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PËR INFORMIMIN MBI DOKUMENTET
E ISH-SIGURIMIT TË SHTETIT
TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË

Të gjitha publikimet e Autoritetit për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit mund
të gjenden në versionin online, në faqen zyrtare të institucionit
www.autoritetidosjeve.gov.al dhe në platformën ISSUU https://issuu.com/aidssh

Buletinët botohen në përputhje në ligjin nr. 45/2015, “Për të drejtën e informimit për dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjin
nr. 9887/2008, “Për mbrojtjen e të dhënave personale”, i ndryshuar dhe “Rregulloren për
mbrojtjen, përpunimin, ruajtjen dhe sigurinë e të dhënave personale në AIDSSH”, miratuar me vendimin nr. 25, datë 25/05/2017 dhe “Rregulloren mbi publikimin e veprimtarisë
së Autoritetit, në ushtrim të detyrave funksionale të ngarkuara me ligj, përmes buletinit
në letër apo online në faqen e Autoritetit”, miratuar me vendimin nr. 88, datë 22/2/2019 të
Autoritetit.
Nëse jeni të interesuar për informacion të mëtejshëm, mund të paraqitni kërkesë të posaçme
pranë AIDSSH-së, në përputhje me ligjin nr. 45/2015, “Për të drejtën e informimit për dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë” dhe ligjin nr.
119/2014 “Për të drejtën e informimit”.
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Vendim nr. 50, datë 8.3.2018 (i shkurtuar)
Në mbështetje të ligjit nr. 45/2015, datë 30.4.2015 “Për të drejtën e informimit për dokumentet e ishSigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, në mbledhjen e datës 8.3.2018
Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë
VENDOSI:

1. Të informojë institucionin e Presidentit të Republikës për informacionin që kërkohet në

shkresën nr. 613 prot., datë 27.2.2018 se, për z. Y. D., z. Q. Q., znj. E. K., z. A. S., z. A.
Mi, z. A. M., z. F. H., znj. A. V. (H.), z. A. B., z. V. D., z. L. P. dhe z. L. Ç., nga verifikimet
e kryera deri tani, nuk figurojnë të ketë materiale në emër të tyre, në mbështetje
të 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. 2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Kryetare:
Anëtarë:

Gentiana Sula
Altin Hoxha, dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj

Vendim nr. 52, datë 16.3.2018 (i shkurtuar)
Në mbështetje të ligjit nr. 45/2015, datë 30.4.2015 “Për të drejtën e informimit për dokumentet e ishSigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligji nr. 23/2015, “Për shërbimin e
jashtëm të Republikës së Shqipërisë”, vendimit nr. 816/2015, “Për miratimin e rregullores për Shërbimin
e Jashtëm të Republikës së Shqipërisë”, në mbledhjen e datës 8.3.2018 Autoriteti për Informimin mbi
Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë
VENDOSI:

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

a) Për zonjat dhe zotërinjtë: 1. A. Ç., 2. A. D., 3. Ll. K., 4. A. H., 5. E. M., 6. Q. K.,
7. N. Ç., 8. S. N., 9. E. B., 10. A. J., 11. A. M., 12. B. D., 13. F. P., 14. R. B., 15.
Sh. S., 16. E. R., 17. A. G., 18. A. P., 19. I. Gj., 20. A. P., 21. F. D., 22. S. Xh.,
23. E. A., 24. A. H., 25. E. H., 26. S. Sh., 27. A. G., 28. A. D., 29. A. J., 30. E. B.,
31. M. V., 32. E. F., 33. G. K., 34. A. K., 35. P. J., 36. L. Z., 37. A. Ç., 38. L. L.,
39. N. S., 40. B. K., 41. A. I., 42. H. G., 43. F. K., 44. G. M.I, 45. A. P., 46. R. Sh.,
47. G. K., 48. E. F., 49. L. M., 50. E. K., 51. A. B. L., 52. T. K., 53. V. K., 54. O.
Ç., 55. B. C., 56. B. C., 57. E. V., 58. R. B., 59. A. S., 60. M. Xh., 61. A. T., 62.
M. B., 63. Xh. K., 64. V. D., 65. S. F., 66. Gj. T., 67. E. S., 68. Sh. K. (P.), 69. S.
V., 70. G. G., 71. A. K., 72. Z. Z., 73. A. S., 74. J. P., 75. A. J., 76. I. T., 77. P. C.
(H.), 78. N. D., 79. A. P., 80. Q. M., 81. J. Th., 82. A. R., 83. A. C., 84. R. P., 85.
L. Ç., 86. I. A., 87. V. Zh., 88. M. T., 89. Q. Q. nga verifikimet e kryera deri tani,
nuk figurojnë 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” dhe kreut IX, pikat 1 dhe 2,
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të vendimit nr. 816/2015 “Për miratimin e rregullores së Shërbimit e Jashtëm të
Republikës së Shqipërisë”.
b) Të gjithë emrat e punonjësve të përcaktuar në listën emërore të personelit
diplomatik, teknik, administrativ dhe të shërbimit në MEPJ, datëlindja e të cilëve
është pas datës 2 korrik 1973, nuk përfshihen në procesin e verifikimit për efekt
të zbatimit të ligjit nr. 45/2015.
c) Për punonjësit e tjerë të MEPJ-së, të cilët nuk janë përfshirë në germën “a” të
këtij vendimi, jemi në proces verifikimi, si dhe punonjësit që sipas listës emërore
të personelit diplomatik, teknik, administrativ dhe të shërbimit në MEPJ, ende
nuk kanë dorëzuar formularin-tip të aplikimit, jemi në pritje të dërgimit të tyre
nga MEPJ-me, për vijimin e mëtejshëm të procedurave verifikuese.
2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Kryetare:
Anëtarë:

Gentiana Sula
Altin Hoxha, dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj

Vendim nr. 58, datë 23.3.2018 (i shkurtuar)
Në mbështetje të ligjit nr. 45/2015, datë 30.4.2015 “Për të drejtën e informimit për dokumentet e ishSigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, në mbledhjen e datës 23.3.2018
Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë
VENDOSI:

1. Të informojë institucionin e Ministrisë së Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural për informa-

cionin që kërkohet respektivisht me shkresën nr. 1307/1 prot., datë 30.1.2018, shkresën
nr. 1414/1 prot., datë 12.2018 dhe shkresën nr. 1783 prot., datë 13.2.2018, se për z. A.
J., znj., E. B. dhe znj. F. Dh., nga verifikimet e kryera deri tani, nuk figurojnë 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”.

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

Kryetare:
Anëtarë:

Gentiana Sula
Altin Hoxha, dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj

Vendim nr. 59, datë 23.3.2018 (i shkurtuar)
Në mbështetje të ligjit nr. 45/2015, datë 30.4.2015 “Për të drejtën e informimit për dokumentet e ishSigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, në mbledhjen e datës 23.3.2018
Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë
VENDOSI:

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

shkresën nr. 7092/1 prot., datë 29.1.2018, lidhur me vlerësimin e cilëve etike, morale
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dhe profesionale të anëtarëve të Trupës së Nivelit të Lartë Drejtues në administratën
shtetërore dhe pozicione të barazvlefshme me to, se:
a) Për zonjat dhe zotërinjtë: 1. A. K., 2. A. G., 3. A. K., 4. A. T., 5. A. B., 6. A. Ç., 7.
A. M., 8. A. K., 9. A. A., 10. B. K., 11. E. Xh., 12. E. D., 13. E. L., 14. F. D., 15.
F. K., 16. G. K., 17. I. H., 18. I. T., 19. K. T., 20. K. B., 21. L. Ç., 22. L. S., 23. M.
M., 24. O. M., 25. P. R., 26. P. B. (F.), 27. R. (R.) H. (G.), 28. R. Gj., 29. R. B.,
30. V. V., 31. V. D., 32. V. T.,
nga verifikimet e kryera deri tani, 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”.

