Sipas znj. Gentiana Sula, kryetare e Autoritetit, “është e rëndësishme që të gjithë aktorët të bëhen 

bashkë, që familjet dhe institucionet të dëgjojnë njëri-tjetrin dhe të kenë mundësi të bashkëpunojnë për 

t’i dhënë zgjidhje kësaj çështjeje, që është përgjegjësi e shoqërisë së sotme shqiptare”. 

Nënkryetarët e bashkive të Sarandës dhe Himarës, znj. Lindita Qendro dhe z. Pervin Gjikuria 

përgëzuan për nismën dhe premtuan mbështetje të bashkive përkatëse përsa u takon proceseve që 

lidhen me të zhdukurit dhe mostjetërsimin e vendeve të raportuara. 

Përfaqësuesi i bashkisë Konispol, z. Vangjel Taho, në vijim të bashkëpunimeve të kësaj bashkie me 

Autoritetin, foli mbi gatishmërinë e bashkisë Konispol për të mbështetur nismat mbi të zhdukurit dhe 

punën me ta.  

Të pranishëm në takim, prokurori i Sarandës, z. 

Ilir Hoxha dhe shefi i komisariatit Sarandë z. 

Syrja Bellaj u shprehën në emër të 

institucioneve përkatëse që do të 

bashkëveprojnë në marrëveshje me Autoritetin, 

për një proces të koordinuar e të kujdesshëm, në 

përgjigje të aplikimeve dhe kërkesave të 

familjarëve që po ndërmarrin hapa konkretë.  

Takimi u moderua nga Ardita Repishti e 

AIDSSH dhe vijoi me qëndrimet e shoqatës së 

ish-të përndjekurve politikë të Sarandës, z. 

Llambro Nesturi e të tjerë, të gazetarëve të 

zonës, që në vite u kanë dhënë zë këtyre 

historive, mes të cilëve z. Thoma Nika, dhe të 

interesuarve të drejtpërdrejtë, që bënë 

propozime dhe hodhën ide për trajtimin e 

çështjeve. Gjatë bisedës u shpërndanë draftudhëzues për të pranishmit dhe u plotësuan formularë nga 

familjarët e të zhdukurve.  

 

Në mbyllje të takimit, u regjistruan dëshmi për të pagjeturit e Sarandës, nga familjarët e tyre.  



Dialogu për Tiranën 
 

Dialogu për Tiranën vijoi në Autoritet në takimin e kryetares Sula me nënkryetarin e Bashkisë Tiranë, 

z. Andi Seferi, dhe kryetarin e Shoqatës Tirana, z. Arben Tafaj. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faza e parë e projektit që hedh dritë në dokumente arkivore të Sigurimit të Shtetit dhe veprimtarisë së 

tij në Tiranë pritet të realizohet muajt e ardhshëm të 2021. Projekti do të ketë bazë të gjerë dhe 

mbështetet në bashkëpunimin e ngushtë me komunitetin, historianët, institucionet dhe pushtetin lokal. 

 

𝐓ë p𝐚𝐠𝐣𝐞𝐭𝐮𝐫𝐢𝐭 𝐧ë 𝐓𝐞𝐩𝐞𝐥𝐞𝐧ë  

23 gusht, Dita Europiane e Viktimave të Totalitarizmit 
 

Më 23 gusht, Ditën Europiane të Viktimave të Totalitarizmit, ekipi i Autoritetit zhvilloi sot 

pelegrinazhin e përvitshëm në ish-kampin e internimit të Tepelenë, vend ndëshkimi gjatë regjimit 

komunist, 1949-1953. 

