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Nr.6

Vendim nr. 414, datë 8.11.2018 (i shkurtuar)
Në mbështetje të ligjit nr. 45/2015 “Për të drejtën e informimit për dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të
Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, në mbledhjen e datës 8.11.2018, Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë
VENDOSI:
1. Të informojë institucionin e Gardës së Republikës, për informacionin që kërkohet, me

shkresën nr. 2892/1 prot., datë 27.7.2018, sipas objektit të saj, se:

a) Për zotin Q. N. P. (P.), nga verifikimet e kryera deri tani, figuron të ketë materiale në emër të tij, si fleta e regjistrit të degës IV, ku figuron i regjistruar në regjistrin e agjenturës model K.I., me numër regjistri 23039, kategoria “R”, drejtim
objekti, tërhequr në bashkëpunim më datë 7.6.1983, asgjësuar më 15.8.1986,
se u pranua anëtar partie,
sipas nenit 29, pika 2 të ligjit nr. 45/2015, “Për të drejtën e informimit për dokumentet e
ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”.
2. Një kopje e këtij vendimi t’i dërgohet për dijeni Ministrisë së Brendshme.
3. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

Kryetare:
Anëtarë:

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

Vendim nr. 415, datë 8.11.2018 (i shkurtuar)
Në mbështetje të ligjit nr. 45/2015 “Për të drejtën e informimit për dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të
Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, në mbledhjen e datës 8.11.2018, Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë
VENDOSI:
1. Të informojë institucionin e Gardës së Republikës, për informacionin që kërkohet, me

shkresën nr. 2892/1 prot., datë 27.7.2018, sipas objektit të saj, se:

a) Për zotërinjtë: 1. G. S. S. (S., S.), 2. A. K. N., 3. V. P. D., 4. K. D. Gj., 5. L. D.
V., 6. S. F. B.,
nga verifikimet e kryera deri tani, nuk figurojnë të ketë materiale në emër të tyre, sipas
29, pika 2 të ligjit nr. 45/2015 “Për të drejtën e informimit për dokumentet e ish-Sigurimit
të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”.
2. Një kopje e këtij vendimi t’i dërgohet për dijeni Ministrisë së Brendshme.
3. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

Kryetare:
Anëtarë:

Gentiana Sula
Altin Hoxha, dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj
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Vendim nr. 419, datë 20.11.2018 (i shkurtuar)
Në mbështetje të ligjit nr. 45/2015 “Për të drejtën e informimit për dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit
të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, në mbledhjen e datës 20.11.2018, Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë
VENDOSI:
1. Të informojë institucionin e Avokatit të Popullit për informacionin që kërkohet me

shkresën nr. 381 prot., datë 18.10.2018, “Kërkesë për informacion”, mbi bazën e dokumentacionit të administruar nga ana jonë, se për zotin S. K. N.:

figuron të ketë materiale, në dokumente të ish-Sigurimit të Shtetit, në dosjen
personale, fondi nr. 2, si kuadër oficer, dega e ndjekjes së krimeve në përbërje
të Drejtorisë së Policisë, si dhe punëtor operativ në rajonin nr. 1, Tiranë, 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. 444, datë 6.12.2018 (i shkurtuar)
Në mbështetje të ligjit nr. 45/2015 “Për të drejtën e informimit për dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të
Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, në mbledhjen e datës 6.12.2018, Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë
VENDOSI:
1. Lënien në fuqi të vendimit nr. 64, datë 25.10.2017, të marrë nga Autoriteti, mbi bazën e

kërkesës së paraqitur nga Fakulteti Ekonomik, lidhur me ekzistencën e informacioneve
në dokumente të ish–Sigurimit të Shtetit, në kuadër të vlerësimit të cilëve etike, morale
dhe profesionale të shtetasit I. T. K.

2. Ky vendim është i akimueshëm në gjykatën kompetente për gjykimin e çështjeve ad-

ministrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi.

3. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

Anëtarë:

Altin Hoxha, dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj
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Vendim nr. 420, datë 20.11.2018 (i shkurtuar)
Në mbështetje të ligjit nr. 45/2015 “Për të drejtën e informimit për dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të
Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, të neneve 1, 8, 17 dhe 35 të rregullores “Për organizimin
dhe funksionimin e Autoritetit për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit”, miratuar me
vendimin nr. 21, datë 9.5.2017 të Autoritetit, në mbledhjen e datës 14.11.2018, Autoriteti për Informimin
mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë
VENDOSI:
1. 1. Miratimin e Marrëveshjes së Bashkëpunimit ndërmjet Autoritetit për Informimin mbi

Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit dhe Zërit të Amerikës.

2. Nënshkrimin e Marrëveshjes së Bashkëpunimit nga të dyja palët me qëllim realizimin e

objektit të vendosur në Marrëveshje.

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

Vendim nr. 441, datë 26.11.2018 (i shkurtuar)
Në mbështetje të ligjit nr. 45/2015 “Për të drejtën e informimit për dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të
Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, neni 17 i rregullores “Për organizimin dhe funksionimin
e Autoritetit për Informimin mbi Dokumentet e ish-sigurimit të Shtetit”, në mbledhjen e datës 26.11.2018,
Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë
VENDOSI:
1. Miratimin e marrëveshjes ndërmjet Autoritetit për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sig-

urimit të Shtetit dhe Ambasadës Gjermane.

2. Ngarkohet Sekretariati Teknik për zbatimin e këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Kryetare:
Anëtarë:

Gentiana Sula
Altin Hoxha, dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj
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Vendim nr. 405, datë 8.11.2018 (i shkurtuar)
Në mbështetje të ligjit nr. 45/2015 “Për të drejtën e informimit për dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të
Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, në mbledhjen e datës 8.11.2018, Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë
VENDOSI:
1. Të vendosë në dispozicion të shtetasit Gj. B. dokumentet si më poshtë:

-

Fondi 1, dosje hetimore-gjyqësore nr. 1303/A, në ngarkim të, P. D. K., D. A. M.,
D. M. H., 24 fletë, (30 faqe të digjitalizuara).
- Dokumente nga dosje që lidhen me shtetasin D. Sh. K.:
Fondi 1, dosja 2336/A, viti 1971, Gjykata e Rrethit Krujë (36 faqe të digjitalizuara).
Fondi 1, dosja 2336 A/I, dosje hetuesie (58 faqe të digjitalizuara).
Fondi 1, dosja 2336 A/II, dosje hetuesie (7 faqe të digjitalizuara).
Fondi 1, dosja 2336 A/III, dosje hetuesie (25 faqe të digjitalizuara).
Fondi 1, dosja 2336 A/IV, dosje hetuesie (27 faqe të digjitalizuara).
Dokumentet janë digjitalizuar dhe anonimizuar (sipas rastit dhe natyrës së dokumenteve), dhe vihen në dispozicion në formë CD.
2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

Kryetare:
Anëtarë:

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

Vendim nr. 406, datë 8.11.2018 (i shkurtuar)
Në mbështetje të ligjit nr. 45/2015 “Për të drejtën e informimit për dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të
Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, në mbledhjen e datës 8.11.2018, Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë
VENDOSI:
1. Të vendosë në dispozicion të shtetasit K. K. dokumentet, si më poshtë:

-

Dokumente lidhur me grupin e studentëve palestinezë, në Historikun e Sigurimit, Drejtoria e Tiranës (në total 2 faqe, fotokopje).
Dokumentet janë digjitalizuar dhe anonimizuar (sipas rastit dhe natyrës së dokumenteve), dhe vihen në dispozicion në formë CD.
2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

Kryetare:
Anëtarë:

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

- 13 -

Vendim nr. 407, datë 8.11.2018 (i shkurtuar)
Në mbështetje të ligjit nr. 45/2015 “Për të drejtën e informimit për dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të
Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, në mbledhjen e datës 8.11.2018, Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë
VENDOSI:
1. Të vendosë në dispozicion të shtetasit E. T. dokumentet, si më poshtë:

-

Dokumente nga dosja formulare nr. 307 II/A, fondi 140, në ngarkim të shtetasit
Rr. G. (në total 127 faqe të digjitalizuara).
Dokumentet janë digjitalizuar dhe anonimizuar (sipas rastit dhe natyrës së dokumenteve), dhe vihen në dispozicion në formë CD.
2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

Kryetare:
Anëtarë:

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

Vendim nr. 408 datë 8.11.2018 (i shkurtuar)
Në mbështetje të ligjit nr. 45/2015 “Për të drejtën e informimit për dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të
Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, në mbledhjen e datës 8.11.2018, Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë
VENDOSI:
1. Të vendosë në dispozicion të shtetasit Gj. B. dokumentet, si më poshtë:

-

VITI 1949, dosje nr. 36 – Materiale të ndryshme mbi monarko-fashistët grekë
të përqendruar në kampin e Baliasit dhe në atë të Lushnjës, 3 fletë (4 faqe të
digjitalizuara).
- VITI 1950, dosje nr. 7 – Pasqyra statistikore mbi gjetjen e të burgosurve, kampet mbi ngjarjet kriminale të vjedhjeve dhe mbi komunikacionin për vitet 49-50
(ana e policisë), 11 fletë (12 faqe të digjitalizuara).
- VITI 1975, dosje nr. 127 – Vendime të komisionit të internim-dëbimeve 84 fletë
(84 faqe të digjitalizuara).
- VITI 1976, dosje nr. 67 - Informacion dërguar Komitetit Qendror të Partisë mbi
masat për spastrimin e brezit të zonës kufitare nga elementet me rrezikshmëri
shoqërore dhe njoftim i komisionit të internim-dëbimeve mbi internimin e këtyre
personave, 9 fletë (10 faqe të digjitalizuara).
- VITI 1975, dosje nr. 126 - Informacione dërguar udhëheqjes së Partisë së shtetit mbi masën e internimit dhe personat e internuar nga rrethi i Tiranës dhe
dislokimi i tyre në rrethe, 14 fletë (15 faqe të digjitalizuara).
- VITI 1975, dosje nr. 127/1-Informacion për internimet e dëbimet deri në vitin
1975, 11 fletë (12 faqe të digjitalizuara).
Dokumentet janë digjitalizuar dhe anonimizuar (sipas rastit dhe natyrës së dokumenteve), dhe vihen në dispozicion në formë CD.
2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

Kryetare:
Anëtarë:

Gentiana Sula
Altin Hoxha, dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj
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Vendim nr. 409, datë 8.11.2018 (i shkurtuar)
Në mbështetje të ligjit nr. 45/2015 “Për të drejtën e informimit për dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të
Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, në mbledhjen e datës 8.11.2018, Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë
VENDOSI:
1. Të vendosë në dispozicion të shtetasit L. P. dokumentet si më poshtë:

-

Dosje hetuesie në ngarkim të shtetasit E. K. me nr. 2229/1, viti 1958 (në total
156 faqe të digjitalizuara).
Dokumentet janë digjitalizuar dhe anonimizuar (sipas rastit dhe natyrës së dokumenteve), dhe vihen në dispozicion në formë CD.
2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

Kryetare:
Anëtarë:

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

Vendim nr. 410, datë 8.11.2018 (i shkurtuar)
Në mbështetje të ligjit nr. 45/2015 “Për të drejtën e informimit për dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të
Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, në mbledhjen e datës 8.11.2018, Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë
VENDOSI:
1. Të vendosë në dispozicion të shtetasit N. P. dokumentet, si më poshtë:

-

Dokumente nga dosje hetimore – gjyqësore nr. 12552, në ngarkim të shtetasit
D. M., në total (110 faqe të digjitalizuara).
Dokumentet janë digjitalizuar dhe anonimizuar (sipas rastit dhe natyrës së dokumenteve), dhe vihen në dispozicion në formë CD.
2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

Kryetare:

Gentiana Sula

Anëtarë:

Altin Hoxha, dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj

Vendim nr. 411, datë 8.11.2018 (i shkurtuar)
Në mbështetje të ligjit nr. 45/2015 “Për të drejtën e informimit për dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të
Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, në mbledhjen e datës 8.11.2018, Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë
VENDOSI:
1. Të vendosë në dispozicion të shtetases L. D. dokumentet, si më poshtë:

-

Dosje formulare nr. 6075-A, kategoria II-B në ngarkim të shtetasit M. J., 217
fletë në total (308 faqe të digjitalizuara).
Dokumentet janë digjitalizuar dhe anonimizuar (sipas rastit dhe natyrës së doku-
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menteve), dhe vihen në dispozicion në formë CD.
2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

Kryetare:
Anëtarë:

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

Vendim nr. 412, datë 8.11.2018 (i shkurtuar)
Në mbështetje të ligjit nr. 45/2015 “Për të drejtën e informimit për dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të
Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, në mbledhjen e datës 8.11.2018, Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë
VENDOSI:
1. Të vendosë në dispozicion të shtetasit S. S. dokumentet si më poshtë:

Fondi 4
-

Viti 1983, dosja 34 - “Plan masash për ngjarjet në Kosovë”, 5 fletë (6 faqe të
digjitalizuara).
VITI 1984, kutia 128, 132 - Informacione mbi komentet e diplomatëve të huaj
mbi gjendjen në Kosovë, 14 fletë (15 faqe të digjitalizuara).
VITI 1984, kutia 128, 141 - Informacione mbi komentet e diplomatëve të huaj
rreth artikullit të “Zërit të Popullit” për Kosovën, 8 fletë (9 faqe të digjitalizuara).

Fondi 6
-

-

-

-

-

-

Kutia 3, viti 1945, 58 - Relacione mbi gjendjen në Kosovë e Matohi gjatë luftës
NÇl dhe në vitet e pasçlirimit, 7 fletë (8 faqe të digjitalizuara).
Kutia 3, viti 1945, 59 - Rezolucioni i Konferencës së I-rë të Këshillit NÇL për
Kosovën e Rrafshin e Dukagjinit mbi luftën e popullit të Kosovës kundër okupatorit e tradhtarëve, si dhe thirrja reaksionare e Bajram Gashit kundër Partisë
Komuniste e forcave patriotike në Kosovë, 14 fletë (15 faqe të digjitalizuara).
Viti 1946, kutia 5, 128 - Telegrame të Ministrisë së PB-së dërguar sigurimit
Kukës mbi dërgimin e një raporti mbi Kosovën dhe gjendjen në Kosovë, gjatë
luftës e pas çlirimit, si dhe raporti që kërkohet. Radiogramë shkëmbyer ndërmjet zbulimit dhe të ngarkuarit me punën e zbuluesit në Jugosllavi mbi veprimtarinë e reaksionit në Kosovë, 27 fletë (28 faqe të digjitalizuara).
Viti 1949, kutia 11, 253 - Raporte e relacione të degës së zbulimit mbi veprimtarinë armiqësore të emigracionit reaksionar shqiptar jashtë shtetit në Itali e
gjetkë dhe organizimi i punës agjenturalo-operative kundër tyre, si dhe emigrantët reaksionarë kosovarë në shtetet e perëndimit, 25 fletë (26 faqe të digjitalizuara).
Viti 1950, kutia 12, 310 - Pasqyrë e shkurtër mbi veprimtarinë shkombëtarizuese të klikës titiste në krahinat shqiptare në Jugosllavi gjatë periudhës 19451950, lista emërore e komunistëve shqiptarë të dërguar nga PKSH-ja për organizimin e LNÇ në Kosovë, relacion mbi terrorin dhe persekutimet në Kosovë
dhe mbi presionet që u bëhen shqiptarëve për heqjen e nënshtetësisë së tyre,
25 fletë (26 faqe të digjitalizuara).
Viti 1951, kutia 13, 342 - Raporte me përmbajtje të përgjithshme mbi plaçkitjet e
dhunimet e bëra nga titistët jugosllavë në kurriz të popullit shqiptar të Kosovës,
burgime, tortura, internime të qeverisë fashiste të Beogradit ndaj popullit shqiptar të krahinave të Kosovës. Sundimi policor dhe përjashtimi i shqiptarëve nga
vendet komuniste, 67 fletë (68 faqe të digjitalizuara).
Viti 1951, kutia 13, 341 - Përshkrime historike mbi familjen e madhe të Currit,
luftërat e Bajram Currit në Kosovë kundër turqve, të dhëna etnike e gjeografike
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dhe statistika të popullsisë shqiptare në Kosovë e krahinat e tjera shqiptare në
Jugosllavi, 27 fletë (28 faqe të digjitalizuara).
- Kutia 8, viti 1948, 190 - Raport mbi gjendjen në Kosovë e Metohi pas prishjes
së marrëdhënieve me Jugosllavinë, 10 fletë (11 faqe të digjitalizuara).
- Kutia 5, viti 1946, 129 - Raport politik mbi gjendjen politike të popullsisë shqiptare të Kosovës gjatë okupacionit fashist dhe dokumente të periudhës para
çlirimit mbi krahinat shqiptare në Jugosllavi, përshkrime historike dhe politike
shkombëtarizuese e pushtuesve serbo-malazezë në Kosovë, 42 fletë (43 faqe
të digjitalizuara).
- Kutia 30, viti 1972, 922 - Raport mbi gjendjen e informacionit të grumbulluar
mbi ngjarjet në Kosovë dhe masat e mëtejshme, 12 fletë (13 faqe të digjitalizuara).
- Viti 1972, kutia 30, 927-Informacione dërguar KQ-së dhe MPJ-së mbi reagimet
e inteligjencës kosovare për vendin tonë dhe mbi disa aspekte të gjendjes në
Jugosllavi e në Kosovë, 11 fletë (12 faqe të digjitalizuara).
Dokumentet janë digjitalizuar dhe anonimizuar (sipas rastit dhe natyrës së dokumenteve), dhe vihen në dispozicion në formë CD.
2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

Kryetare:
Anëtarë:

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

Vendim nr. 413, datë 8.11.2018 (i shkurtuar)
Në mbështetje të ligjit nr. 45/2015 “Për të drejtën e informimit për dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të
Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, në mbledhjen e datës 8.11.2018, Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë
VENDOSI:
1. Të vendosë në dispozicion të shtetasit Xh. S. dokumentet, si më poshtë:

-

Dosje objekti nr. 60 lidhur me klerin bektashian, viti 1958. “Historiku i klerit
bektashian, rregullorja mbi administrimin e brendshëm; grupi i klerikëve dhe
reformimi i klerit”.
- Dosje nr. 22, viti 1952, lidhur me klerin bektashian. Fotografi të ndryshme të
klerit bektashian, katolik dhe ortodoks. Rregullorja e administrimit të brendshëm të komunitetit bektashian.
Dokumentet janë digjitalizuar dhe anonimizuar (sipas rastit dhe natyrës së dokumenteve), dhe vihen në dispozicion në formë CD.
2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

Kryetare:
Anëtarë:

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

Vendim nr. 416, datë 16.11.2018 (i shkurtuar)
Në mbështetje të ligjit nr. 45/2015 “Për të drejtën e informimit për dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit
të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, në mbledhjen e datës 16.11.2018, Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë
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VENDOSI:
1. Të vendosë në dispozicion të shtetases E. P.(P.) dokumentet, si më poshtë:

-

Dokumente nga dosja e hetuesisë nr. 4180, në ngarkim të shtetasit I. B. (në
total 34 fletë, të digjitalizuara 41 faqe).
- Dokumente nga dosja e hetuesisë nr. 1513, në ngarkim të shtetasit V. Xh. (në
total 121 fletë, të digjitalizuara 143 faqe).
Dokumentet vihen në dispozicion në formë CD.
2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

Kryetare:
Anëtarë:

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

Vendim nr. 417, datë 16.11.2018 (i shkurtuar)
Në mbështetje të ligjit nr. 45/2015 “Për të drejtën e informimit për dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit
të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, në mbledhjen e datës 16.11.2018, Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë
VENDOSI:
1. Të vendosë në dispozicion të shtetasit Ç. L. dokumentet, si më poshtë:

-

Vendim nr. 7, datë 25.4.1984 për shtetasen J. Rr., nga dosje nr. 370, viti 1984,
në total 3 (tre) fletë.
Dokumentet vihen në dispozicion në formë fotokopjeje.
2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

Kryetare:
Anëtarë:

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

Vendim nr. 418, datë 16.11.2018 (i shkurtuar)
Në mbështetje të ligjit nr. 45/2015 “Për të drejtën e informimit për dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit
të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, në mbledhjen e datës 16.11.2018, Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë
VENDOSI:
1. Të vendosë në dispozicion të shtetasit E. F. dokumentet, si më poshtë:

-

Fondi 4, kutia 1, viti 1945
Dosje nr. 5, viti 1945, dosje – fashikull me dokumente mbi veprimtarinë tradhtare
të kriminelit të luftës M. F. gjatë okupacionit në arrati (në total 221 fletë).
Doje nr. 6, viti 1945, dosje – fashikull me dokumente të kriminelit të luftës M. F.
mbi veprimtarinë e tij armiqësore dhe antikombëtare gjatë regjimit të Zogut (në
total 156 fletë).
- Viti 1945, dega 1, kutia 8, dosje nr. 1. Historiku i ish-legatës dhe konsullatës
italiane në Shqipëri deri më 1943, skica e vendndodhjes (në total 15 fletë).
1/1-Informacione mbi veprimtarinë e Ballit Kombëtar, promemorie mbi formimin e disa
qeverive gjatë luftës, lista e informatorëve në shërbim të Jugosllavisë para lufte e që
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ndiqeshin nga autoritetet italiane dhe lista emërore e personelit italian në Shqipëri,
ndodhet vetëm në origjinal (në total 20 fletë).
-

Kutia 24, viti 1953, dega 2, 26 - Shënime për Komitetin “Shqipëria e Lirë”, vlerësuar
si pasardhëse e Ballit Kombëtar (në total 4 fletë).
- VITI 1954, dega 2 – 27 - Historiku i Ballit Kombëtar, lista sipas qarqeve (në total 74
fletë). 28-Historiku i Ballit Kombëtar, para dhe pas vitit 1944, (në total 149 fletë).
- Fondi 6, kutia 5, viti 1947, 131 - Raporte informative mbi gjendjen dhe veprimtarinë
armiqësore të emigracionit reaksionar shqiptar në Itali dhe dokumente mbi organizatën “Balli Kombëtar” në mërgim (në total 82 fletë).
- Kutia 12, viti 1950, 299-Historiku i organizatës së Ballit Kombëtar dhe veprimtaria
e saj në Shqipëri dhe në mërgim. Thirrjet e Kongresit të kësaj organizate dhe polemika mbi organizatat e tjera të emigracionit reaksionar shqiptar në perëndim (në
total, 28 fletë).
Dokumentet vihen në dispozicion në formë CD.
2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

Kryetare:
Anëtarë:

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

Vendim nr. 435, datë 26.11.2018 (i shkurtuar)
Në mbështetje të ligjit nr. 45/2015 “Për të drejtën e informimit për dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit
të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, në mbledhjen e datës 26.11.2018, Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë
VENDOSI:
1. Të vendosë në dispozicion të shtetases Dh. H., dokumentet si më poshtë:

-

Dokumente nga dosja ORV nr. 123, rep. 303 Spaç, deklasifikuar me vendimin
nr. 7, datë 5.4.2018, 147 faqe të digjitalizuara në total.
Dokumentet vihen në dispozicion në formë CD.
2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

Kryetare:
Anëtarë:

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

Vendim nr. 436, datë 26.11.2018 (i shkurtuar)
Në mbështetje të ligjit nr. 45/2015 “Për të drejtën e informimit për dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit
të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, në mbledhjen e datës 26.11.2018, Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë
VENDOSI:
1. Të vendosë në dispozicion të shtetasit A. T. dokumentet, si më poshtë:

-

Dokumente nga dosja formulare nr. 906, kategoria 2A, nr. 5., viti 1945-1947,
deklasifikuar me vendimin nr. 14, të datës 17.8.2018, në ngarkim të shtetasit
Gj. S. me 116 fletë në total, 131 faqe të digjitalizuara.
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Dokumentet vihen në dispozicion në formë CD.
2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

Kryetare:
Anëtarë:

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

Vendim nr. 437, datë 26.11.2018 (i shkurtuar)
Në mbështetje të ligjit nr. 45/2015 “Për të drejtën e informimit për dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit
të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, në mbledhjen e datës 26.11.2018, Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë
VENDOSI:
1. Të vendosë në dispozicion të shtetases S. B. dokumentet, si më poshtë:

-

Dosje formulare nr. 2823, kategoria 2B, në ngarkim të shtetasit S. L. me 233
(dyqind e tridhjetë e tri) fletë. Dokumentet e dosjes datojnë në vitet 1944-1982.
Dokumentet vihen në dispozicion në formë CD.
2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

Kryetare:
Anëtarë:

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

Vendim nr. 438, datë 26 .11.2018 (i shkurtuar)
Në mbështetje të ligjit nr. 45/2015 “Për të drejtën e informimit për dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit
të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, në mbledhjen e datës 26.11.2018, Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë
VENDOSI:
1. Të vendosë në dispozicion të shtetasit M. Xh. dokumentet, si më poshtë:

-

Dokumente nga dosja e hetuesisë nr. 2217, në ngarkim të shtetasit K. F.
Dokumentet vihen në dispozicion në formë CD.
2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Kryetare:
Anëtarë:

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

Vendim nr. 439, datë 26.11.2018 (i shkurtuar)
Në mbështetje të ligjit nr. 45/2015 “Për të drejtën e informimit për dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit
të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, në mbledhjen e datës 26.11.2018, Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë
VENDOSI:
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1. Të vendosë në dispozicion të shtetases L. L. dokumentet, si më poshtë:

-

Dokumente nga dosja formulare nr. 2509, kategoria 2A, deklasifikuar me vndimin nr. 11, të datës 25.7.2018, në ngarkim të shtetasit Xh. L., 381 fletë në total,
444 faqe të digjitalizuara.
Dokumentet vihen në dispozicion në formë CD.
2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

Kryetare:
Anëtarë:

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

Vendim nr. 440, datë 26.11.2018 (i shkurtuar)
Në mbështetje të ligjit nr. 45/2015 “Për të drejtën e informimit për dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit
të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, në mbledhjen e datës 26.11.2018, Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë
VENDOSI:
1. Të vendosë në dispozicion të shtetasit E. B. dokumentet, si më poshtë:

-

Dosje objekti nr. 733, kategoria 2B, lidhur me “Komitetin Shqipëria e Lirë” NjuJork, në të cilën ka dokumente në ngarkim të shtetasit R. K. Niveli i klasifikimit
të dosjes është “tepër sekret”. Dokumentet e dosjes datojnë në vitet 19561992.
Dokumentet vihen në dispozicion në formë CD.
2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

Kryetare:
Anëtarë:

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

Vendim nr. 446, datë 18.12.2018 (i shkurtuar)
Në mbështetje të ligjit nr. 45/2015 “Për të drejtën e informimit për dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit
të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, në mbledhjen e datës 18.12.2018, Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë
VENDOSI:
1. Të vendosë në dispozicion të shtetasit N. K., dokumentet, si më poshtë:

-

Dokumente nga dosje hetuesie nr. 2336, viti 1971, fondi 1, në ngarkim të shtetasit Sh. K.
Dokumentet vihen në dispozicion në formë CD.
2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

Kryetare:
Anëtarë:

Gentiana Sula
Altin Hoxha, dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj
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Vendim nr. 447, datë 18.12.2018 (i shkurtuar)
Në mbështetje të ligjit nr. 45/2015 “Për të drejtën e informimit për dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit
të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, në mbledhjen e datës 18.12.2018, Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë
VENDOSI:
1. Të vendosë në dispozicion të shtetasit N. K. dokumentet, si më poshtë:

-

Dosje objekti nr. 60 lidhur me klerin bektashian, viti 1958. “Historiku i klerit
bektashian, rregullorja mbi administrimin e brendshëm; grupi i klerikëve dhe
reformimi i klerit”, me nr. total fletësh 79 (105 faqe të digjitalizuara).
- Dosje nr. 22, viti 1952, lidhur me klerin bektashian, fotografi të ndryshme të klerit bektashian, katolik dhe ortodoks. Rregullorja e administrimit të brendshëm të
komunitetit bektashian, me nr. total fletësh 42 (85 faqe të digjitalizuara).
Dokumentet vihen në dispozicion në formë CD.
2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

Kryetare:
Anëtarë:

Gentiana Sula
Altin Hoxha, dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj
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Vendim nr. 448, datë 18.12.2018 (i shkurtuar)
Në mbështetje të ligjit nr. 45/2015 “Për të drejtën e informimit për dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit
të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, të nenit 8, pika 1, shkronja “g” të rregullores “Për
organizimin dhe funksionimin e Autoritetit për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit”,
miratuar me vendimin nr. 21, datë 9.5.2014 të Autoritetit, të ligjit nr. 109/2017 “Për buxhetin e vitit 2018”,
të vendimit të Kuvendit nr. 95/2016 “Për miratimin e strukturës, organikës dhe klasifikimin e pagave të
autoritetit për informimin mbi dokumentet e ish-sigurimit të shtetit”, në mbledhjen e datës 18.12.2018,
Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë
VENDOSI:
1. Miratimin e ndryshimit të planit vjetor të rekrutimit për vitin 2018 të Autoritetit për In-

formimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit.

2. Plani vjetor i rekrutimit për vitin 2018 i Autoritetit për Informimin mbi Dokumentet e

ish-Sigurimit të Shtetit, i ndryshuar, t’u dërgohet institucioneve përkatëse, në zbatim të
ligjit nr. 152/2013, datë 30.5.2013 “Për nëpunësin civil“, të ndryshuar dhe vendimit të
Këshillit të Ministrave nr.108/2014 “Për planin vjetor të pranimit në shërbimin civil”.

3. Ngarkohet Sekretariati Teknik për zbatimin e këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Kryetare:
Anëtarë:

Gentiana Sula
Altin Hoxha, dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj
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Vendim nr. 394, datë 5.11.2018 (i shkurtuar)
Në mbështetje të ligjit nr. 45/2015 “Për të drejtën e informimit për dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të
Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, në mbledhjen e datës 5.11.2018, Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë
VENDOSI:
1. Të informojë shtetasen A. P., për sa kërkohet në shkresën nr. 228 prot, datë 19.4.2018,

ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për të ndjerin Dh. P. ka dokumente në
arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit, përkatësisht:
-

Dosje hetimore-gjyqësore nr. 3450-A, e përbërë në total nga 17 (shtatëmbëdhjetë) faqe, të digjitalizuara dhe të hedhura në format CD, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për subjektin Dh. P.
2. T’i jepet shtetases A. P. dokumentacioni dublikat që përmban dosja e emërtuar më
sipër, në format CD.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Kryetare:
Anëtarë:

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

Vendim nr. 395, datë 5.11.2018 (i shkurtuar)
Në mbështetje të ligjit nr. 45/2015 “Për të drejtën e informimit për dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të
Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, në mbledhjen e datës 5.11.2018, Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë
VENDOSI:
1. Të informojë shtetasin E. P., për sa kërkohet në shkresën nr. 770 prot., datë 3.9.2018,

se mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna të cilat vërtetojnë që të ketë qenë ndonjëherë i survejuar, apo të ketë dokumente për të në arkivat e
ish-Sigurimit të Shtetit.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

Kryetare:
Anëtarë:

Gentiana Sula
Altin Hoxha, dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj
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Vendim nr. 396, datë 5.11.2018 (i shkurtuar)
Në mbështetje të ligjit nr. 45/2015 “Për të drejtën e informimit për dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të
Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, në mbledhjen e datës 5.11.2018, Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë
VENDOSI:
1. Të informojë shtetasin E. P., për sa kërkohet në shkresën nr. 772 prot., datë 3.9.2018,

se mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna të cilat vërtetojnë që L. P. të ketë qenë ndonjëherë e survejuar, apo të ketë dokumente për të në
arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Gentiana Sula
Altin Hoxha, dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj

Kryetare:
Anëtarë:

Vendim nr. 397, datë 5.11.2018 (i shkurtuar)
Në mbështetje të ligjit nr. 45/2015 “Për të drejtën e informimit për dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të
Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, në mbledhjen e datës 5.11.2018, Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë
VENDOSI:
1. Të informojë shtetasin S. T., për sa kërkohet në shkresën nr. 242 prot, datë 23.4.2018,

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

Dosje hetimore-gjyqësore nr. 9442-A, e përbërë në total nga 53 (pesëdhjetë e
tre) faqe, të digjitalizuara dhe të hedhura në format CD, që ekzistojnë në arkivat
e Autoritetit, për subjektin S. T.
2. T´i jepet shtetasit S. T. dokumentacioni dublikat që përmban dosja e emërtuar më sipër,
në format CD.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Kryetare:
Anëtarë:

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

Vendim nr. 398, datë 5.11.2018 (i shkurtuar)
Në mbështetje të ligjit nr. 45/2015 “Për të drejtën e informimit për dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të
Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, në mbledhjen e datës 5.11.2018, Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë
VENDOSI:
1. Të informojë shtetasin T. M. (M.), për sa kërkohet në shkresën nr. 736 prot., datë

20.8.2018, se mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani nuk ekzistojnë të dhëna të
cilat vërtetojnë që të ketë qenë ndonjëherë i survejuar, apo të ketë dokumente për të në

- 28 -

Buletini i veprimtarisë së AIDSSH-së, 2018

Nr.6

arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Kryetare:
Anëtarë:

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

Vendim nr. 399, datë 8.11.2018 (i shkurtuar)
Në mbështetje të ligjit nr. 45/2015 “Për të drejtën e informimit për dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të
Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, në mbledhjen e datës 8.11.2018, Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë
VENDOSI:
1. Të informojë shtetasin A. R., për sa kërkohet në shkresën nr. 168 prot, datë 23.3.2018,

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

Dosje përpunimi nr. 2657/1, kategoria 2A, e përbërë në total nga 331 (treqind e
tridhjetë e një) faqe, të digjitalizuara dhe të anonimizuara të hedhura në format
CD, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit për subjektin A. R.
- Dosje formulare nr. 2657, kategoria 2A, e përbërë në total nga 410 (katërqind e
dhjetë) faqe, të digjitalizuara dhe të anonimizuara të hedhura në format CD, që
ekzistojnë në arkivat e Autoritetit për subjektin A. R.
- Dosje hetimore-gjyqësore nr. 10780, e përbërë në total nga 243 (dyqind e dyzet
e tre) faqe, të digjitalizuara dhe të hedhura në format CD, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit për subjektin A. R.
2. T´i jepet shtetasit A. R. dokumentacioni dublikat që përmbajnë dosjet e emërtuara më
sipër, në format CD.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Kryetare:
Anëtarë:

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

Vendim nr. 400, datë 8.11.2018 (i shkurtuar)
Në mbështetje të ligjit nr. 45/2015 “Për të drejtën e informimit për dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të
Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, në mbledhjen e datës 8.11.2018, Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë
VENDOSI:
1. Të informojë shtetasen L. M., për sa kërkohet në shkresën nr. 186 prot, datë 3.4.2018,

ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për të ndjerin Z. L. ka dokumente në
arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit, përkatësisht:
-

Dosje hetimore-gjyqësore nr. 1376, e përbërë në total nga 476 (katërqind e
shtatëdhjetë e gjashtë) faqe, të digjitalizuara dhe të hedhura në format CD, që
ekzistojnë në arkivat e Autoritetit për subjektin Z. L.
Dosje hetimore-gjyqësore nr. 2011, e përbërë në total nga 526 (pesëqind e
njëzet e gjashtë) faqe, të digjitalizuara dhe të hedhura në format CD, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit për subjektin Z. L.
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2. T´i jepet shtetases L. M. dokumentacioni dublikat që përmbajnë dosjet e emërtuara më

sipër, në format CD.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Kryetare:
Anëtarë:

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

Vendim nr. 401, datë 8.11.2018 (i shkurtuar)
Në mbështetje të ligjit nr. 45/2015 “Për të drejtën e informimit për dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të
Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, në mbledhjen e datës 8.11.2018, Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë
VENDOSI:
1. Të informojë shtetasin S. H., për sa kërkohet në shkresën nr. 39 prot, datë 29.1.2018,

ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për të ka dokumente në arkivat e
ish-Sigurimit të Shtetit, përkatësisht:
- Dosje përpunimi nr. 5830, kategoria 2A, e përbërë në total nga 29 (njëzet e nëntë)
faqe, të digjitalizuara dhe të anonimizuara të hedhura në format CD, që ekzistojnë në
arkivat e Autoritetit, për subjektin S. H.

2. T´i jepet shtetasit S. H. dokumentacioni dublikat që përmban dosja e emërtuar më sipër,

në format CD.

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

Kryetare:
Anëtarë:

Vendim nr. 402, datë 8.11.2018 (i shkurtuar)
Në mbështetje të ligjit nr. 45/2015 “Për të drejtën e informimit për dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të
Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, në mbledhjen e datës 8.11.2018, Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë
VENDOSI:
1. Të informojë shtetasin Sh. Xh., për sa kërkohet në shkresën nr. 28 prot, datë 23.1.2018,

ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për të ndjerin R. Xh. ka dokumente në
arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit, përkatësisht:
- Dosje përpunimi nr. 11652, kategoria 2B, e përbërë në total nga 34 (tridhjetë e katër)
faqe, të digjitalizuara dhe të anonimizuara të hedhura në format CD, që ekzistojnë në
arkivat e Autoritetit për subjektin R. Xh.

2. T´i jepet shtetasit Sh. Xh. dokumentacioni dublikat që përmban dosja e emërtuar më

sipër, në format CD.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Kryetare:
Anëtarë:

Gentiana Sula
Altin Hoxha, dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj
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Vendim nr. 403, datë 8.11.2018 (i shkurtuar)
Në mbështetje të ligjit nr. 45/2015 “Për të drejtën e informimit për dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të
Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, në mbledhjen e datës 8.11.2018, Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë
VENDOSI:
1. Të informojë shtetasin Z. L., për sa kërkohet në shkresën nr. 15 prot, datë 18.1.2018, ku

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

Dosje përpunimi nr. 6621, kategoria 2A, e përbërë në total nga 82 (tetëdhjetë
e dy) faqe, të digjitalizuara dhe të anonimizuara të hedhura në format CD, që
ekzistojnë në arkivat e Autoritetit për subjektin Z. L.
2. T´i jepet shtetasit Z. L. dokumentacioni dublikat që përmban dosja e emërtuar më sipër,
në format CD.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Kryetare:
Anëtarë:

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

Vendim nr. 404, datë 8.11.2018 (i shkurtuar)
Në mbështetje të ligjit nr. 45/2015 “Për të drejtën e informimit për dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të
Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, në mbledhjen e datës 8.11.2018, Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë
VENDOSI:
1. Të informojë shtetasin Sh. Sh., për sa kërkohet në shkresën nr. 225 prot, datë 19.4.2018,

ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për të ndjerin A. Sh. ka dokumente në
arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit, përkatësisht:
-

Dosje formulare nr. 10276, kategoria 2A, e përbërë në total nga 149 (njëqind e
dyzet e nëntë) faqe, të digjitalizuara dhe të anonimizuara të hedhura në format
CD, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit për subjektin A. Sh.
- Dosje me titullin “Historik i grupit antiparti të A. Sh.”, e përbërë në total nga 20
(njëzet) faqe, të digjitalizuara dhe të hedhura në format CD, që ekzistojnë në
arkivat e Autoritetit, për subjektin A. Sh.
2. T´i jepet shtetasit Sh. Sh. dokumentacioni dublikat që përmbajnë dosjet e emërtuara më
sipër, në format CD.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Kryetare:
Anëtarë:

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

Vendim nr. 421, datë 22.11.2018 (i shkurtuar)
Në mbështetje të ligjit nr. 45/2015 “Për të drejtën e informimit për dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit
të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, në mbledhjen e datës 22.11.2018, Autoriteti për In-
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formimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë
VENDOSI:
1. Të informojë shtetasin D. A., për sa kërkohet në shkresën nr. 484 prot, datë 20.6.2018,

ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për të ndjerin Sh. A. ka dokumente në
arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit, përkatësisht:
-

Dosje hetimore-gjyqësore nr. 11433, e përbërë në total nga 160 (njëqind e
gjashtëdhjetë) faqe, të dixhitalizuara, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për
subjektin Sh. A.
2. T´i jepet shtetasit D. A. dokumentacionin dublikat që përmban dosja e emërtuar më
sipër, në format CD.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Gentiana Sula
Altin Hoxha, dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj

Kryetare:
Anëtarë:

Vendim nr. 422, datë 22.11.2018 (i shkurtuar)
Në mbështetje të ligjit nr. 45/2015 “Për të drejtën e informimit për dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit
të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, në mbledhjen e datës 22.11.2018, Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë

VENDOSI:
1. Të informojë shtetasen V. H., për sa kërkohet në shkresën nr. 230 prot, datë 19.4.2018,

ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për të ndjerin S. T. ka dokumente në
arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit, përkatësisht:
-

Dosja formulare nr. 11-A, e përbërë në total nga 131 (njëqind e tridhjetë e një)
faqe, të digjitalizuara dhe të anonimizuara të hedhura në format CD, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit për subjektin S. T.
- Dosje hetimore-gjyqësore nr. 2224, e përbërë në total nga 1 440 (një mijë e
katërqind e dyzet) faqe, të digjitalizuara dhe të hedhura në format CD, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit për subjektin S. T.
2. T’i jepet shtetases V. H. dokumentacioni dublikat që përmbajnë dosjet e emërtuara më
sipër, në format CD.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Kryetare:
Anëtarë:

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

Vendim nr. 423, datë 22.11.2018 (i shkurtuar)
Në mbështetje të ligjit nr. 45/2015 “Për të drejtën e informimit për dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit
të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, në mbledhjen e datës 22.11.2018, Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë
VENDOSI:
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1. Të informojë shtetasin B. H., për sa kërkohet në shkresën nr. 351 prot, datë 29.12.2017,

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

Dosja formulare nr. 7921, kategoria 2B, e përbërë në total nga 59 (pesëdhjetë
e nëntë) faqe, të digjitalizuara dhe të anonimizuara të hedhura në format CD,
që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit për subjektin B. H.
2. T´i jepet shtetasit B. H. dokumentacioni dublikat që përmban dosja e emërtuar më sipër,
në format CD.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Kryetare:
Anëtarë:

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

Vendim nr. 424, datë 22.11.2018 (i shkurtuar)
Në mbështetje të ligjit nr. 45/2015 “Për të drejtën e informimit për dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit
të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, në mbledhjen e datës 22.11.2018, Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë
VENDOSI:
1. Të informojë shtetasin Gj. B., për sa kërkohet në shkresën nr. 836 prot., datë 19.9.2018,

se mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani nuk ekzistojnë të dhëna të cilat vërtetojnë që M. B. të ketë qenë ndonjëherë i survejuar, apo të ketë dokumente për të në
arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

Kryetare:
Anëtarë:

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

Vendim nr. 425, datë 22.11.2018 (i shkurtuar)
Në mbështetje të ligjit nr. 45/2015 “Për të drejtën e informimit për dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit
të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, në mbledhjen e datës 22.11.2018, Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë
VENDOSI:
1. Të informojë shtetasin Gj. B., për sa kërkohet në shkresën nr. 835 prot., datë 19.9.2018,

se mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani nuk ekzistojnë të dhëna të cilat vërtetojnë që të ketë qenë ndonjëherë i survejuar, apo të ketë dokumente për të në arkivat e
ish-Sigurimit të Shtetit.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

Kryetare:
Anëtarë:

Gentiana Sula
Altin Hoxha, dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj
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Vendim nr. 426, datë 22.11.2018 (i shkurtuar)
Në mbështetje të ligjit nr. 45/2015 “Për të drejtën e informimit për dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit
të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, në mbledhjen e datës 22.11.2018, Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë
VENDOSI:
1. Të informojë shtetasen M. N. (M.), për sa kërkohet në shkresën nr. 815 prot., datë

14.9.2018, se mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani nuk ekzistojnë të dhëna të
cilat vërtetojnë që të ketë qenë ndonjëherë e survejuar, apo të ketë dokumente për të
në arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

Kryetare:
Anëtarë:

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

Vendim nr. 427, datë 22.11.2018 (i shkurtuar)
Në mbështetje të ligjit nr. 45/2015 “Për të drejtën e informimit për dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit
të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, në mbledhjen e datës 22.11.2018, Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë
VENDOSI:
1. Të informojë shtetasin H. B., për sa kërkohet në shkresën nr. 813 prot., datë 13.9.2018,

se mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani nuk ekzistojnë të dhëna të cilat vërtetojnë që T. B. të ketë qenë ndonjëherë i survejuar apo të ketë dokumente për të në arkivat
e ish-Sigurimit të Shtetit.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

Kryetare:
Anëtarë:

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

Vendim nr. 428 datë 22.11.2018 (i shkurtuar)
Në mbështetje të ligjit nr. 45/2015 “Për të drejtën e informimit për dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit
të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, në mbledhjen e datës 22.11.2018, Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë
VENDOSI:
1. Të informojë shtetasen S. V., për sa kërkohet në shkresën nr. 811 prot., datë 13.9.2018,

se mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani nuk ekzistojnë të dhëna të cilat vërtetojnë që të ketë qenë ndonjëherë e survejuar, apo të ketë dokumente për të në arkivat
e ish-Sigurimit të Shtetit.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

Kryetare:

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

Vendim nr. 429, datë 22.11.2018 (i shkurtuar)