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Kryetare:
Anëtarë:

Gentiana Sula
Altin Hoxha, dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj

Vendim nr. 60, datë 23.3.2018 (i shkurtuar)
Në mbështetje të ligjit nr. 45/2015, datë 30.4.2015 “Për të drejtën e informimit për dokumentet e ishSigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 23/2015, “Për shërbimin e
jashtëm të Republikës së Shqipërisë”, vendimit nr. 816/2015, “Për miratimin e rregullores për Shërbimin
e Jashtëm të Republikës së Shqipërisë”, në mbledhjen e datës 16.3.2018 Autoriteti për Informimin mbi
Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë
VENDOSI:

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

2. Për zonjat dhe zotërinjtë: 1. B. B., 2.I. A., 3. G. B., 4. P. Q., 5. E. I., 6. Xh. F., 7. I. B., 8. A.

Xh., 9. S. B., 10. A. M., 11. M. Sh., 12. L. H., 13. K. H., 14. A. H., 15. K. Ç., 16. A. Ç., 17.
E. D., 18. I. Z., 19. A. Zh., 20. O. S., 21. L. V., 22. F.N., 23. E. R., 24. A. T.-R., 25. E. Gj.,
26. E. M., 27. D. T., 28. A. M., 29. F. P., 30. F. P., 31. S. B., 32. I. M., 33. E. R., 34. V. K.,
35. L. Z., 36. A. P., 37. D. D., 38. P. Y., 39. L. K., 40. K. R., 41. B. D., 42. A. L., 43. P. M.,
nga verifikimet e kryera deri tani, nuk figurojnë 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” dhe kreut
IX, pikat 1 dhe 2, të vendimit nr. 816/2015 “Për miratimin e rregullores për Shërbimin e
Jashtëm të Republikës së Shqipërisë”.

a) Për punonjësit e tjerë të MEPJ-së, të cilët nuk janë përfshirë në germën ”a” të
këtij vendimi, jemi në proces verifikimi.
3. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Kryetare:
Anëtarë:

Gentiana Sula
Altin Hoxha, dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj
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Vendim nr. 61, datë 23.3.2018 (i shkurtuar)
Në mbështetje të ligjit nr. 45/2015, datë 30.4.2015 “Për të drejtën e informimit për dokumentet e ishSigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, në mbledhjen e datës 23.3.2018
Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë
VENDOSI:

1. Të informojë institucionin e Ministrisë për Evropën dhe Punët e Jashtme për informacionin që kërkohet në shkresën nr. 4047 prot., datë 13.3.2018, se për z. K. K., nga
verifikimet e kryera deri tani:

a) nuk figuron të ketë materiale në emër të tij, sipas nenit 29, pika 2, të ligjit nr.
45/2015 “Për të drejtën e informimit për dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të
Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”.
2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Kryetare:
Anëtarë:

Gentiana Sula
Altin Hoxha, dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj

Vendim nr. 64, datë 4.4.2018 (i shkurtuar)
Në mbështetje të ligjit nr. 45/2015, datë 30.4.2015 “Për të drejtën e informimit për dokumentet e ishSigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, në mbledhjen e datës 4.4.2018
Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë
VENDOSI:

1. Të informojë z. L. S. për informacionin që kërkohet me shkresën nr. 60 prot., datë

8.2.2018, ku rezulton se, nga verifikimet e kryera deri tani, nuk figuron të ketë materiale në emër të tij, sipas nenit 29, pika 2, të ligjit nr. 45/2015 “Për të drejtën e informimit për dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të
Shqipërisë”.

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Kryetare:
Anëtarë:

Gentiana Sula
Altin Hoxha, dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj

Vendim nr. 67, datë 10.4.2018 (i shkurtuar)
Në mbështetje të ligjit nr. 45/2015, datë 30.4.2015 “Për të drejtën e informimit për dokumentet e ishSigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, në mbledhjen e datës 10.4.2018
Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë
VENDOSI:

1. Të informojë Kuvendin e Shqipërisë për informacionin që kërkohet me shkresën nr.
1228/1 prot., datë 4.4.2018, lidhur me verifikimin e cilëve etike, morale dhe profesionale
të anëtarëve kandidatë për Këshillin Drejtues të Radio-Televizionit Publik Shqiptar se,
për zonjën dhe zotërinjtë: 1. O. L., 2. z. G. T., 3. z. H. H. 4. Z. A. L., nga verifikimet e
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kryera deri tani, 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”.

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Anëtarë:

Altin Hoxha, dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj

Vendim nr. 68, datë 18.4.2018 (i shkurtuar)
Në mbështetje të ligjit nr. 45/2015, datë 30.4.2015 “Për të drejtën e informimit për dokumentet e ishSigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, në mbledhjen e datës 18.4.2018
Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë
VENDOSI:

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

shkresën nr. 876/1 prot., datë 2.3.2018, lidhur me vlerësimin e cilëve etike, morale
dhe profesionale të anëtarëve të trupës së nivelit të lartë drejtues në administratën
shtetërore dhe pozicione të barazvlefshme me to, se:
a) Për zonjat dhe zotërinjtë: 1. B. K., 2. E. Q., 3. E. K., 4. G. B., 5. G. P., 6. K. H.,
7. M. X., 8. M. S., 9. N. L.,
nga verifikimet e kryera deri tani, 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”.

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Kryetare:
Anëtarë:

Gentiana Sula
Altin Hoxha, dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj

Vendim nr. 69, datë 18.4.2018 (i shkurtuar)
Në mbështetje të ligjit nr. 45/2015, datë 30.4.2015 “Për të drejtën e informimit për dokumentet e ishSigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 23/2015, “Për Shërbimin e
Jashtëm të Republikës së Shqipërisë”, vendimit nr. 816/2015, “Për miratimin e rregullores për Shërbimin
e Jashtëm të Republikës së Shqipërisë”, në mbledhjen e datës 18.4.2018 Autoriteti për Informimin mbi
Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë
VENDOSI:

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

a) Për zonjat dhe zotërinjtë: 1. E. Sh., 2. A. H., 3. G. B., 4. F. H., 5. E. P., 6. A. K.,
7. I. N. 8. M. H. (K.), 9. I. Sh., 10. K. Xh., 11.T. B., 12.R. H., 13. S. D.,14. Gj. M.,
15. D. K., 16. P. K., 17. A. H., 18. B. B., 19. A. D., 20. S. Gj., 21. M. H., 22. S. L.
(S.), 23. M. N. (P.), 24. K. M., 25. F. Ç., 26. A. S., 27. G. S., 28. V. C., 29. B. N.,
30. P. V., 31. E. T., 32. K. N.33. O. M., 34. E. H., 35. D. Sh. (D.) 36. I. S. (Z.), 37.
A. Xh., 38. P. K., 39. L. K. (S.), 40. P. D. (T.), 41. A. M. (H.), 42. B. K., 43. I. Z.,
44. N. M. (B.), 45. E. H. (P.), 46. L. C., 47. N. K. (Sh.), 48. M. C. (E.), 49. M. L.,
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50. A. K., 51. H. R., 52. S. G., 53. B. H., 54. B. M., 55. B. Xh., 56. G. M., 57. B.
M. (L.), 58. Xh. H.(M.), 59. M. B., 60. A. F., 61. D. M. 62. I. Xh., 63. A. Xh., 64.
T. N., 65. B. M., 66. L. Q. (H.), 67. A. A.(K.), 68. T. K., 69. E. A.j (K.), 70. N. M.,
71. M. D., 72. A. P., 73. T. G., 74. S. Q. 75. A. Z., 76. L. B., 77. A. M., 78. A. D.,
79. K. P., 80. A. Ll., 81. L.D.,
nga verifikimet e kryera deri tani, nuk figurojnë 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” dhe kreut IX,
pikat 1 dhe 2, të vendimit nr. 816/2015 “Për miratimin e rregullores për Shërbimin e
Jashtëm të Republikës së Shqipërisë”.
b)

Për punonjësit e tjerë të MEPJ-me, të cilët nuk janë përfshirë në germën ”a” të
këtij vendimi, jemi në proces verifikimi.
2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Kryetare:
Anëtarë:

Gentiana Sula
Altin Hoxha, dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj

Vendim nr. 72, datë 24.4.2018 (i shkurtuar)
Në mbështetje të ligjit nr. 45/2015, datë 30.4.2015 “Për të drejtën e informimit për dokumentet e ishSigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 23/2015, “Për Shërbimin e
Jashtëm të Republikës së Shqipërisë”, vendimit nr. 816/2015, “Për miratimin e rregullores për Shërbimin
e Jashtëm të Republikës së Shqipërisë”, në mbledhjen e datës 24.4.2018 Autoriteti për Informimin mbi
Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë
VENDOSI:

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

cionin që kërkohet me shkresën nr. 18708 prot., datë 14.12.2017, “Listat emërore të
personelit diplomatik, teknik, administrativ dhe të shërbimit në MEPJ”, se për zotin F. I.
R.:

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

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Kryetare:
Anëtarë:

Gentiana Sula
Altin Hoxha, dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj

Vendim nr. 73, datë 24.4.2018 (i shkurtuar)
Në mbështetje të ligjit nr. 45/2015, datë 30.4.2015 “Për të drejtën e informimit për dokumentet e ishSigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit 23/2015 “Për Shërbimin e
Jashtëm të Republikës së Shqipërisë”, vendimit nr. 816/2015 “Për miratimin e rregullores për Shërbimin
e Jashtëm të Republikës së Shqipërisë”, në mbledhjen e datës 24.4.2018 Autoriteti për Informimin mbi
Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë
VENDOSI:
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1. Të informojë institucionin e Ministrisë për Evropën dhe Punët e Jashtme për informacionin që kërkohet me shkresën nr. 18708 prot., datë 14.12.2017, “Listat emërore të
personelit diplomatik, teknik, administrativ dhe të shërbimit në MEPJ”, se për zotin E.
F. M.:

a) nga verifikimet e kryera deri tani, figuron të ketë materiale në dokumente të
ish-Sigurimit të Shtetit, në emër të tij, sipas nenit 29, pika 2, germat “b” dhe ”c”,
të ligjit nr. 45/2015 “Për të drejtën e informimit për dokumentet e ish-Sigurimit
të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, si dhe kreut IX, pika
1 dhe 2, të vendimit nr. 816/2015 “Për miratimin e rregullores së Shërbimin e
Jashtëm të Republikës së Shqipërisë”.
2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Kryetare:
Anëtarë:

Gentiana Sula
Altin Hoxha, dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj

Vendim nr. 74, datë 24.4.2018 (i shkurtuar)
Në mbështetje të ligjit nr. 45/2015, datë 30.4.2015 “Për të drejtën e informimit për dokumentet e ishSigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit 23/2015 “Për Shërbimin e
Jashtëm të Republikës së Shqipërisë”, vendimit nr. 816/2015 “Për miratimin e rregullores së Shërbimin
e Jashtëm të Republikës së Shqipërisë”, në mbledhjen e datës 24.4.2018 Autoriteti për Informimin mbi
Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë
VENDOSI:

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

a) nga verifikimet e kryera deri tani, figuron të ketë materiale në dokumente të
ish-Sigurimit të Shtetit në emër të tij, sipas nenit 29, pika 2, germa “b”, të ligjit
nr. 45/2015 “Për të drejtën e informimit për dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit
të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, si dhe kreut IX, pikat 1 dhe 2,
të vendimit nr. 816/2015 “Për miratimin e rregullores së Shërbimin e Jashtëm
të Republikës së Shqipërisë”.
2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Kryetare:
Anëtarë:

Gentiana Sula
Altin Hoxha, dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj

Vendim nr. 75, datë 24.4.2018 (i shkurtuar)
Në mbështetje të ligjit nr. 45/2015, datë 30.4.2015 “Për të drejtën e informimit për dokumentet e ishSigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit 23/2015 “Për Shërbimin e
Jashtëm të Republikës së Shqipërisë”, vendimit nr. 816/2015 “Për miratimin e rregullores së Shërbimin
e Jashtëm të Republikës së Shqipërisë”, në mbledhjen e datës 24.4.2018 Autoriteti për Informimin mbi
Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë
VENDOSI:

1. Të informojë institucionin e Ministrisë për Evropën dhe Punët e Jashtme për informa-
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cionin që kërkohet me shkresën nr. 18708 prot., datë 14.12.2017, “Listat emërore të
personelit diplomatik, teknik, administrativ dhe të shërbimit në MEPJ”, se për zotin J.
A. Sh.:
a) nga verifikimet e kryera deri tani, figuron të ketë materiale në dokumente të
ish-Sigurimit të Shtetit, në emër të tij, sipas nenit 29, pika 2, germa “b”, të ligjit
nr. 45/2015 “Për të drejtën e informimit për dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit
të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, si dhe kreut IX, pika 1 dhe 2,
të vendimit nr. 816/2015 “Për miratimin e rregullores së Shërbimin e Jashtëm
të Republikës së Shqipërisë”.
2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Kryetare:
Anëtarë:

Gentiana Sula
Altin Hoxha, dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj

Vendim nr. 76, datë 24.4.2018 (i shkurtuar)
Në mbështetje të ligjit nr. 45/2015, datë 30.4.2015 “Për të drejtën e informimit për dokumentet e ishSigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit 23/2015 “Për Shërbimin e
Jashtëm të Republikës së Shqipërisë”, vendimit nr. 816/2015 “Për miratimin e rregullores së Shërbimin
e Jashtëm të Republikës së Shqipërisë”, në mbledhjen e datës 24.4.2018 Autoriteti për Informimin mbi
Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë
VENDOSI:

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

a) nga verifikimet e kryera deri tani, figuron të ketë materiale në dokumente të
ish-Sigurimit të Shtetit, në emër të tij, sipas nenit 29, pika 2, germa “b”, të ligjit
nr. 45/2015 “Për të drejtën e informimit për dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit
të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, si dhe kreut IX, pika 1 dhe 2,
të vendimit nr. 816/2015 “Për miratimin e rregullores së Shërbimin e Jashtëm
të Republikës së Shqipërisë”.
2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Kryetare:
Anëtarë:

Gentiana Sula
Altin Hoxha, dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj

Vendim nr. 77, datë 24.4.2018 (i shkurtuar)
Në mbështetje të ligjit nr. 45/2015, datë 30.4.2015 “Për të drejtën e informimit për dokumentet e ishSigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit 23/2015 “Për Shërbimin e
Jashtëm të Republikës së Shqipërisë”, vendimit nr. 816/2015 “Për miratimin e rregullores së Shërbimin
e Jashtëm të Republikës së Shqipërisë”, në mbledhjen e datës 24.4.2018 Autoriteti për Informimin mbi
Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë
VENDOSI:

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

- 14 -

Buletini i veprimtarisë së AIDSSH-së, 2018

Nr.2

cionin që kërkohet me shkresën nr. 18708 prot., datë 14.12.2017, “Listat emërore të
personelit diplomatik, teknik, administrativ dhe të shërbimit në MEPJ”, se për zotin A.
H. A.:
a) nga verifikimet e kryera deri tani, figuron të ketë materiale në dokumente të
ish-Sigurimit të Shtetit në emër të tij, sipas nenit 29, pika 2, germa “b”, të ligjit
nr. 45/2015 “Për të drejtën e informimit për dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit
të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, si dhe kreut IX, pika 1 dhe 2,
të vendimit nr. 816/2015 “Për miratimin e rregullores së Shërbimin e Jashtëm
të Republikës së Shqipërisë”.
2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Kryetare:
Anëtarë:

Gentiana Sula
Altin Hoxha, dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj

Vendim nr. 78, datë 24.4.2018 (i shkurtuar)
Në mbështetje të ligjit nr. 45/2015, datë 30.4.2015 “Për të drejtën e informimit për dokumentet e ishSigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit 23/2015 “Për Shërbimin e
Jashtëm të Republikës së Shqipërisë”, vendimit nr. 816/2015 “Për miratimin e rregullores së Shërbimin
e Jashtëm të Republikës së Shqipërisë”, në mbledhjen e datës 24.4.2018 Autoriteti për Informimin mbi
Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë
VENDOSI:

1. 1. Të informojë institucionin e Ministrisë për Evropën dhe Punët e Jashtme për infor-

macionin që kërkohet me shkresën nr. 18708 prot., datë 14.12.2017, “Listat emërore të
personelit diplomatik, teknik, administrativ dhe të shërbimit në MEPJ”, se:

a) Për zotin A. H. M., nga verifikimet e kryera deri tani, nuk figuron të ketë materiale në dokumente të ish-Sigurimit të Shtetit, në emër të tij, sipas nenit 29,
pika 2, të ligjit nr. 45/2015 “Për të drejtën e informimit për dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë” dhe kreut IX,
pika 1 dhe 2, të vendimit nr. 816/2015 “Për miratimin e rregullores së Shërbimin
e Jashtëm të Republikës së Shqipërisë”.
2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Kryetare:
Anëtarë:

Gentiana Sula
Altin Hoxha, dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj

Vendim nr. 79, datë 24.4.2018 (i shkurtuar)
Në mbështetje të ligjit nr. 45/2015, datë 30.4.2015 “Për të drejtën e informimit për dokumentet e ishSigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit 23/2015 “Për Shërbimin e
Jashtëm të Republikës së Shqipërisë”, vendimit nr. 816/2015 “Për miratimin e rregullores së Shërbimin
e Jashtëm të Republikës së Shqipërisë”, në mbledhjen e datës 24.4.2018 Autoriteti për Informimin mbi
Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë
VENDOSI:

1. Të informojë institucionin e Ministrisë për Evropën dhe Punët e Jashtme për informacionin që kërkohet me shkresën nr. 18708 prot., datë 14.12.2017, “Listat emërore të
personelit diplomatik, teknik, administrativ dhe të shërbimit në MEPJ”, se:
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a) Për zotin A. R. D., nga verifikimet e kryera deri tani, figuron të ketë materiale
në dokumente të ish-Sigurimit të Shtetit, në emër të tij, sipas nenit 29, pika
2, germa “b”, të ligjit nr. 45/2015 “Për të drejtën e informimit për dokumentet e
ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, si dhe
kreut IX, pika 1 dhe 2, të vendimit nr. 816/2015 “Për miratimin e rregullores së
Shërbimin e Jashtëm të Republikës së Shqipërisë”.
2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Kryetare:
Anëtarë:

Gentiana Sula
Altin Hoxha, dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj

Vendim nr. 80, datë 24.4.2018 (i shkurtuar)
Në mbështetje të ligjit nr. 45/2015, datë 30.4.2015 “Për të drejtën e informimit për dokumentet e ishSigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, në mbledhjen e datës 24.4.2018
Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë
VENDOSI:

1. Të dërgojë pranë Ministrisë së Drejtësisë, për sa kërkohet, për 35 (tridhjetë e pesë)

kërkesa e dërguar për verifikim të cilat kanë dokumentacion në emër të tyre, në
mbështetje të nenit 26, pika 6, të ligjit nr. 45/2015.

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Kryetare:
Anëtarë:

Gentiana Sula
Altin Hoxha, dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj
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Vendim nr. 46, datë 2.3.2018 (i shkurtuar)
Në mbështetje të ligjit nr. 45/2015, datë 30.4.2015 “Për të drejtën e informimit për dokumentet e ishSigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, në mbledhjen e datës 2.3.2018
Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë
VENDOSI:

1. Miratimin e marrëveshjes së bashkëpunimit ndërmjet Autoritetit për Informimin mbi Dokumentet e Ish-Sigurimit të Shtetit dhe PERFORM - projekt i Agjencisë Zvicerane për
Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC), zbatuar nga Helvetas Swiss Intercooperation.

2. Dërgimin e marrëveshjes së bashkëpunimit për vazhdimin e procedurave të mëtejshme
të firmosjes.

3. Ngarkohet Sekretariati Teknik për zbatimin e këtij vendimi.
4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Kryetare:
Anëtarë:

Gentiana Sula
Altin Hoxha, dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj
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Vendim nr. 51, datë 8.3.2018 (i shkurtuar)
Në mbështetje të ligjit nr. 45/2015, datë 30.4.2015 “Për të drejtën e informimit për dokumentet e ishSigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, të nenit 8, pika 1, shkronja “1”
të rregullores “Për organizimin dhe funksionimin e Autoritetit për Informimin mbi Dokumentet e IshSigurimit të Shtetit”, miratuar me vendimin nr. 21, datë 9.5.2014 të Autoritetit dhe vendimit të Autoritetit
nr. 42, datë 22.6.2017 “Për miratimin e Planit Strategjik dhe atij të Veprimit (2017 - 2020) të Autoritetit”,
në mbledhjen e datës 8.3.2018 Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të
Republikës së Shqipërisë
VENDOSI:

1. Miratimin e raportit vjetor të veprimtarisë së punës për vitin 2017 të Autoritetit për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit.