 

Kampi me tela me gjemba i Tepelenës është një nga faqet e errëta të diktaturës, ku u mbajtën për disa 

vjet në kushte cnjerëzore me mijëra familjarë të kundërshtarëve të regjimit, gra, fëmijë e të moshura, 

të pafajshëm. Mes tyre edhe Lek Pervizi, sot në të nëntëdhjetat, që me vizatimet e tij akribike dëshmoi 

këtë kamp internimi, historitë e tij, madje edhe një hartë me vendvarrimet e atyre që mbetën në 

Tepelenë. Dëshmitë flasin për qindra jetë të humbura, që ende sot kërkohen nga familjarët. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

Sot, ish-kampi i internimit i Tepelenës pritet të kthehet në muze, i vizitueshëm nga shqiptarë e të huaj, 

duke dëshmuar diktaturën dhe gjurmën e saj në të sotmen.  

 

 
 

Njohja në terren e vendeve të rëndësishme të kujtesës përcakton edhe itinerare të vizitueshme nga të 

rinj e shkollarë, për njohjen me vendet e vuajtjes së dënimit dhe ndëshkimit në komunizëm. 

Pas vizitës përkujtimore në kamp, me të mbijetuar e trashëgimtarë të tyre, përfaqësues të shoqatave të 

të drejtave të njeriut, takimi vijon në pallatin e kulturës Tepelenë, me aktivitetin e radhës për të 

zhdukurit, që AIDSSH organizon në bashkëpunim me ICMP dhe pushtetin lokal në Tepelenë, në 

kuadër të projektit “Rritja e ndërgjegjësimit të publikut për drejtësinë tranzitore dhe pajtuese: adresimi 

i çështjes së personave të zhdukur gjatë periudhës komuniste”, i mbështetur nga Bashkimi Europian. 

 
Autoriteti prezantoi për qytetarët e Tepelenës ekspozitën “E shkuara e pakryer”, me profile të të 

pagjeturve të komunizmit, dëshmi të mbledhura nga familjarë të të pagjeturve në kuadër të projektit 

dhe materiale të përzgjedhura nga hulumtimi në historikët e Sigurimit. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udhërrëfyesi për familjarët e të zhdukurve në komunizëm u prezantua nga znj. Mirela Lame, në 

komunikim publik me të interesuarit, duke bërë të qarta funksionet e institucioneve të përfshira dhe 

hapat që duhet të ndjekin familjarët. 



 

Kryetari i bashkisë Tepelenë, z. Tërmet Peçi dhe nënkryetare e bashkisë Gjirokastër, znj. Jorida Muho, 

premtuan mbështetje të bashkive përkatëse përsa u takon proceseve që lidhen me të zhdukurit, ku 

pushteti lokal luan rolin e vet, dhe mostjetërsimin e vendeve të raportuara. 

Të pranishëm, kryeprokurori i Gjirokastrës, z. Julian Cafka dhe shefi i komisariatit Tepelenë, z. Roland 

Zhapa, u shprehën në emër të institucioneve përkatëse që do të bashkëveprojnë në marrëveshje me 

Autoritetin, për një proces të koordinuar e të kujdesshëm, në përgjigje të aplikimeve dhe kërkesave të 

familjarëve. 

  

Po ashtu, përfaqësues të komuniteteve fetare, Sheh Hysen Hormova dhe z. Orfea Beci, i Mitropolisë 

Gjirokastër, ngritën zërin për të pagjeturit e zonës, të dënuar apo ekzekutuar gjatë diktaturës, duke 

kërkuar veprim të institucioneve të pranishme.  

Në takime u shpërndanë udhëzues dhe u plotësuan formularë nga familjarët e të zhdukurve. Në mbyllje 

u regjistruan dëshmi nga të mbijetuarit e Tepelenës.  

 

Hapat i radhës në Tepelenë e Gjirokastër do të jenë në terren, në vendvarrimet e raportuara, për veprim 

konkret e të koordinuar të institucioneve. 

 

 

Prezantohet ekspozita “Sigurimi në fjalët e veta” për të zhdukurit në diktaturë 
 

Ekspozita “Sigurimi në fjalë e veta” u zhvillua më 30 gusht, në Ditën Ndërkombëtare të të Zhdukurve, 

me praninë e Kryeministrit, z. Edi Rama, grupeve të interesit, familjarëve të të pagjeturve, 

institucioneve publike qendrore dhe vendore, komuniteteve fetare, përfaqësuesve të trupit diplomatik, 

organizatave ndërkombëtare, shoqërisë civile, shoqatave të të drejtave të njeriut, studiuesve, gazetarëve 

e studentëve. 