Në mbështetje të ligjit nr. 45/2015 “Për të drejtën e informimit për dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit
të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, në mbledhjen e datës 22.11.2018, Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë
VENDOSI:
1. Të informojë shtetasen E. K., për sa kërkohet në shkresën nr. 807 prot, datë 12.9.2018,

ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për të ndjerin Sh. A. ka dokumente në
arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit, përkatësisht:
-

Fondi 4, dosje nr. 363, viti 1964 e përbërë në total nga 2 (dy) faqe, të digjitalizuara dhe të fotokopjuara, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit për subjektin
Sh. A.
2. T´i jepet shtetases E. K. dokumentacioni dublikat që përmban dosja e emërtuar më
sipër, në format fotokopje me logon e AIDSSH-së.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Kryetare:
Anëtarë:

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

Vendim nr. 430, datë 22.11.2018 (i shkurtuar)
Në mbështetje të ligjit nr. 45/2015 “Për të drejtën e informimit për dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit
të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, në mbledhjen e datës 22.11.2018, Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë
VENDOSI:
1. Të informojë shtetasin A. M., për sa kërkohet në shkresën nr. 241 prot, datë 23.4.2018,

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

Dosja nr. 33, e përbërë në total nga 17 (shtatëmbëdhjetë) faqe, të digjitalizuara
dhe të hedhura në format CD, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për subjektin A. M.
2. T´i jepet shtetasit A. M. dokumentacioni dublikat që përmban dosja e emërtuar më sipër,
në format CD.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Kryetare:
Anëtarë:

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

Vendim nr. 431, datë 22.11.2018 (i shkurtuar)
Në mbështetje të ligjit nr. 45/2015 “Për të drejtën e informimit për dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit
të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, në mbledhjen e datës 22.11.2018, Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë
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VENDOSI:
1. Të informojë shtetasin R. Ç., për sa kërkohet në shkresën nr. 806 prot., datë 12.9.2018,

se mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna të cilat vërtetojnë që të ketë qenë ndonjëherë i survejuar apo të ketë dokumente për të në arkivat e
ish-Sigurimit të Shtetit.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Gentiana Sula
Altin Hoxha, dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj

Kryetare:
Anëtarë:

Vendim nr. 432, datë 26.11.2018 (i shkurtuar)
Në mbështetje të ligjit nr. 45/2015 “Për të drejtën e informimit për dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit
të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, në mbledhjen e datës 26.11.2018, Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë
VENDOSI:
1. Të informojë shtetasin Z. L., për sa kërkohet në shkresën nr. 312 prot, datë 24.5.2018,

ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për të ndjerin S. P. ka dokumente në
arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit, përkatësisht:
-

Fashikull nr. 2960, i përbërë në total nga 329 (treqind e njëzet e nëntë) faqe, të
digjitalizuara dhe të anonimizuara të hedhura në format CD, që ekzistojnë në
arkivat e Autoritetit për subjektin S. P.
2. T´i jepet shtetasit Z. L. dokumentacioni dublikat që përmban dosja e emërtuar më sipër,
në format CD.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Kryetare:
Anëtarë:

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

Vendim nr. 433, datë 26.11.2018 (i shkurtuar)
Në mbështetje të ligjit nr. 45/2015 “Për të drejtën e informimit për dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit
të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, në mbledhjen e datës 26.11.2018, Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë
VENDOSI:
1. Të informojë shtetasin G. T., për sa kërkohet në shkresën nr. 455 prot, datë 11.6.2018,

ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për të ndjerin A. T. ka dokumente në
arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit, përkatësisht:
-

Dosja formulare nr. 4811-A, kategoria 2B, e përbërë në total nga 150 (njëqind
e pesëdhjetë) faqe, të digjitalizuara dhe të anonimizuara të hedhura në format
CD, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit për subjektin A. T.
2. T´i jepet shtetasit G. T., dokumentacioni dublikat që përmban dosja e emërtuar më
sipër, në format CD.
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Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Kryetare:
Anëtarë:

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

Vendim nr. 434, datë 26.11.2018 (i shkurtuar)
Në mbështetje të ligjit nr. 45/2015 “Për të drejtën e informimit për dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit
të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, në mbledhjen e datës 26.11.2018, Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë
VENDOSI:
1. Të informojë shtetasin F. Sh., për sa kërkohet në shkresën nr. 769 prot, datë 3.9.2018,

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

Fashikull nr. 567, kategoria 2A, i përbërë në total nga 66 (gjashtëdhjetë e
gjashtë) faqe, të digjitalizuara dhe të anonimizuara, të hedhura në format CD,
që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit për subjektin F. Sh.
2. T´i jepet shtetasit F. Sh. dokumentacioni dublikat që përmban dosja e emërtuar më
sipër, në format CD.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Kryetare:
Anëtarë:

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

Vendim nr. 442, datë 6.12.2018 (i shkurtuar)
Në mbështetje të ligjit nr. 45/2015 “Për të drejtën e informimit për dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të
Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, në mbledhjen e datës 6.12.2018, Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë
VENDOSI:
1. Të informojë shtetasen M. C., për sa kërkohet në shkresën nr. 333 prot, datë 18.12.2017,

ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për të ndjerin A. C. ka dokumente në
arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit, përkatësisht:
-

Dosje personale (dosje pune) nr. 1453, e përbërë nga 103 (njëqind e tre) faqe
që ekzistojnë për subjektin A. C.
2. Për njohjen me përmbajtjen e këtij dokumentacioni nga ana e trashëgimtarëve ka
pengesë ligjore.
3. Ky vendim është i akimueshëm në gjykatën kompetente për gjykimin e çështjeve ad-

ministrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi.

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

Anëtarë:

Altin Hoxha, dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj
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Vendim nr. 443, datë 6.12.2018 (i shkurtuar)
Në mbështetje të ligjit nr. 45/2015 “Për të drejtën e informimit për dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të
Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, në mbledhjen e datës 6.12.2018, Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë
VENDOSI:
1. Të informojë shtetasin T. K., për sa kërkohet në shkresën nr. 26 prot, datë 17.3.2017, ku

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

Dosje hetimore-gjyqësore nr. 7960, e përbërë në total nga 1059 faqe, të dixhitalizuara dhe të hedhura në format CD, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit,
për subjektin T. K.
2. T´i jepet shtetasit T. K. dokumentacioni dublikat që përmban dosja e emërtuar më sipër,
në format CD.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Anëtarë:

Altin Hoxha, dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj

Vendim nr. 445, datë 6.12.2018 (i shkurtuar)
Në mbështetje të ligjit nr. 45/2015 “Për të drejtën e informimit për dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të
Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, në mbledhjen e datës 6.12.2018, 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 213 prot, datë 16.4.2018, se

Autoriteti nuk ka tagrin për bërjen e interpretimit dhe të sqarimit, qoftë edhe teknik, të
dokumentacionit veçse sa është shprehur me vendimin nr. 51, datë 1.8.2018.

2. Ky vendim është i akimueshëm në gjykatën kompetente për gjykimin e çështjeve ad-

ministrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi.

3. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

Anëtarë:

Altin Hoxha, dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj
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RAPORTE TË AKTIVITETEVE
TË AIDSSH-SË
Raport mbi propozimet e Autoritetit për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit Kuvendit të Shqipërisë, për disa shtesa dhe ndryshime në Kodin Zgjedhor,
në kuadër të reformës zgjedhore
Në datën 8 nëntor 2018 Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit (Autoriteti)
i paraqiti disa propozime konkrete Kuvendit të Shqipërisë, Komisionit të Posaçëm të Reformës Zgjedhore, për disa shtesa dhe ndryshime në dispozitat e Kodit Zgjedhor, që lidhen me pastërtinë e figurave
publike që kandidojnë për deputetë ose kryetar bashkie, me qëllim transparencën gjatë fushatave zgjedhore, mbi ekzistencën për ta të informacioneve në dokumente të ish-Sigurimit të Shtetit deri më 2
korrik të vitit 1991.
Në këtë kuadër, Autoriteti kërkoi nga Komisioni i Posaçëm i Reformës Zgjedhore që të marrë në konsideratë propozimin për të bërë disa shtesa apo ndryshime në dispozitat e Kodit Zgjedhor, mbi bazën e
informacionit, dijeve dhe eksperiencën teknike të përftuar si eksperiencë nga zgjedhjet e kaluara.
Duke konstatuar dhe vlerësuar problematikën konkrete në zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë qershor
2017, ku nga 18 (tetëmbëdhjetë) parti politike të regjistruara në zgjedhje vetëm dy prej tyre paraqitën
kërkesë në Autoritet për verifikimin e figurës së pastërtisë të kandidatëve të propozuar nga ana e tyre
(PDIU, PAP), Autoriteti u deklarua i gatshëm të ofrojë të gjithë kontributin apo asistencën e duhur për
ndryshimet ligjore të mundshme në Kodin Zgjedhor, lidhur me çdo kërkesë të paraqitur nga subjektet e
regjistruara në zgjedhjet e radhës, për qëllime të transparencës së figurës së kandidatëve, gjatë fushatave elektorale dhe më gjerë.
Sa më sipër, Autoriteti, në mbledhjen e tij të radhës, pasi shqyrtoi disa propozime për shtesa në Kodin
Zgjedhor, të paraqitura nga administrata e tij, përgatiti një draft/propozim për përmirësime të nevojshme
të kuadrit ligjor zgjedhor, të cilat i paraqiti Komisionit të Posaçëm të Reformës Zgjedhore me besimin se
do t’i materializojë në dispozita të reja ligjore.
Mbështetur në punën e vet për verifikimin e figurave publike sipas kërkesës, Autoriteti parashtroi si më
poshtë propozimet e detajuara dhe të arsyetuara.
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Në respekt të informimit të qytetarëve, një ndër shtyllat e organizimit të institucionit, duke synuar transparencë, besueshmëri dhe kandidatë me figurë të pastër morale në zgjedhjet e përgjithshme dhe ato
vendore, paraqet propozimet e mëposhtme:
PROPOZIME
PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË LIGJIN nr. 10 019, DATË 29.12.2008
“KODI ZGJEDHOR I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË”, TË NDRYSHUAR
VARIANTI 1
Verifikimi paraprak i figurave të pastërtisë së kandidatëve për t’u zgjedhur deputet dhe kryetar bashkie,
sipas ligjit nr. 45/2015, para afatit kohor të regjistrimit të subjekteve zgjedhore në kqz (jo më vonë se 70
ditë para ditës së zgjedhjeve).