2. Dërgimin në Kuvend të raportit vjetor të veprimtarisë së punës për vitin 2017 të Autoritetit për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit.

3. Publikimin në faqen zyrtare të institucionit të raportit vjetor të veprimtarisë së punës për
vitin 2017 të Autoritetit për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit.

4. Ngarkohet Sekretariati Teknik për zbatimin e këtij vendimi.
5. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Kryetare:
Anëtarë:

Gentiana Sula
Altin Hoxha, dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj
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VENDIME PËR PERSONA TË
PREKUR, PALË TË TRETA,
TË AFËRM TË TË VDEKURVE
APO TË ZHDUKURVE,
BASHKËPUNËTORËVE APO
TË FAVORIZUARVE NGA
ISH-SIGURIMI I SHTETIT
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Vendim nr. 47, datë 5.3.2018 (i shkurtuar)
Në mbështetje të ligjit nr. 45/2015, datë 30.4.2015 “Për të drejtën e informimit për dokumentet e ishSigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, në mbledhjen e datës 5.2.2018
Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë
VENDOSI:

1. Të informojë shtetasin F. P., për sa kërkohet në shkresën nr. 243 prot., datë 5.10.2017,

se mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani rezulton se nuk ka qenë bashkëpunëtor
apo i favorizuar nga ish-Sigurimi i Shtetit, nuk ekzistojnë dokumente që janë përgatitur
për bashkëpunëtorët dhe nuk ekzistojnë raporte të përpiluara e të përgatitura nga vetë
bashkëpunëtorët.

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Kryetare:
Anëtarë:

Gentiana Sula
Altin Hoxha, dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj

Vendim nr. 48, datë 5.3.2018 (i shkurtuar)
Në mbështetje të ligjit nr. 45/2015, datë 30.4.2015 “Për të drejtën e informimit për dokumentet e ishSigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, në mbledhjen e datës 5.3.2018
Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë
VENDOSI:

1. Të informojë shtetasin H. Sh., për sa kërkohet në shkresën nr. 212 prot., datë 18.9.2017,

se mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani rezulton se nuk ekzistojnë të dhëna që
të ketë qenë ndonjëherë i survejuar nga ish-Sigurimi i Shtetit apo të ketë dokument për
të në arkivat e ish-Sigurimin të Shtetit.

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Kryetare:
Anëtarë:

Gentiana Sula
Altin Hoxha, dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj

Vendim nr. 49, datë 5.3.2018 (i shkurtuar)
Në mbështetje të ligjit nr. 45/2015, datë 30.4.2015 “Për të drejtën e informimit për dokumentet e ishSigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, në mbledhjen e datës 5.3.2018
Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë
VENDOSI:

1. Të informojë shtetasin O. K., për sa kërkohet në shkresën nr. 210 prot., datë 18.9.2017,

se mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani rezulton se nuk ekzistojnë të dhëna që
të ketë qenë ndonjëherë i survejuar nga ish-Sigurimi i Shtetit apo të ketë dokument për
të në arkivat e ish-Sigurimin të Shtetit.

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Kryetare:
Anëtarë:

Gentiana Sula
Altin Hoxha, dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj
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Vendim nr. 53, datë 23.3.2018 (i shkurtuar)
Në mbështetje të ligjit nr. 45/2015, datë 30.4.2015 “Për të drejtën e informimit për dokumentet e ishSigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, në mbledhjen e datës 23.3.2018
Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë
VENDOSI:

1. Të informojë shtetasin K. M., për sa kërkohet në shkresën nr. 8 prot., datë 15.1.2018,

se mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani rezulton se nuk ekzistojnë të dhëna që
të ketë qenë ndonjëherë i survejuar nga ish-Sigurimi i Shtetit apo të ketë dokument për
të në arkivat e ish-Sigurimin të Shtetit, apo të ketë qenë bashkëpunëtor apo i favorizuar
nga ish-Sigurimi i Shtetit.

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Kryetare:
Anëtarë:

Gentiana Sula
Altin Hoxha, dr. Marenglen Kasmi

Vendim nr. 54, datë 23.3.2018 (i shkurtuar)
Në mbështetje të ligjit nr. 45/2015, datë 30.4.2015 “Për të drejtën e informimit për dokumentet e ishSigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, në mbledhjen e datës 23.3.2018
Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë
VENDOSI:

1. Të informojë shtetasin B. P., për sa kërkohet në shkresën nr. 312 prot., datë 5.12.2017,

se mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani rezulton se nuk ekzistojnë të dhëna që
të ketë qenë ndonjëherë i survejuar nga ish-Sigurimi i Shtetit apo të ketë dokument për
të në arkivat e ish-Sigurimin të Shtetit.

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Kryetare:
Anëtarë:

Gentiana Sula
Altin Hoxha, dr. Marenglen Kasmi

Vendim nr. 55, datë 23.3.2018 (i shkurtuar)
Në mbështetje të ligjit nr. 45/2015, datë 30.4.2015 “Për të drejtën e informimit për dokumentet e ishSigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, në mbledhjen e datës 23.3.2018
Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë
VENDOSI:

1. Të informojë shtetasin A. H., për sa kërkohet në shkresën nr. 325 prot., datë 7.12.2017,

se mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani rezulton se nuk ekzistojnë të dhëna që
të ketë qenë ndonjëherë i survejuar nga ish-Sigurimi i Shtetit apo të ketë dokument për
të në arkivat e ish-Sigurimin të Shtetit, apo të ketë qenë bashkëpunëtor apo i favorizuar
nga ish-Sigurimi i Shtetit.

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
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Kryetare:
Anëtarë:

Nr.2

Gentiana Sula
Altin Hoxha, dr. Marenglen Kasmi

Vendim nr. 56, datë 23.3.2018 (i shkurtuar)
Në mbështetje të ligjit nr. 45/2015, datë 30.4.2015 “Për të drejtën e informimit për dokumentet e ishSigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, në mbledhjen e datës 23.3.2018
Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë
VENDOSI:

1. Të informojë shtetasen T. Ç., për sa kërkohet në shkresën nr. 323 prot., datë 7.12.2017,

se mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani rezulton se për shtetasen F. P. nuk ekzistojnë të dhëna që të ketë qenë ndonjëherë e survejuar nga ish-Sigurimi i Shtetit apo të
ketë dokument për të në arkivat e ish-Sigurimin të Shtetit.

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Gentiana Sula
Altin Hoxha, dr. Marenglen Kasmi

Kryetare:
Anëtarë:

Vendim nr. 57, datë 23.3.2018 (i shkurtuar)
Në mbështetje të ligjit nr. 45/2015, datë 30.4.2015 “Për të drejtën e informimit për dokumentet e ishSigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, në mbledhjen e datës 23.3.2018
Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë
VENDOSI:

1. Të informojë shtetasin I. C., për sa kërkohet në shkresën nr. 19 prot., datë 22.01.2018,

se mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani rezulton se nuk ekzistojnë të dhëna që
të ketë qenë ndonjëherë i survejuar nga ish-Sigurimi i Shtetit apo të ketë dokument për
të në arkivat e ish-Sigurimin të Shtetit, apo të ketë qenë bashkëpunëtor apo i favorizuar
nga ish-Sigurimi i Shtetit.