 

 
 

Prezantimi është i pari i këtij niveli dhe i jep akses publikut e të interesuarve në dokumentacion e të 

dhëna deri më sot të panjohura, duke përmbushur misionin e Autoritetit për informim dhe transparencë, 

në zbatim të ligjit 45/2015 i ndryshuar.  

 



Ekspozita për të zhdukurit, me materiale të ish-Sigurimit të Shtetit u zhvillua në kuadër të projektit 

“Rritja e ndërgjegjësimit të publikut për drejtësinë tranzicionale dhe të pajtimit: të zhdukurit të 

komunizëm” të ICMP-AIDSSH, të mbështetur nga BE dhe Ambasada Zvicerane dhe do të qëndrojë e 

hapur deri më 3 shtator 2021. 

 

Mbajtën fjalën në ceremoni, kryetarja e Autoritetit, znj. Gentiana Sula, z. Matthew Holliday, Shef i 

Programit, Ballkani Perëndimor, Komisioni Ndërkombëtar për Personat e Zhdukur, z. Alexis Hupin, I 

ngarkuar me punë BE në Shqipëri, z. Ylber Merdani, i shoqatës së të përndjekurve politikë, Korçë, dhe 

z. Edi Rama, Kryeministri i Shqipërisë. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NJOHJA NXIT STUDIMIN  
 

𝐅𝐚𝐭𝐢 𝐢 𝐫𝐞𝐯𝐢𝐬𝐭𝐚𝐯𝐞 𝐤𝐮𝐥𝐭𝐮𝐫𝐨𝐫𝐞 “𝐫𝐞𝐚𝐤𝐬𝐢𝐨𝐧𝐚𝐫𝐞” 𝐩𝐚𝐬 𝐯𝐞𝐧𝐝𝐨𝐬𝐣𝐞𝐬 𝐬ë 

𝐝𝐢𝐤𝐭𝐚𝐭𝐮𝐫�̈�𝐬 𝐧ë 𝐒𝐡𝐪𝐢𝐩ë𝐫𝐢 

 𝘚𝘵𝘶𝘥𝘪𝘮𝘪 𝘶 𝘱�̈�𝘳𝘨𝘢𝘵𝘪𝘵 𝘯𝘨𝘢 𝘔𝘢. 𝘈𝘭𝘮𝘢 𝘔𝘪𝘭𝘦, 𝘯�̈� 𝘬𝘶𝘢𝘥�̈�𝘳 𝘵�̈� 

𝘬𝘰𝘯𝘧𝘦𝘳𝘦𝘯𝘤�̈�𝘴 𝘯𝘥�̈�𝘳𝘬𝘰𝘮𝘣�̈�𝘵𝘢𝘳𝘦 𝘴𝘩𝘬𝘦𝘯𝘤𝘰𝘳𝘦 𝘵�̈� 𝘈𝘐𝘋𝘚𝘚𝘏 𝘮𝘦 𝘈𝘚𝘈, 

𝘐𝘚𝘒𝘗𝘒, 𝘐𝘐𝘗𝘗, “𝘍𝘺𝘵𝘺𝘳𝘢 𝘦 “𝘈𝘳𝘮𝘪𝘬𝘶𝘵” 𝘵�̈� 𝘱𝘰𝘱𝘶𝘭𝘭𝘪𝘵”. 

  

“𝑁𝑒𝑣𝑒 𝑛𝑢𝑘 𝑛𝑎 𝑚𝑏𝑒𝑡𝑒𝑡 𝑛𝑗𝑒 ̈ 𝑔𝑗�̈� 𝑝�̈�𝑟 𝑡�̈� 𝑏�̈�𝑟�̈�: 𝑇�̈� 𝑏𝑜𝑡𝑜𝑗𝑚�̈� 𝑟𝑒𝑣𝑖𝑠𝑡𝑎! 

𝑇𝑒 ̈ 𝑏𝑜𝑡𝑜𝑗𝑚�̈� 𝑟𝑒𝑣𝑖𝑠𝑡𝑎 𝑑ℎ𝑒 𝑡�̈� 𝑝𝑢𝑛𝑜𝑗𝑚�̈� 𝑚𝑒 𝑚𝑒𝑛𝑑, 𝑚𝑒 𝑠𝑦𝑠𝑡𝑒𝑚 𝑑ℎ𝑒 

𝑚𝑒 𝑠𝑒𝑟𝑖𝑜𝑧𝑖𝑡𝑒𝑡. 𝑇�̈� 𝑙𝑒𝑚𝑒 ̈ 𝑚𝑒𝑛𝑑𝑗𝑒𝑛 𝑡’𝑜𝑛�̈� 𝑡𝑒 ̈ �̧�𝑙𝑖𝑟𝑢𝑎𝑟 𝑑ℎ𝑒 

𝑡’𝑒𝑚𝑎𝑛𝑐𝑖𝑝𝑢𝑎𝑟 𝑛𝑑�̈�𝑟 𝑖𝑑𝑒𝑟𝑎 𝑡𝑒 ̈ 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑡𝑒𝑡𝑖𝑡 𝑠ℎ𝑜𝑞𝑒 ̈𝑟𝑜𝑟 𝑠ℎ𝑞𝑖𝑝𝑡𝑎𝑟, 𝑡�̈� 

𝑢𝑑ℎ�̈�𝑡𝑜𝑗�̈� 𝑙𝑖𝑟𝑖𝑠ℎ𝑡, 𝑝𝑜𝑟 𝑚𝑒 𝑛𝑔𝑎𝑑𝑎𝑙𝑒 ̈ 𝑑ℎ𝑒 𝑚𝑒 𝑘𝑢𝑗𝑑𝑒𝑠 𝑛𝑒 ̈𝑝�̈�𝑟 

𝑔�̈�𝑟𝑚𝑎𝑑ℎ𝑎𝑡 𝑒 𝑗𝑒𝑡�̈�𝑠 𝑠𝑜𝑛𝑒 ̈ 𝑏𝑟𝑒𝑛𝑑𝑎 𝑡�̈� 𝑐𝑖𝑙𝑎𝑣𝑒 𝑓𝑙𝑒𝑛 𝑞𝑦𝑠ℎ 𝑝𝑟𝑒𝑗 
𝑠ℎ𝑒𝑘𝑢𝑗𝑠ℎ…”. 

𝐵𝑟𝑎𝑛𝑘𝑜 𝑀𝑒𝑟𝑥ℎ𝑎𝑛𝑖 (𝑅𝑒𝑣𝑖𝑠𝑡𝑎: 𝑃�̈�𝑟𝑝𝑗𝑒𝑘𝑗𝑎 𝑆ℎ𝑞𝑖𝑝𝑡𝑎𝑟𝑒). 

 

Përgjatë afro një dekade gjalluan disa nga revistat më të rëndësishme 

në historinë e shtypit shqiptar, ku shkruan penat më të rëndësishme të kohës, poetë, shkrimtarë, 

përkthyes, filozofë e ideologë, të cilët ofruan një dritare kulture në Shqipërinë e prapambetur e 

analfabete të gjysmës së parë të shek. XX. “Hylli i Dritës”, “LEKA”, “Përpjekja shqiptare”, “Illyria”, 

“Shkëndija”, “Kritika”, “Revista letrare”, “Minerva”, etj., janë disa nga revistat, të cilat mblodhën rreth 

vetes personalitete si At Gjergj Fishta, Ernest Koliqi, Branko Merxhani, At Anton Harapi, Lasgush 

Poradeci, Nebil Çika, Nexhat Hakiu, Mitrush Kuteli, Arshi Pipa, Vedat Kokona, Migjeni, Ali Asllani, 

Vangjel Koça, Tajar Zavalani, etj.  