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Kryetare:
Anëtarë:

Gentiana Sula
Altin Hoxha, dr. Marenglen Kasmi

Vendim nr. 62, datë 4.4.2018 (i shkurtuar)
Në mbështetje të ligjit nr. 45/2015, datë 30.4.2015 “Për të drejtën e informimit për dokumentet e ishSigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, në mbledhjen e datës 4.4.2018
Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë
VENDOSI:

1. Të informojë shtetasin Gj. Gj., për sa kërkohet në shkresën nr. 221 prot., datë 25.9.2017,
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se mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani rezulton se ekzistojnë të dhëna që ka
qenë i survejuar dhe ka dokumente për të, që gjenden në arkivat e ish-Sigurimit të
Shtetit.

2. T’i jepet shtetasit Gj. Gj. fotokopje e dokumentit të anonimizuar që përmban dosja e
përpunimit, kategoria 2 /B, në total 83 (tetëdhjetë e tre) fletë, e krijuar nga struktura të
ish-Sigurimit të Shtetit në ngarkim të tij.

3. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Kryetare:
Anëtarë:

Gentiana Sula
Altin Hoxha, dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj

Vendim nr. 63, datë 4.4.2018 (i shkurtuar)
Në mbështetje të ligjit nr. 45/2015, datë 30.4.2015 “Për të drejtën e informimit për dokumentet e ishSigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, në mbledhjen e datës 4.4.2018
Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë
VENDOSI:

1. Të informojë shtetasen V. Gj. (D.), për sa kërkohet në shkresën nr. 234 prot., datë

21.12.2017, se mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani rezulton se nuk ekzistojnë
të dhëna që të ketë qenë ndonjëherë i survejuar apo të ketë dokument për të në arkivat
e ish-Sigurimin të Shtetit, apo të ketë dokumente që ekzistojnë dhe që janë përgatitur
nga bashkëpunëtorët.

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Kryetare:
Anëtarë:

Gentiana Sula
Altin Hoxha, dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj

Vendim nr. 65, datë 4.4.2018 (i shkurtuar)
Në mbështetje të ligjit nr. 45/2015, datë 30.4.2015 “Për të drejtën e informimit për dokumentet e ishSigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, në mbledhjen e datës 4.4.2018
Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë
VENDOSI:

1. Të informojë shtetasin N. C., për sa kërkohet në shkresën nr. 249 prot., datë 28.12.2017,

se mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani rezulton se nuk ekzistojnë të dhëna që
të ketë qenë ndonjëherë i survejuar apo të ketë dokument për të në arkivat e ish-Sigurimin të Shtetit, apo të ketë qenë bashkëpunëtor apo i favorizuar nga ish-Sigurimi i
Shtetit.

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Kryetare:
Anëtarë:

Gentiana Sula
Altin Hoxha, dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj
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Vendim nr. 66, datë 18.4.2018 (i shkurtuar)
Në mbështetje të ligjit nr. 45/2015, datë 30.4.2015 “Për të drejtën e informimit për dokumentet e ishSigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, në mbledhjen e datës 18.4.2018
Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë
VENDOSI:

1. Të informojë shtetasin A. D., për sa kërkohet në shkresën nr. 33 prot., datë 24.1.2018,

se mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani nuk ekzistojnë të dhëna që të ketë qenë
ndonjëherë i survejuar apo të ketë dokument për të në arkivat e ish-Sigurimin të Shtetit,
apo të ketë qenë bashkëpunëtor apo i favorizuar nga ish-Sigurimi i Shtetit.

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

Kryetare:
Anëtarë:

Vendim nr. 70, datë 18.4.2018 (i shkurtuar)
Në mbështetje të ligjit nr. 45/2015, datë 30.4.2015 “Për të drejtën e informimit për dokumentet e ishSigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, në mbledhjen e datës 18.4.2018
Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë
VENDOSI:

1. Të informojë shtetasin V. P., për sa kërkohet në shkresën nr. 7 prot., datë 15.1.2018, se

mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani nuk ekzistojnë të dhëna që të ketë qenë
ndonjëherë i survejuar apo të ketë dokument për të në arkivat e ish-Sigurimin të Shtetit,
apo të ketë dokumente që ekzistojnë dhe që janë përgatitur për bashkëpunëtorët, apo
të ketë raporte të përpiluara nga vetë bashkëpunëtorët.

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Kryetare:
Anëtarë:

Gentiana Sula
Altin Hoxha, dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj

Vendim nr. 71, datë 18.4.2018 (i shkurtuar)
Në mbështetje të ligjit nr. 45/2015, datë 30.4.2015 “Për të drejtën e informimit për dokumentet e ishSigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, në mbledhjen e datës 18.4.2018
Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë
VENDOSI:

1. Të informojë shtetasin I. M., për sa kërkohet në shkresën nr. 110 prot., datë 2.3.2018, se

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

Dosje hetuesie nr. 10920/1-A, në total 50 (pesëdhjetë) fletë;
Dosje gjyqësore e Gjykatës së Rrethit Tiranë nr. 10920-A., në total 31 (tridhjetë
e një) fletë.
2. T’i jepet shtetasit I. M. dokumentacioni dublikat në CD, që përmbajnë dosjet e sipërcituara.

3. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Kryetare:
Anëtarë:

Gentiana Sula
Altin Hoxha, dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj
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RAPORTE TË AKTIVITETEVE
TË AIDSSH-SË
Raport mbi projektin e muzealizimit të Kampit të Tepelenës
Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit, si institucion shtetëror përgjegjës për
mbështetjen e kërkimit shkencor, përgjatë rishqyrtimit historik të veprimtarisë së ish-Sigurimit të Shtetit,
ka nisur projektin e muzealizimit të Kampit të Punës së Detyruar në Tepelenë.
Në bazë të ligjeve nr. 45/2015, datë 17.12.2015 “Për të drejtën e informimit për dokumentet e ishSigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë” dhe nr. 9154, datë 6.11.2003 “Për
arkivat”, si dhe ligjit nr. 9802, datë 13.9.2007,“Për ratifikimin e konventës ndërkombëtare të OKB-së
“Për mbrojtjen e të gjithë personave nga zhdukjet me forcë””, me vendimin nr. 54, datë 10.8.2017,
Autoriteti miratoi realizimin e projektit të kujtesës, të quajtur “Memoriali Kombëtar i Kampeve të Punës
të Detyruar”, si dhe ngritjen e grupit të punës “Për kërkimin e dokumentacionit arkivor për kampin e
Tepelenës dhe krijimin e një memoriali për përkujtimin e datës 30 gusht si Dita Ndërkombëtare e të
Zhdukurve”, mbi përgatitjen dhe hapjen e ekspozitave dokumentare.
Ky projekt përmbante rikthimin në identitet, si kamp dëbimi, të njërit prej kapanoneve, vendosjen e
stendave me dëshmi (fotografi dhe dëshmi arkivore) për kampet e dëbim-internimit, dizenjimin,
pozicionimin, si dhe mbjelljen e disa fidanëve (qiparisa) në përkujtim të fëmijëve që kanë humbur jetën
nga kushtet e vështira në Kampin e Tepelenës dhe që nuk kanë një vendvarrimi. Ndërtimi i këtij memoriali
do të shënonte vetëm hapin e parë të transformimit të të gjithë kompleksit në një Muze të Kampeve të
Punës së Detyruar të Diktaturës Komuniste.
Projekti u miratua gjithashtu edhe me vendimin e Këshillit Bashkiak Tepelenë nr. 40, datë 30.11.2017
“Për miratimin e objekteve prioritare të investimeve për vitin 2018”, konfirmuar në datë 14.12.2017 nga
Prefekti i Qarkut Gjirokastër.
Projekti i kujtesës është pjesë e programit qeverisës 2017-2021, ku në kapitullin kushtuar kulturës dhe
edukimit përmes saj thuhet: “Rrugët e Kujtesës janë gjithashtu një itinerar unik i Shqipërisë, që do të
vijojnë të nxjerrin në pah aspektin historik dhe edukativ të siteve të ish-diktaturës, si Spaçi apo Tepelena,
në vijim të projekteve tashmë të njohura muzeale të Kujtesës”. https://kryeministria.al/files/PROGRAMI.
pdf
Autoriteti ka arritur firmosjen e disa marrëveshjeve bashkëpunimi me partnerë për mbledhjen e
dokumenteve dhe të dhënave zyrtare, si dhe për ndërgjegjësimin qytetar dhe edukimin shoqëror,
nëpërmjet rishqyrtimit të historisë dhe rivlerësimit të saj. Për mbledhjen e dokumenteve zyrtare që
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faktojnë periudhën e ekzistencës së Kampit të Tepelenës u bashkëpunua me Drejtorinë e Përgjithshme
të Gjendjes Civile, Institutin e Integrimit të Përndjekurve Politikë, Institutin e Studimeve të Krimeve dhe
Pasojave të Komunizmit në Shqipëri. Në këtë kuadër, projekti u mbështet nga Bashkia e Tepelenës
dhe partnerë të AIDSSH-së, si PNUD (marrëveshje bashkëpunimi e miratuar me vendimin nr. 32, datë
1.2.2018 të Autoritetit), OSBE (marrëveshje bashkëpunimi e miratuar me vendimin nr. 46, datë 6.7.2017
të Autoritetit) e institucione të tjera, publike, akademike dhe të kërkimit shkencor. Me Muzeun Kombëtar
të Kampeve të Punës në Tepelenë, AIDSSH synon krijimin e një modeli për të gjitha kampet e punës
së detyruar në Shqipëri, ku e shkuara të shërbejë për reflektim e që ajo të mos përsëritet. https://www.
youtube.com/watch?v=4Rd5FwccTMk
Marrëveshja e nënshkruar me PNUD-in, për programin ambicioz “Përkujtojmë për të shëruar dhe
parandaluar”, përmblidhte dy ndërhyrje kryesore: i) konceptualizimin, historinë dhe praktikat e punës
së detyruar gjatë regjimit komunist përmes një qasjeje historiko-juridike ndaj institucionalizimit të punës
së detyruar. Kjo do t’i shërbejë konceptimit të vendeve të kujtesës, siç është Kampi i Tepelenës; dhe ii)
fushatës së komunikimit “Edhe muret kanë veshë”, zbatuar nga Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet
e ish-Sigurimit të Shtetit me mbështetjen e PNUD-it, Shqipëri dhe Qeverisë së Italisë. Fushata synon të
shtrihet në mbarë vendin duke mbledhur dëshmi të të mbijetuarve të dënuar gjatë periudhës komuniste
dhe dëshmi të solidaritetit që qytetarët e Tepelenës treguan ndaj viktimave.
Gjithashtu, u nënshkruan edhe:
-

Marrëveshja me OSBE-në për projekte hulumtimi dhe punë shkencore me të
rinj e kërkues të interesuar për njohjen me të shkuarën dhe përballjen e shoqërisë me të vërtetën;
Marrëveshja me Institutin e Studimeve të Krimeve dhe Pasojave të Komunizmit në Shqipëri, për bashkëpunim në projekte komplekse që hedhin dritë në
Shqipërinë e diktaturës (mes të cilave puna për kampin e Tepelenës);
Marrëveshja me Institutin e Integrimit të ish-të Përndjekurve Politikë, që mundësoi listën e të dënuarve me punë të detyrueshme në këtë kamp, 3380 persona,
nga të cilët: 973 burra të moshuar, 1254 gra dhe 1163 fëmijë.