Në faqet e këtyre revistave u botua folklor, poezi, prozë të autorëve shqiptarë e kryevepra të letërsisë 

botërore, filozofi, ndërsa mori jetë debati mbi letërsinë dhe kritikën letrare.  

Pas instalimit të diktaturës komuniste, ato, jo vetëm u mbyllën, por emri dhe kontributi i tyre u fshi 

nga tekstet dhe historitë e letërsisë shqipe apo historisë së mendimit shqiptar, edhe pse ishin një hallkë 

e rëndësishme në këtë zinxhir zhvillimi.  

Ato u konsideruan “vegla të shtresave reaksionare”.  

Fati i tyre u lidh ngushtësisht me fatin e drejtuesve dhe autorëve që shkruan në to. U shpallën “armiq 

të popullit”, u dënuan në mungesë, u dënuan me burg, u pushkatuan ose u lanë në harresë. Vepra e 

Fishtës u mohua pas vdekjes; Ernest Koliqi e Arshi Pipa u larguan nga vendi për të mos u kthyer më, 

ndërsa vepra e tyre u ndalua; At Anton Harapi u pushkatua, Vinçenc Prennushi vdiq në burg, 

Aleksandër Sirdani vdiq nën torturë; Mitrush Kuteli, Nexhat Hakiu, Vedat Kokona u lanë në hije.... 

 

 



𝑹𝒆𝒗𝒐𝒍𝒖𝒄𝒊𝒐𝒏𝒊 𝒑𝒆𝒓𝒎𝒂𝒏𝒆𝒏𝒕: 𝑭𝒊𝒈𝒖𝒓𝒂 𝒆 “𝒂𝒓𝒎𝒊𝒌𝒖𝒕 𝒕ë 𝒌𝒍𝒂𝒔ë𝒔” 𝒏ë 

𝒍𝒆𝒕ë𝒓𝒔𝒊𝒏ë 𝒆 𝒓𝒆𝒂𝒍𝒊𝒛𝒎𝒊𝒕 𝒔𝒐𝒄𝒊𝒂𝒍𝒊𝒔𝒕 𝒏ë 𝑺𝒉𝒒𝒊𝒑ë𝒓𝒊 

 𝘚𝘵𝘶𝘥𝘪𝘮𝘪 𝘶 𝘱�̈�𝘳𝘨𝘢𝘵𝘪𝘵 𝘯𝘨𝘢 𝘋𝘳. 𝘈𝘯𝘫𝘦𝘻𝘢 𝘟𝘩𝘢𝘧𝘦𝘳𝘢𝘫, 𝘯�̈� 𝘬𝘶𝘢𝘥�̈�𝘳 𝘵𝘦 ̈ 

𝘬𝘰𝘯𝘧𝘦𝘳𝘦𝘯𝘤�̈�𝘴 𝘯𝘥�̈�𝘳𝘬𝘰𝘮𝘣�̈�𝘵𝘢𝘳𝘦 𝘴𝘩𝘬𝘦𝘯𝘤𝘰𝘳𝘦 𝘵�̈� 𝘈𝘐𝘋𝘚𝘚𝘏 𝘮𝘦 𝘈𝘚𝘈, 𝘐𝘚𝘒𝘗𝘒, 

𝘐𝘐𝘗𝘗, 𝘔𝘶𝘻𝘦𝘶𝘯 𝘏𝘪𝘴𝘵𝘰𝘳𝘪𝘬 𝘒𝘰𝘮𝘣�̈�𝘵𝘢𝘳, “𝘍𝘺𝘵𝘺𝘳𝘢 𝘦 “𝘈𝘳𝘮𝘪𝘬𝘶𝘵” 𝘵�̈� 𝘱𝘰𝘱𝘶𝘭𝘭𝘪𝘵”. 

  
Praktika e prodhimit të armiqve gjeti vendin e saj edhe në art. Letërsia, si 

mjet efikas që në letërsinë e realizmit socialist synonte të pasqyronte të 

ashtuquajturin ”realitet socialist”, nuk i shpëtoi dot ndikimit të direktivave 

që vinin prej udhëheqjes.  

Ajo përvetësoi fjalorin e partisë dhe arriti të krijonte me “sukses” 

prototipin e armikut që mund të gjendej kudo, si te të deklasuarit, ashtu 

edhe në gjirin e klasës punëtore apo edhe në vetë gjirin e Partisë.  

Që në fillimet e tij, regjimi komunist shqiptar synoi ta vendoste letërsinë 

në kontroll të plotë, në mënyrë që të kontrollonte dhe dijen që kjo letërsi 

prodhonte. Përmes letërsisë, regjimi komunist synoi të ndërtonte një 

situatë revolucioni permanent, ku armiku gjithmonë prezent, edhe pse zbulohej dhe eleminohej prej 

Partisë vigjilente, sërish arrinte të mbijetonte për të justifikuar valët e herëpasherëshme të likuidimit 

në radhët e elitave drejtuese të Partisë së Punës.  

Kjo sigurisht kërkonte praninë dhe pranimin e vëzhgimit dhe raportimit të çdo të dyshuari që mund të 

prishte lumturinë e ndërtimit të socializmit. Përmes letërsisë dhe artit në përgjithësi, shteti totalitar 

shpiku dhe eliminoi armiq dhe në këtë mënyrë legjitimoi ashpërsinë e regjimit, kontrollin e plotë në 

fushën e politikës, ekonomisë, artit e rendit, si dhe izolimin e vendit... 

 
𝐏ë𝐫𝐣𝐚𝐬𝐡𝐭𝐢𝐦𝐢 𝐧𝐠𝐚 𝐡𝐢𝐬𝐭𝐨𝐫𝐢𝐚 𝐞 𝐥𝐞𝐭ë𝐫𝐬𝐢𝐬ë, 𝐬𝐢 𝐝ë𝐧𝐢𝐦 𝐩ë𝐫 

𝐬𝐡𝐤𝐫𝐢𝐦𝐭𝐚𝐫ë𝐭 “𝐚𝐫𝐦𝐢𝐪” 

(𝑆𝑖 𝑢 𝑡𝑟𝑎𝑗𝑡𝑢𝑎𝑛 𝐹𝑖𝑠ℎ𝑡𝑎, 𝐾𝑜𝑛𝑖𝑐𝑎 𝑒 𝐾𝑜𝑙𝑖𝑞𝑖; 𝑣�̈�𝑠ℎ𝑡𝑟𝑖𝑚 𝑘𝑟𝑎ℎ𝑎𝑠𝑖𝑚𝑜𝑟 

𝑚𝑒𝑠 𝑑𝑦 𝑡𝑒𝑘𝑠𝑡𝑒𝑣𝑒 𝑡�̈� 𝑏𝑜𝑡𝑢𝑎𝑟𝑎 𝑛𝑔𝑎 𝐴𝑘𝑎𝑑𝑒𝑚𝑖𝑎 𝑒 𝑆ℎ𝑘𝑒𝑛𝑐𝑎𝑣𝑒 𝑑ℎ𝑒 

𝑛𝑗�̈� 𝑏𝑜𝑐𝑒𝑡𝑖)  
 

𝘚𝘵𝘶𝘥𝘪𝘮𝘪 𝑢 𝑝�̈�𝑟𝑔𝑎𝑡𝑖𝑡 𝑛𝑔𝑎 𝑀𝑎. 𝐵𝑟𝑢𝑛𝑖𝑙𝑑𝑎 𝑃𝑟𝑖𝑓𝑡𝑖 , 𝘯�̈� 𝘬𝘶𝘢𝘥�̈�𝘳 
𝘵�̈� 𝘬𝘰𝘯𝘧𝘦𝘳𝘦𝘯𝘤�̈�𝘴 𝘯𝘥�̈�𝘳𝘬𝘰𝘮𝘣�̈�𝘵𝘢𝘳𝘦 𝘴𝘩𝘬𝘦𝘯𝘤𝘰𝘳𝘦 𝘵�̈� 𝘈𝘐𝘋𝘚𝘚𝘏 𝘮𝘦 𝘈𝘚𝘈, 