Pas miratimit të vendimit, Autoriteti vijoi me nënshkrimin e një marrëveshjeje bashkëpunimi me Institutin
e Historisë dhe Universitetin e Tiranës për njohjen e thelluar të së shkuarës dhe trajtimin profesional të
saj. https://www.facebook.com/AutoritetiDosjeve/posts/1801152299937385
http://autoritetidosjeve.gov.al/marreveshje-bashkepunimi-midis-aidssh-dhe-institutit-te-historise/
Bazuar në kuadrin ligjor dhe duke pasur në themel vlerat e transparencës, integritetit, bashkëpunimit,
të mësuarit dhe angazhimit, AIDSSH-ja synon: Ndërgjegjësimin e publikut përmes të mësuarit
të vazhdueshëm, si një mënyrë për të inkurajuar angazhimin demokratik, dhe marrëveshjeve
ndërinstitucionale që bashkërendojnë hapat për realizimin e objektivave të Kalendarit të Kujtesës 2018.
Projektideja e Memorialit në kampin e dëbim-internimit të Tepelenës mbetet në zhvillim. Autoriteti
mbetet i hapur për bashkëpunim me të gjithë aktorët e faktorët, në mënyrë që Kampi i Tepelenës, si
dëshmi e kampeve të punës së detyruar në diktaturë, të përfaqësojë një vend reflektimi për të rinjtë,
studentët, qytetarët dhe të nderojë sakrificën e dinjitetin njerëzor të mijëra vetëve, burra, gra e fëmijë,
që u keqtrajtuan në kampet e punës së detyruar në të gjithë vendin. http://www.gsh.al/2017/09/01/
tepelene-leter-femijeve-qe-nuk-u-rriten-kurre/
Shqiptarët kanë nevojë për vende të tilla të kujtesës për të dënuarit e ndërgjegjes, siç janë institucionet
e burgimit apo të internimit, në mënyrë që e kaluara të mos harrohet, të shërbejë për të kuptuar të
tashmen e për të ndërtuar të ardhmen në baza më solide. Sa i takon sistemit të dëbim-internimeve,
Kampi i Tepelenës dallon për disa arsye:
- Ky kamp mbart qindra histori të dhimbshme njerëzore. Për shkak të situatës ekstreme
të jetës, ai është përmendur në mënyrë të posaçme nga Qeveria Amerikane në vitin
1955, si pjesë e ankesës së saj në Kombet e Bashkuara për shkeljen e të drejtave të
njeriut në Shqipëri dhe për përdorimin e punës së detyruar si ndëshkim.
- Ai pasqyron më së miri tipologjinë e kampeve të rrethuara me tela me gjemba, të cilat
nuk kanë qenë fenomen i përhapur në Lindjen Komuniste dhe mund të krahasohen
vetëm me gulagët sovjetikë.
- Ndërsa për kampe të tjera, të tilla si: ai i Beratit, i Krujës, Valiasit, Cërrikut, Shijakut,
Porto-Palermos, Kuçovës, Kuçit të Vlorës, etj., nuk kanë mbetur më objekte kujtese, për
Kampin e Tepelenës këto objekte ekzistojnë. Ruhen ende disa nga kazermat e Kampit
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të Tepelenës.
- Për më tepër, skicat e Lekë Pervizit, i mbijetuar i kampit, japin dëshmi për t’i rindërtuar
kabinat ku strehoheshin të internuarit. http://www.gsh.al/2017/08/17/muzeu-ne-kampin-e-tepelenes-leke-pervizi-besnikeria-e-vizatimeve-te-mia-i-kalon-caqet-e-aparatevefotografike/
Projekti i kujtesës “Memoriali Kombëtar i Kampeve të Punës të Detyruar” u prezantua publikisht në
Tepelenë nga arkitekti Gjon Radovani, me pjesëmarrjen e përfaqësuesve të Autoritetit, kryetarit të
Bashkisë Tepelenë, z. Tërmet Peçi, ambasadorit të Kombeve të Bashkuara në Tiranë, z. Brian Williams
dhe zëvendësambasadorit të Prezencës së OSBE-së, z. Robert Wilton, në prani të të mbijetuarve
dhe trashëgimtarëve të tyre, qytetarëve të Tepelenës, historianëve e studentëve, përfaqësuesve të
institucioneve publike dhe joqeveritare, organizatave kombëtare e ndërkombëtare dhe medias.
https://www.zeriamerikes.com/a/tempelena-camp-victims/4007162.html
Më 30 gusht 2017 u hodh hapi i parë për fillimin e punës për Memorialin, me mbjelljen e qiparisave të
parë që përkujtojnë të miturit e zhdukur. Projekti përfshinte rindërtimin e njërës prej barakave siç ka
qenë në kohën kur funksiononte si kamp dëbimi; mbjelljen e disa fidanëve në përkujtim të fëmijëve që
humbën jetën nga kushtet e vështira në Kampin e Tepelenës e që nuk kanë varr, si dhe vendosjen e
stendave me dëshmi (fotografi e dëshmi arkivore) për kampet e dëbim-internimit.
http://www.gsh.al/2017/09/01/gjon-radovani-si-do-behet-muzeu-i-kampit-te-tepelenes/
Autoriteti mbështet vijimësinë e punës së vet në parimet e rëndësishme, që e vënë memorien historike
në themel të identitetit dhe trashëgimisë së individëve e bashkësive, si p.sh: paraqitja e këndvështrimeve
të ndryshme; evitimi i shprehjeve deterministe: evitimi i përgjithësimeve; trajtimi i figurave historike si
individë; sigurimi i një baze gjenuine historike; përdorimi i njohurive të nivelit akademik si burime të tilla
ku, gjatë punës, çdo përmbajtje duhet të ballafaqohet e të diskutohet me akademikë të njohur dhe të
certifikuar për njohuritë specifike dhe njohuritë e duhura për këtë punë.
Kësisoj, në vijim, siç u përmend edhe më lart, u përgatit një kuadër kërkimor mbi konceptualizimin,
historinë dhe praktikat e punës së detyruar gjatë regjimit komunist, që gërsheton një qasje historikojuridike ndaj institucionalizimit të punës së detyruar. Kjo bazë teorike përbën pikënisjen për fillimin e
kërkimeve shkencore dhe studimeve në këtë fushë. Në këtë kontekst, u planifikua zhvillimi i ditëve
të hapura në universitete të ndryshme në vend, për të informuar dhe diskutuar me studentë, kërkues
shkencorë dhe profesorë mbi punën e detyruar, si dhe u planifikua organizimi i një seminari ndërkombëtar
të hapur për çdo studiues, vendas apo i huaj për këtë temë.
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Buletini i veprimtarisë së AIDSSH-së, 2018

Nr.2

Raport mbi marrëveshjen e bashkëpunimit ndërmjet Autoritetit për Informimin
mbi Dokumentet e Ish-Sigurimit të Shtetit dhe Muzeut Kombëtar “Gjethi”
Në mjediset e Muzeut “Gjethi”, më 12 prill 2018, në Tiranë u nënshkrua marrëveshja e bashkëpunimit
ndërmjet Autoritetit për Informimin mbi Dokumentet e Ish-Sigurimit të Shtetit dhe Muzeut Kombëtar
“Gjethi”, përfaqësuar nga znj. Gentiana Sula, Kryetare e Autoritetit dhe znj. Etleva Demollari, Drejtoreshë
e Muzeut.
Si objekt i marrëveshjes u vendos institucionalizimi i marrëdhënieve për bashkëpunimin e ndërsjellë
të palëve, në kuadër të identifikimit, grumbullimit, administrimit të dokumenteve dhe materialeve
arkivore të ish-Sigurimit të Shtetit, të periudhës 29 nëntor 1944 - 2 korrik 1991. Kjo, për t’iu përgjigjur
domosdoshmërisë që Autoriteti dhe Muzeu kanë në mbështetjen e procesit të transparencës mbi të
kaluarën komuniste dhe viktimat e diktaturës.
Të dyja institucionet do të bashkërendojnë punën e tyre për kryerjen e studimeve shkencore mbi
rolin dhe funksionin e ish-Sigurimit në shtet dhe në shoqëri, dhe për format e ndryshme të shfaqjes
dhe ekzistencës së opozitës apo kryengritjes ndaj regjimit komunist, me qëllim rishqyrtimin historik
të veprimtarisë së ish-Sigurimit të Shtetit. Kësisoj, me këtë marrëveshje, bashkëpunimi ka për synim
konsolidimin në drejtime konkrete, në përputhje me misionin e të dyja institucioneve në fushat e tyre të
kompetencës.
Marrëveshja u vjen në ndihmë të studiuesve që duan të zhvillojnë kërkime shkencore, apo edhe
shkëmbimit e materialeve shkencore e informative, me qëllim promovimin e vlerave historike, në
përputhje me interesat e palëve, duke respektuar legjislacionin në fuqi.
Në këtë kuadër, përmes takimeve të përbashkëta, u organizuan aktivitete me fokus krimet e komunizmit
në Shqipëri dhe periudhën kur ka funksionuar ish-Sigurimi i Shtetit, me qëllim njohjen e historikut dhe
pasojat e tij komplekse.
Në marrëveshje u parashikua hapja dhe shkëmbimi i ekspozitave që kanë për bazë pasurinë dokumentare
apo kulturore në fushat që institucionet mbulojnë sipas ligjit; po ashtu, konferenca, takime, workshope
që nxitin ndërgjegjësimin për njerëzit që u janë përpunuar apo ruajtur të dhënat nga ish-Sigurimi i
Shtetit, gjatë periudhës së diktaturës komuniste, me qëllim krijimin e një kulture gjithëpërfshirëse për
njohjen e dokumentacionit arkivor të kësaj periudhe.
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Garda e Republikës, Rr. “Ibrahim Rugova”, Tiranë
www.autoritetidosjeve.gov.al
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