𝘐𝘚𝘒𝘗𝘒, 𝘐𝘐𝘗𝘗, 𝘔𝘶𝘻𝘦𝘶𝘯 𝘏𝘪𝘴𝘵𝘰𝘳𝘪𝘬 𝘒𝘰𝘮𝘣�̈�𝘵𝘢𝘳, “𝘍𝘺𝘵𝘺𝘳𝘢 𝘦 “𝘈𝘳𝘮𝘪𝘬𝘶𝘵” 

𝘵�̈� 𝘱𝘰𝘱𝘶𝘭𝘭𝘪𝘵”. 

Tekstet e historive të letërsisë shqipe janë pasqyra më e mirë e 

dënimit me përjashtim të një numri jo të paktë shkrimtarësh e 

poetësh, të shpallur si “armiq të popullit”, jo për shkak të veprës së 

tyre letrare, por për shkak të angazhimit të tyre politik.  

Ky përjashtim nga tekstet e historisë së letërsisë ka shërbyer si dënim 

prapavajtës për një grup autorësh, vepra letrare e të cilëve është 

krijuar përpara vendosjes së regjimit komunist dhe kanonizimit të realizmit socialist në letërsi e arte.  

Raste tipike të këtij lloj dënimi i gjejmë në përjashtimin e veprës së Gjergj Fishtës, Faik Konicës e 

Ernest Koliqit, fshirja e të cilëve, ku plotësisht e ku cekur përciptaz, aq sa meritonin të lakoheshin 

armiqtë, solli dëm të tejskajshëm në hierarkinë letrare.  

Dy të parët nuk jetuan aq sa ta merrnin për së gjalli këtë dënim, ndërsa Koliqi e ka vuajtur shumë këtë 

ndërprerje komunikimi me lexuesin e tij shqiptar, që nga Roma, ku jetoi deri sa vdiq, me damkën e 

“fashistit” dhe “armikut të popullit”. Historia e letërsisë shqipe në rrugëtimin e saj, fill pas ndryshimeve 



që pasuan në vitet ‘44-‘45 e deri në botimin e 1983-shit, nuk mundi dot t’i shkiste kufizimeve 

ideologjike, as kufirit të vënë: “me ne, ose kundër nesh”.  

Mjaft të kujtojmë deklaratën e Shefqet Musarajt gjatë fjalës në Konferencën III të Lidhjes së 

Shkrimtarëve, në tetor 1949, për të kuptuar drejtimin që do të merrte letërsia, edhe pse sinjalet ishin 

dhënë së paku 3 vite më parë: “𝑃𝑜 𝑚𝑢𝑛𝑑𝑒𝑡 𝑞�̈� 𝑛�̈� 𝑚𝑒𝑠 𝑡‟𝑜𝑛�̈� 𝑡�̈� 𝑘𝑒𝑡�̈� 𝑠ℎ𝑘𝑟𝑖𝑚𝑡𝑎𝑟𝑒 ̈ 𝑞�̈� 𝑡�̈� 𝑚𝑜𝑠 𝑗𝑒𝑛�̈� 

𝑝�̈�𝑟 𝑘�̈�𝑡�̈� 𝑢𝑑ℎ�̈�. 𝑁𝑒 𝑗𝑒𝑚𝑖 𝑡�̈� 𝑑𝑒𝑡𝑦𝑟𝑢𝑎𝑟 𝑡‟𝑢 𝑠ℎ𝑝𝑗𝑒𝑔𝑜𝑗𝑚�̈� 𝑘𝑒 ̈𝑡𝑦𝑟𝑒 𝑢𝑑ℎ�̈�𝑛 𝑒 𝑑𝑟𝑒𝑗𝑡�̈�. 𝑁𝑒 ̈ 𝑞𝑜𝑓𝑡�̈� 𝑠𝑒 𝑚𝑒 

𝑔𝑗𝑖𝑡ℎ�̈� 𝑝�̈�𝑟𝑝𝑗𝑒𝑘𝑗𝑒𝑛 𝑡‟𝑜𝑛�̈�, 𝑠‟𝑑𝑜 𝑚𝑢𝑛𝑑 𝑡�̈� 𝑘𝑢𝑝𝑡𝑜𝑗𝑛�̈� 𝑜𝑠𝑒 𝑑𝑜 𝑡�̈� 𝑏�̈�𝑗𝑛�̈� 𝑠𝑖𝑘𝑢𝑟 𝑠‟𝑘𝑢𝑝𝑡𝑜𝑗𝑛�̈�...𝑡�̈� 𝑗𝑒𝑛�̈� 𝑡�̈� 

𝑠𝑖𝑔𝑢𝑟𝑡 𝑠𝑒 𝑝𝑢𝑛𝑎 𝑜𝑠𝑒 𝑙𝑢𝑓𝑡𝑎 𝑗𝑜𝑛�̈� 𝑑𝑜 𝑡‟𝑖 𝑒𝑙𝑖𝑚𝑖𝑛𝑜𝑗𝑒 ̈”... 

 

𝐀𝐫𝐦𝐢𝐪𝐭ë 𝐞 𝐯ë𝐫𝐭𝐞𝐭ë 𝐭ë 𝐩𝐨𝐩𝐮𝐥𝐥𝐢𝐭  

𝘚𝘵𝘶𝘥𝘪𝘮𝘪 𝘶 𝘱�̈�𝘳𝘨𝘢𝘵𝘪𝘵 𝘯𝘨𝘢 Ç𝘦𝘭𝘰 𝘏𝘰𝘹𝘩𝘢, 𝘯�̈� 𝘬𝘶𝘢𝘥�̈�𝘳 𝘵�̈� 

𝘬𝘰𝘯𝘧𝘦𝘳𝘦𝘯𝘤�̈�𝘴 𝘯𝘥�̈�𝘳𝘬𝘰𝘮𝘣�̈�𝘵𝘢𝘳𝘦 𝘴𝘩𝘬𝘦𝘯𝘤𝘰𝘳𝘦 𝘵�̈� 𝘈𝘐𝘋𝘚𝘚𝘏 𝘮𝘦 𝘈𝘚𝘈, 

𝘐𝘚𝘒𝘗𝘒, 𝘐𝘐𝘗𝘗, 𝘔𝘶𝘻𝘦𝘶𝘯 𝘏𝘪𝘴𝘵𝘰𝘳𝘪𝘬 𝘒𝘰𝘮𝘣�̈�𝘵𝘢𝘳, “𝘍𝘺𝘵𝘺𝘳𝘢 𝘦 “𝘈𝘳𝘮𝘪𝘬𝘶𝘵” 

𝘵�̈� 𝘱𝘰𝘱𝘶𝘭𝘭𝘪𝘵”. 

Koncepti i armikut të popullit u përdor nga komunistët që gjatë 

luftës, si një masë ligjore ndaj personave të caktuar, në përgjithësi 

kundërshtarë politikë të tyre. Pas lufte, kundërshtarët e regjimit 

dënoheshin bazuar në dy nene të ligjit për gjykatat ushtarake (14 

janar 1945):  

neni 14, krimineli i luftës dhe neni 15, armiku i popullit.  

Neni 15 ishte një përkufizim për armikun e popullit në 

këndvështrimin e regjimit komunist, i cili përfshinte kategori të 

ndryshme njerëzish, jo domosdoshmërisht politikanë. Armiq të 

popullit u etiketuan dhe njerëz që thjesht ishin pro ekonomisë private 

për arsye krejt personale, ose persona që kishin lidhje gjaku me 

kundërshtarët realë ose të supozuar të regjimin, etj.  

Duke përdorur të njëjtat përkufizime që përdorën komunistët, ky studim përpiqet të argumentojë se 

armiqtë realë të popullit gjendeshin në anën e strukturave që dënuan me mijëra persona si armiq të 

popullit... 

 

 

 

 

 

 