Neni 64
Të shtohen pikat 3, 4 dhe 5, me këtë përmbajtje:
“3. Çdo parti politike ka të drejtë që të paraqesë në KQZ, jo më vonë se 70 ditë para
datës së zgjedhjeve:
a) kërkesë për verifikim paraprak të kandidaturave të mundshme të saj, për deputet apo kryetarë të bashkive sipas zgjedhjeve të radhës, me qëllim vlerësimin
e ekzistencës së rrethanave, sipas nenit 30 të ligjit nr. 45/2015 “Për të drejtën
e informimit për dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore
Socialiste të Shqipërisë”;
b) kërkesa e partisë politike përkatës, e cila përmban gjeneralitetet e subjektit zgjedhor, duhet të jetë e shoqëruar me formularin tip të aplikimit për institucionet,
sipas modelit të miratuar nga Autoriteti, i plotësuar dhe i nënshkruar nga vetë
kandidati i mundshëm për t’u zgjedhur.
4. KQZ, me disponimin e kërkesës së paraqitur nga partia politike përkatëse, së bashku me formularët tip të aplikimit të plotësuar nga vetë kandidatët e mundshëm për t’u
zgjedhur, menjëherë e dërgon atë pranë Autoritetit për Informimin mbi Dokumentet e
ish-Sigurimit të Shtetit (Autoriteti), për të kryer procedurat e vlerësimit të figurës së
pastërtisë së kandidatëve, në lidhje me ekzistencën për ta të informacioneve në dokumente të ish-Sigurimit të Shtetit.
5. Autoriteti, me administrimin e çdo kërkese të paraqitur nga çdo parti politike, së bashku me formularët tip të aplikimit të plotësuar nga vetë kandidatët e mundshëm për t’u
zgjedhur, si dhe pas shqyrtimit të çdo kërkese të dërguar nga ana e KQZ-së, do të
shprehet me vendim për rezultatet e verifikimit rast pas rasti, të cilat do t’ia përcjellë
KQZ dhe vetë partisë politike përkatëse mundësisht para afatit kohor të dorëzimit të
dokumenteve të kandidimit në KQZ apo KZAZ sipas rastit, por jo më vonë se 10 ditë
para përfundimit të fushatës zgjedhore.”.
Neni 69
Pas pikës 4 të nenit 69 të shtohen pikat 5 dhe 6, me këtë përmbajtje:
“4. Komiteti nismëtar i krijuar për paraqitjen e një kandidati nga zgjedhësit, për zgjedhjet
për deputet në Kuvend, jo më vonë se 70 ditë para datës së zgjedhjeve, i lind e drejta
që t’i paraqesë KQZ-së:
a) kërkesë për verifikim paraprak të kandidatit të mundshëm për deputet, me qëllim vlerësimin e ekzistencës së rrethanave, sipas nenit 30 të ligjit nr. 45/2015
“Për të drejtën e informimit për dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”;
b) kërkesa e komitetit nismëtar, e cila përmban gjeneralitetet e 9 zgjedhësve nga
zona zgjedhore përkatëse, duhet të jetë e shoqëruar me formularin tip të apli-
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kimit për institucionet, sipas modelit të miratuar nga Autoriteti, i plotësuar dhe i
nënshkruar nga vetë kandidati i mundshëm për t’u zgjedhur deputet në zonën
zgjedhore përkatëse.
5. KQZ, me disponimin e kërkesës së paraqitur nga komiteti nismëtar përkatës, së
bashku me formularët tip të aplikimit të plotësuar nga vetë kandidati i mundshëm për t’u
zgjedhur deputet në Kuvendin e Shqipërisë, menjëherë e dërgon atë pranë Autoritetit
për të kryer procedurat e vlerësimit të figurës së pastërtisë së kandidatit për deputet, në
lidhje me ekzistencën për të të informacioneve në dokumente të ish-Sigurimit të Shtetit.
6. Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit, me administrimin
e kërkesës së paraqitur nga çdo komitet nismëtar, së bashku me formularët tip të aplikimit të plotësuar nga vetë kandidati i mundshëm për t’u zgjedhur deputet, pas shqyrtimit
të saj, do të shprehet me vendim për rezultatet e verifikimit rast pas rasti, të cilat do t’ia
përcjellë KQZ-së dhe vetë komitetit nismëtar, mundësisht para afatit kohor të dorëzimit
të dokumenteve të kandidimit në KQZ, por jo më vonë se 10 ditë para përfundimit të
fushatës zgjedhore.”.
Neni 70
Në pikën 4 të nenit 70 të shtohen pikat 5 dhe 6, me këtë përmbajtje:
“4. Komiteti nismëtar i krijuar për paraqitjen e një kandidati nga zgjedhësit, për kryetar
bashkie, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore, jo më vonë se 70 ditë para
datës së zgjedhjeve, i lind e drejta që t’i paraqesë KQZ/KZAA-së:
a) kërkesë për verifikim paraprak të kandidatit të mundshëm për kryetar bashkie,
me qëllim vlerësimin e ekzistencës së rrethanave, sipas nenit 30 të ligjit nr.
45/2015 “Për të drejtën e informimit për dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të
Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”;
b) kërkesa e komitetit nismëtar, e cila përmban gjeneralitetet e 9 zgjedhësve nga
zona zgjedhore përkatëse, duhet të jetë e shoqëruar me formularin tip të aplikimit për institucionet, sipas modelit të miratuar nga Autoriteti, i plotësuar dhe i
nënshkruar nga vetë kandidati i mundshëm për t’u zgjedhur kryetar bashkie në
zonën zgjedhore përkatëse.
5. KQZ/KZAA, me disponimin e kërkesës së paraqitur nga partia politike përkatëse,
së bashku me formularin tip të aplikimit të plotësuar nga vetë kandidatët e mundshëm
për t’u zgjedhur, menjëherë e dërgon atë pranë Autoritetit, për të kryer procedurat e
vlerësimit të figurës së pastërtisë së kandidatit, në lidhje me ekzistencën për të të informacioneve në dokumente të ish-Sigurimit të Shtetit.
6. Autoriteti, me administrimin e kërkesës të paraqitur nga komiteti nismëtar, së bashku
me formularët tip të aplikimit të plotësuar nga vetë kandidati i mundshëm për t’u zgjedhur kryetar bashkie, pas shqyrtimit të kërkesës, do të shprehet me vendim për rezultatet e verifikimit rast pas rasti, të cilin do t’ia përcjellë KQZ/KZAA-së dhe vetë komitetit
nismëtar, mundësisht para afatit kohor të dorëzimit të dokumenteve të kandidimit në KZ,
por jo më vonë se 10 ditë para përfundimit të fushatës zgjedhore.”.
Neni 72
Në pikën 2, të shtohet germa “dh” pas germës “d”, me këtë përmbajtje:
“dh) Kopje e vendimit të marrë nga Autoriteti, lidhur me ekzistencën e informacioneve
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në dokumente të ish-Sigurimit të Shtetit, për çdo kandidat për t’u zgjedhur, të propozuar
nga subjekti zgjedhor përkatës, për zgjedhjet e radhës.”.
Neni 82
Të shtohet një paragraf me këtë përmbajtje:
“Brenda këtij minutazhi apo atij të përcaktuar në nenin 80 të Kodit Zgjedhor për KQZ-në,
kjo e fundit duhet të informojë zgjedhësit, edhe për rezultatin e verifikimit të kryer nga
Autoriteti, mbi ekzistencën e informacioneve në dokumente të ish-Sigurimit të Shtetit,
për çdo kandidat që konkurron në zgjedhjet e radhës, i propozuar nga subjekti zgjedhor
përkatës, me qëllim transparencën e figurës së çdo kandidati, gjatë fushatave elektorale.”

VARIANTI 2
Transparencë
Verifikim i figurave të pastërtisë së kandidatëve për t’u zgjedhur deputet apo kryetar bashkie, sipas
nenit 30 të ligjit nr. 45/2015, me qëllim transparencën e figurës së kandidatit gjatë fushatave elektorale
Neni 67
1. Në fund të fjalisë së paragrafit të parë të pikës 1 të këtij neni, të shtohet fjalia:

“si dhe kërkesën me gjeneralitetet e partisë politike të regjistruar në zgjedhje, për verifikimin e figurave të kandidatëve për deputet në çdo zonë zgjedhore, e shoqëruar me
formularin tip të aplikimit për institucionet, sipas modelit të miratuar nga Autoriteti, i
plotësuar dhe i nënshkruar nga vetë kandidati që konkurron për t’u zgjedhur deputet në
zonën zgjedhore përkatëse.”.
2. Në fund të fjalisë së paragrafit të dytë të pikës 1 të këtij neni, të shtohet një para-

graf, me këtë përmbajtje:

“Partia politike e regjistruar për zgjedhjet e organeve të qeverisjes zgjedhore, depoziton
në KZAZ-në që mbulon njësinë e qeverisjes vendore përkatëse, kërkesën për verifikimin e figurës së kandidatit për kryetar bashkie, ku janë të shënuara edhe gjeneralitetet e
partisë politike, e shoqëruar me formularin tip të aplikimit për institucionet, sipas modelit
të miratuar nga Autoriteti, i plotësuar dhe i nënshkruar nga vetë kandidati që konkurron
për t’u zgjedhur kryetar bashkie në zonën zgjedhore përkatëse.”.
3. Në fund të fjalisë së paragrafit të parë të pikës 2 të shtohet fjalia:

“si dhe kërkesën për verifikimin e kandidatëve me gjeneralitetet e partisë politike
pjesëtare të koalicionit, e shoqëruar me formularin tip të aplikimit për institucionet, sipas modelit të miratuar nga Autoriteti, i plotësuar dhe i nënshkruar nga vetë kandidati që
konkurron për t’u zgjedhur deputet për çdo zonë zgjedhore.”.
4. Në fund të fjalisë së paragrafit të parë të pikës 3 të këtij neni, të shtohen fjalët me

këtë përmbajtje:

“si dhe depoziton në KQZ kërkesën për verifikimin e figurës së kandidatit të saj, ku janë
të shënuara edhe gjeneralitet e partisë politike, e shoqëruar me formularin tip të aplikimit për institucionet, sipas modelit të miratuar nga Autoriteti, i plotësuar dhe i nënshkruar
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nga vetë kandidati që konkurron për t’u zgjedhur kryetar bashkie në zonën zgjedhore
përkatëse.”.
Neni 69
Pas pikës 4 të nenit 69 të shtohet pika 5 me këtë përmbajtje:
“Komiteti nismëtar i regjistruar në KQZ për zgjedhjet për Kuvend, jo më vonë se 50 ditë
para datës së zgjedhjeve, ka detyrimin t´i paraqesë KQZ-së:
a) kërkesën për verifikimin e figurës së kandidatit për deputet, me qëllim vlerësimin e ekzistencës së rrethanave, sipas nenit 30 të ligjit nr. 45/2015 “Për të
drejtën e informimit për dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës
Popullore Socialiste të Shqipërisë”;
b) kërkesa e komitetit nismëtar, e cila përmban gjeneralitetet e 9 zgjedhësve nga
zona zgjedhore përkatëse, duhet të jetë e shoqëruar me formularin tip të aplikimit për institucionet, sipas modelit të miratuar nga Autoriteti, i plotësuar dhe i
nënshkruar nga vetë kandidati që konkurron për t’u zgjedhur deputet në zonën
zgjedhore përkatëse.”.
Neni 70
Pas pikës 4 të shtohet pika 5 me këtë përmbajtje:
“Komiteti nismëtar i regjistruar në KZAA për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore,
jo më vonë se 50 ditë para datës së zgjedhjeve, ka detyrimin t’i paraqesë KKZA-së
përkatëse:
a) kërkesën për verifikimin e figurës së kandidatit për kryetar bashkie, me qëllim
vlerësimin e ekzistencës së rrethanave, sipas nenit 30 të ligjit nr. 45/2015 “Për
të drejtën e informimit për dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës
Popullore Socialiste të Shqipërisë”;
b) kërkesa e komitetit nismëtar, e cila përmban gjeneralitetet e 9 zgjedhësve nga
zona zgjedhore përkatëse, duhet të jetë e shoqëruar me formularin tip të aplikimit për institucionet, sipas modelit të miratuar nga Autoriteti, i plotësuar dhe i
nënshkruar nga vetë kandidati që konkurron për t’u zgjedhur kryetar bashkie
në zonën zgjedhore përkatëse.”.
Neni 72
Në pikën 2, pas germës “d” të shtohet germa “dh”, me këtë përmbajtje:
“dh) deklarimin e kandidatit dhe nënshkrimin e tij në një formular vetëdeklarimi, ku duhet
të deklarojë mosekzistencën e informacioneve në dokumente të ish-Sigurimit të Shtetit
për të, sipas parashikimeve të përcaktuara në pikën 2 të nenit 30 të ligjit nr. 45/2015
“Për të drejtën e informimit për dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”.
Neni 73
1. Në pikën 2, në fund të fjalisë, të shtohet fjalia si më poshtë:

“Mosparaqitja e kërkesës për verifikimin e figurës së kandidatëve për t’u zgjedhur deputet apo kryetar bashkie nga çdo subjekt zgjedhor, lidhur me ekzistencën e informacioneve në dokumente të ish-Sigurimit të Shtetit, e shoqëruar kjo me formularin tip të
aplikimit për institucionet, sipas modelit të miratuar nga Autoriteti, i plotësuar dhe i nënshkruar nga vetë kandidati që konkurron për t’u zgjedhur deputet apo kryetar bashkie
në zonën zgjedhore përkatëse, sipas zgjedhjeve të radhës, përbën shkak për marrjen e
vendimit për refuzimin e dokumentacionit përfundimtar.”.
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2. Të shtohet pika 7, me këtë përmbajtje:

“KQZ-ja ose, sipas rastit, KZAZ-ja, me disponimin e kërkesës së paraqitur nga çdo
subjekt zgjedhor, për verifikimin e figurës së kandidatëve që konkurrojnë për deputet
apo për kryetar bashkie, e shoqëruar me formularin tip të aplikimit të plotësuar nga vetë
kandidatët për t’u zgjedhur, menjëherë e dërgon atë pranë Autoritetit, për të kryer procedurat e vlerësimit të figurës së pastërtisë së çdo kandidati, në lidhje me ekzistencën
për ta të informacioneve në dokumente të ish-Sigurimit të Shtetit.
6. Autoriteti, me administrimin e kërkesës të dërguar nga KQZ/KZAZ, e shoqëruar me
formularët tip të aplikimit të plotësuar nga vetë kandidati për t’u zgjedhur deputet apo
kryetar bashkie, pas shqyrtimit të kërkesës, do të shprehet me vendim për rezultatet e
verifikimit, lidhur me ekzistencën për ta të informacioneve në dokumente të ish-Sigurimit të Shtetit, të cilin do t’ia përcjellë KQZ/KZAZ-së dhe vetë subjektit zgjedhor kërkues,
jo më vonë se 10 ditë para përfundimit të fushatës zgjedhore.”.
Neni 82
Të shtohet një paragraf me këtë përmbajtje:
“KQZ-ja, brenda këtij minutazhi apo atij të përcaktuar në nenin 80 të Kodit Zgjedhor, me
qëllim transparencën e figurës gjatë fushatave elektorale të çdo kandidati që konkurron
për t’u zgjedhur deputet apo kryetar bashkie:
a) Së pari, duhet të informojë zgjedhësit, për rezultatin e verifikimit të kryer nga Autoriteti, mbi ekzistencën e informacioneve në dokumente të ish-Sigurimit të Shtetit, për
çdo kandidat që konkurron në zgjedhjet e radhës, i propozuar nga subjekti zgjedhor
përkatës;
b) Së dyti, duhet të publikojë në media dhe në faqen zyrtare të saj në internet, vendimet
e Autoritetit mbi rezultatet e verifikimit të figurës së pastërtisë të çdo kandidati për t’u
zgjedhur objekt verifikimi.”.

VARIANTI 3
Me kusht ndalues
Verifikim i figurave të pastërtisë së kandidatëve për t’u zgjedhur deputet apo kryetar bashkie, sipas nenit
30 të ligjit nr. 45/2015, në lidhje me ekzistencën për ta të informacioneve në dokumente të ish-sigurimit
të shtetit
Neni 67
1. Në pikën 1, në fund të fjalisë së paragrafit të parë të shtohet fjalia:

“si dhe kërkesën me gjeneralitetet e partisë politike të regjistruar në zgjedhje, për verifikimin e figurave të kandidatëve për deputet në çdo zonë zgjedhore, e shoqëruar me
formularin tip të aplikimit për institucionet, sipas modelit të miratuar nga Autoriteti, i
plotësuar dhe i nënshkruar nga vetë kandidati që konkurron për t’u zgjedhur deputet në
zonën zgjedhore përkatëse.”.
2. Në pikën 2, në fund të fjalisë së paragrafit të dytë të shtohet një paragraf, me këtë

përmbajtje:

“Partia politike e regjistruar për zgjedhjet e organeve të qeverisjes zgjedhore, depoziton
në KZAZ-në që mbulon njësinë e qeverisjes vendore përkatëse, kërkesën për verifikimin e figurës së kandidatit për kryetar bashkie, ku janë të shënuara edhe gjeneralitetet e
partisë politike, e shoqëruar me formularin tip të aplikimit për institucionet, sipas modelit
të miratuar nga Autoriteti, i plotësuar dhe i nënshkruar nga vetë kandidati që konkurron
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për t’u zgjedhur kryetar bashkie në zonën zgjedhore përkatëse.”.
3. Në pikën 2, në fund të fjalisë së paragrafit të parë të shtohet fjalia:

“si dhe kërkesën për verifikimin e kandidatëve me gjeneralitetet e partisë politike
pjesëtare të koalicionit, e shoqëruar me formularin tip të aplikimit për institucionet, sipas modelit të miratuar nga Autoriteti, i plotësuar dhe i nënshkruar nga vetë kandidati që
konkurron për t’u zgjedhur deputet për çdo zonë zgjedhore.”.
4. Në pikën 3, në fund të fjalisë së paragrafit të parë, të shtohet fjalët, me këtë përm-

bajtje:

“si dhe depoziton në KQZ kërkesën për verifikimin e figurës së kandidatit të saj, ku janë
të shënuara edhe gjeneralitet e partisë politike, e shoqëruar me formularin tip të aplikimit për institucionet, sipas modelit të miratuar nga Autoriteti, i plotësuar dhe i nënshkruar
nga vetë kandidati që konkurron për t’u zgjedhur kryetar bashkie në zonën zgjedhore
përkatëse.”.

Neni 69
Pas pikës 4 të nenit 69 të shtohet pika 5, me këtë përmbajtje:
“Komiteti nismëtar i regjistruar në KQZ për zgjedhjet për Kuvend, jo më vonë se 50 ditë
para datës së zgjedhjeve, ka detyrimin t’i paraqesë KQZ-së:
a) kërkesën për verifikimin e figurës së kandidatit për deputet, me qëllim vlerësimin e ekzistencës së rrethanave, sipas nenit 30 të ligjit nr. 45/2015 “Për të
drejtën e informimit për dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës
Popullore Socialiste të Shqipërisë”;
b) kërkesa e komitetit nismëtar, e cila përmban gjeneralitetet e 9 zgjedhësve nga
zona zgjedhore përkatëse, duhet të jetë e shoqëruar me formularin tip të aplikimit për institucionet, sipas modelit të miratuar nga Autoriteti, i plotësuar dhe i
nënshkruar nga vetë kandidati që konkurron për t’u zgjedhur deputet në zonën
zgjedhore përkatëse.”.

Neni 70
Pas pikës 4 të shtohet pika 5, me këtë përmbajtje:
“Komiteti nismëtar i regjistruar në KZAA, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore, jo më vonë se 50 ditë para datës së zgjedhjeve, ka detyrimin t´i paraqesë KZZA-së përkatëse:
a) kërkesën për verifikimin e figurës së kandidatit për kryetar bashkie, me qëllim
vlerësimin e ekzistencës së rrethanave, sipas nenit 30 të ligjit nr. 45/2015 ““Për
të drejtën e informimit për dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës
Popullore Socialiste të Shqipërisë”;
b) kërkesa e komitetit nismëtar, e cila përmban gjeneralitetet e 9 zgjedhësve nga
zona zgjedhore përkatëse, duhet të jetë e shoqëruar me formularin tip të aplikimit për institucionet, sipas modelit të miratuar nga Autoriteti, i plotësuar dhe
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i nënshkruar nga vetë kandidati që konkurron për t’u zgjedhur kryetar bashkie
në zonën zgjedhore përkatëse.”.
Neni 72
Pas pikës 2, germa “d” të këtij neni, të shtohet germa “dh”, me këtë përmbajtje:
“dh) deklarimin e kandidatit dhe nënshkrimin e tij në një formular vetëdeklarimi, ku duhet
të deklarojë mosekzistencën e informacioneve në dokumente të ish-Sigurimit të Shtetit
për të, sipas parashikimeve të përcaktuara në pikën 2 të nenit 30 të ligjit nr. 45/2015
“Për të drejtën e informimit për dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë.”.
Neni 73
1. Në pikën 2, në fund të fjalisë, të shtohet fjalia si më poshtë:

“Mosparaqitja e kërkesës për verifikimin e figurës së kandidatëve për t’u zgjedhur deputet apo kryetarë bashkie nga çdo subjekt zgjedhor, lidhur me ekzistencën e informacioneve në dokumente të ish-Sigurimit të Shtetit, e shoqëruar kjo me formularin tip të
aplikimit për institucionet, sipas modelit të miratuar nga Autoriteti, i plotësuar dhe i nënshkruar nga vetë kandidati që konkurron për t’u zgjedhur deputet apo kryetar bashkie
në zonën zgjedhore përkatëse, sipas zgjedhjeve të radhës, përbën shkak për marrjen e
vendimit për refuzimin e dokumentacionit përfundimtar.”.
2. Të shtohet pika 7 në nenin 73, me këtë përmbajtje:

“KQZ-ja ose, sipas rastit KZAZ-ja, me disponimin e kërkesës së paraqitur nga çdo subjekt zgjedhor, për verifikimin e figurës së kandidatëve që konkurrojnë për deputet apo
për kryetar bashkie, e shoqëruar me formularin tip të aplikimit të plotësuar nga vetë
kandidatët për t’u zgjedhur, menjëherë e dërgon atë pranë Autoritetit, për të kryer procedurat e vlerësimit të figurës së pastërtisë së çdo kandidati, në lidhje me ekzistencën
për ta të informacioneve në dokumente të ish-Sigurimit të Shtetit.
6. Autoriteti, me administrimin e kërkesës të dërguar nga KQZ/KZAZ, e shoqëruar me
formularët tip të aplikimit të plotësuar nga vetë kandidati për t’u zgjedhur deputet apo
kryetar bashkie, pas shqyrtimit të kërkesës, verifikimit të plotë, do të shprehet me vendim për rezultatet e verifikimit, lidhur me ekzistencën për ta të informacioneve në dokumente të ish-Sigurimit të Shtetit, të cilin menjëherë ia përcjell KQZ-së dhe vetë subjektit
zgjedhor kërkues, por jo më vonë se dy muaj pas disponimit të kërkesës.”.
3. Pas nenit 73 të shtohet neni 73/1, me këtë përmbajtje:

“Veprimet e KQZ-së, në rastin kur për kandidatin për t’u zgjedhur deputet apo kryetar
bashkie, figurojnë të këtë informacione në dokumente të ish-Sigurimit të Shtetit, sipas
pikës 2 të nenit 30 të ligjit nr. 45/2015.
1. Kur KQZ-ja njihet me vendimmarrjen e Autoritetit për kandidatin që konkurron për
t’u zgjedhur deputet apo kryetar bashkie dhe për të cilin ekzistojnë informacioneve në
dokumente të ish-Sigurimit të Shtetit, sipas parashikimeve të pikës 2 të nenit 30 të ligjit
nr. 45/2015, kryen veprimet e mëposhtme:
a) Heq emrin e kandidatit para procesit të shtypjes së fletëve të votimit dhe në
rastin e kandidatit për kryetar bashkie nuk e zëvendëson atë, kur informacionin
e disponon para kryerjes së këtij procesi;
b) Shpall pavlefshmërinë e zgjedhjeve në zonën zgjedhore përkatëse, kur kandidati ka të drejtën e mandatit të kryetarit të bashkisë, mbi bazën e votave
të marra, si dhe faktin e moskandidimit dhe moszgjedhshmërisë së kandidatit
përkatës, kur informacionin e disponon pas shtypjes së fletëve të votimit dhe
para shpalljes së rezultatit të zgjedhjeve;
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c) Shpall fitues nga lista shumemërore kandidatin vijues në renditje dhe në përputhje me kuotën gjinore, si dhe shpall faktin e moskandidimit dhe moszgjedhshmërisë për kandidatin përkatës, kur informacionin e disponon pas shtypjes
së fletëve të votimit dhe para shpalljes së rezultatit të zgjedhjeve;
d) Shpall pavlefshmërinë e mandatit ndaj personit i shpallur i zgjedhur në kundërshtim me Kodin Zgjedhor, si dhe shpall mandatin, në përputhje me Kodin Zgjedhor, kur informacionin e disponon pas shpalljes së rezultatit të zgjedhjeve.”.
Neni 82
Të shtohet një paragraf me këtë përmbajtje:
“KQZ-ja, brenda këtij minutazhi, duhet:
a) së pari, të informojë zgjedhësit, për rezultatin e verifikimit të kryer nga Autoriteti, mbi ekzistencën e informacioneve në dokumente të ish-Sigurimit të Shtetit,
për çdo kandidat që konkurron në zgjedhjet e radhës, i propozuar nga subjekti
zgjedhor përkatës;
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b) së dyti, të publikojë në media dhe në faqen zyrtare të saj në internet, vendimet
e Autoritetit mbi rezultatet e verifikimit të figurës së pastërtisë të çdo kandidati
për t’u zgjedhur objekt verifikimi.”.

Raport mbi vizitën e AIDSSH në Shtetet e Bashkuara të Amerikës
(Institucionalizim i marrëveshjeve me Zërin e Amerikës dhe “Federatën Vatra”)
Në datat 28 nëntor deri në 3 dhjetor 2018 Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të
Shtetit zhvilloi një vizitë pune në Shtetet e Bashkuara të Amerikës me ftesë të Federatës Panshqiptare
“Vatra”, në vijim të bashkëpunimeve me komunitetet brenda dhe jashtë vendit. Veprimtaritë u zhvilluan
të hapura për publikun.
Autoriteti zhvilloi aktivitete me fokus kujtesën që në krijim të tij, duke u përqendruar në specifikat e bashkësisë ku është organizuar veprimtaria. Ekipi i vizitës në Amerikë bashkëpunoi me komunitetin shqiptar
atje për: organizimin e takimeve mbi kujtesën kolektive, nisur nga hapja e dosjeve të ish-Sigurimit të
Shtetit; realizimin të projekteve të përbashkëta që u diskutuan me shqiptarët atje; projektin e dëshmive
gojore (që sapo finalizoi botimin e parë) duke e zgjeruar ndjeshëm hartën e tij me dëshmi të të mbijetuarve të diktaturës që sot jetojnë në SHBA.
Veç komunikimit të drejtpërdrejtë me bashkësinë shqiptare në Amerikë dhe ofrimit të shërbimeve në
bashkëpunim me Federatën Vatra, me qëllim lehtësimin e procedurave të aplikimit nëpërmjet asistimit
të të interesuarit, Vizita e AIDSSH në Nju-Jork dhe Uashington kulmoi me firmosjen e dy marrëveshjeve
të bashkëpunimit.
Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë organizohet dhe funksionon në zbatim të ligjit nr. 45/2015 “Për të drejtën e informimit për dokumentet e
ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Socialiste Popullore të Shqipërisë”. Si organ i lartë shtetëror i
pavarur, në bazë dhe në zbatim të dispozitave të veçanta të ligjit nr. 45/2015, AIDSSH e vë memorien
historike në themel të identitetit dhe trashëgimisë së individëve e bashkësive, duke inkurajuar dialog
shoqëror pa komplekse për diktaturën, në emër të së vërtetës, pajtimit, lirisë dhe demokracisë.
Në këtë kuadër, AIDSSH arriti firmosjen e marrëveshjes së bashkëpunimit me Zërin e Amerikës për
zgjerimin e projektit të dëshmive gojore, duke e pasuruar ndjeshëm arkivin digjital të institucionit. Intervistat gojore të dëshmitarëve që u japin zë viktimave ruhen sipas parametrave në Autoritet, krahas
dosjeve të Sigurimit, instrumente të pushtetit komunist.
Në simpoziumin e organizuar nga “Federata Vatra”, veç prezantimit të projektit të dëshmive gojore dhe
punës për muzealizimin e kampit të Tepelenës, të konkretizuar në botimin e parë të librit të dëshmive
dhe në mbjelljen e pemëve të memorialit të fëmijëve që humbën jetën atje, u shfaq filmi që e dokumenton këtë rrugëtim dhe u shpërndanë publikimet përkatëse.
Autoriteti dhe “Vatra” institucionalizuan bashkëpunimin mes tyre me firmosjen e një marrëveshjeje të
zgjeruar bashkëpunimi. Në vijim u prezantua puna e AIDSSH-së për hedhjen dritë në të shkuarën, duke
hapur dosjet e përfaqësuesve të emigracionit shqiptar, si dhe duke paraqitur shërbimet e institucionit,
fizike dhe ato online. Në mbyllje, të pranishmit patën mundësi të plotësonin formularët e aplikimit për
marrjen përgjigje për rastet individuale.
Ndërkohë, bashkëpunimet e AIDSSH-së me komunitetin shqiptar në SHBA dhe arkivat në këtë vend
do të vijojnë, me fokus krijimin e kuadrit të plotë historik, social e politik të periudhës së komunizmit të
Shqipëri, duke thelluar kërkimin shkencor dhe duke zgjeruar mundësitë e studimit në arkivat përkatëse
të kësaj periudhe, brenda dhe jashtë vendit.

***
Autoriteti e mbështet punën e vet dhe vijimësinë e projekteve të ndërmarra në parimet e rëndësishme
të kujtesës, që e vënë memorien historike në themel të identitetit dhe trashëgimisë së individëve e
bashkësive, si paraqitja e këndvështrimeve të ndryshme; evitimi i shprehjeve deterministe: shmangia e
përgjithësimeve; trajtimi i figurave historike si individë; sigurimi i një baze gjenuine historike; përdorimi
i njohurive të nivelit akademik si burime, ku çdo përmbajtje duhet të ballafaqohet e të diskutohet me
akademikë të njohur dhe të certifikuar për njohuritë specifike e të duhura për këtë punë.
Mbështetur në këto parime, në kërkimin shkencor dhe përballjen profesionale të fakteve, Autoriteti vijon
të ndërmarrë projekte ambicioze e komplekse, që kanë në fokus rishqyrtimin e historisë, rivlerësimin
e saj, rehabilitimin e viktimave, rezistencën e personaliteteve e komuniteteve dhe inkurajojnë dialogun
social, në emër të transparencës dhe konsolidimit të demokracisë.
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Raport mbi prezantimin e ekspozitës “Mbikëqyr! Terrorizo! Përndiq!”
për të rinjtë e gjimnazeveSTASI, policia sekrete e ish-Republikës Demokratike Gjermane
dhe paralelet e saj në realitetin shqiptar
Më 7 dhjetor 2018, në Tiranë, Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit, në
bashkëpunim me Inner Wheel Club Tirana, mundësoi për gjimnazet e Tiranës ekspozitën në lidhje me
veprimtarinë e STASI-t në Gjermaninë Lindore, realizuar me Autoritetin Gjerman të Hapjes së Dosjeve,
BStU.
Ekspozita titullohej “Mbikëqyr! Terrorizo! Përndiq!” dhe u zhvillua në kuadër të edukimit qytetar, një ndër
shtyllat e veprimtarisë së institucionit. Veç prezantimit të ekspozitës për të rinjtë e shkollës së mesme
“Petro Nini Luarasi”, aktiviteti vijoi me bashkëbisedimin me një të mbijetuar të përndjekjes, ish-i dënuar
i burgut të Burrelit, Saimir Maloku. Aktiviteti u zhvillua i hapur për mediat.
Materialet e ekspozitës u organizuan në tematika të përkthyera në shqip. Ata informuan të interesuarit
për strategjitë e survejimit dhe të përndjekjes në Gjermaninë Lindore, duke ofruar paralele të qarta me
realitetin shqiptar.
“Shokë, duhet të dimë gjithçka!” ishte motoja që Ministri i Sigurimit të Shtetit, Erih Milke, u jepte punonjësve të tij. “Me këto informacione duhet të zbuloni dhe të bëni të padëmshëm “armiqtë” e Partisë së
Bashkuar Socialiste Gjermane, për të siguruar pushtetin e saj në DDR”.
Për të përmbushur këtë mision, Ministria e Sigurimit të Shtetit (MfS) kishte kompetenca të zgjeruara: ajo
ishte në të njëjtën kohë policia e fshehtë shtetërore, hetuesi dhe shërbimi i zbulimit të jashtëm. Në vitin
1989 STASI kishte rreth 91.000 punonjës, që ndihmoheshin prej rreth 189.000 bashkëpunëtorëve, të
cilët jepnin informacione nga të gjitha fushat e jetës.
Ekspozita përmbante të dhëna themelore mbi aktivitetin e MfS-së. E bazuar mbi pesë tematika: rinia,
udhëtimet, kultura, kisha dhe sporti – ajo tregon se si STASI mbikëqyrte dhe kontrollonte jetën e përditshme të popullsisë. Fate individësh të përzgjedhur qartësuan se çfarë do të thoshte për njerëzit e
prekur “përpunim” nga STASI, përmes prezantimit të çështjeve specifike operative.
Marenglen Kasmi, anëtar i Autoritetit, u shpreh se “nëpërmjet kësaj ekspozite jo vetëm hedhim dritë mbi
veprimtarinë e STASI-t, por tregojmë edhe ngjashmëritë e STASI-t me Sigurimin e Shtetit”. Ai iu referua
përvojës gjermane si model ballafaqimi të një shoqërie demokratike me të kaluarën diktatoriale të vendit.

Raport mbi vizitën e zhvilluar në Rumani, pranë Autoritetit të Dosjeve,
C.N.S.A.S
Nga data 10 deri më 14 dhjetor 2018, Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit, në bashkëpunim me autoritetin homolog në Rumani, organizuan një vizitë me qëllim shkëmbimin e
eksperiencave ndërmjet palëve. Një ekip i AIDSSH-së, i kryesuar nga anëtari i Autoritetit, z. Altin Hoxha,
e zhvilluan këtë vizitë me ftesë të institucionit homolog rumun sipas një programi të dakordësuar nga të
dyja palët.
Në datën 11.12.2018 vizita filloi me një takim në ambientet e arkivit të institucionit për Informimin mbi dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit në Rumani. Të shoqëruar nga një ish-anëtar i Autoritetit Rumun, dhe
koordinatorja e vizitës, pjesëmarrësit u njohën me organizimin e arkivit, përpunimin e dokumenteve dhe
dosjeve me bar-kode, mënyrën e kalimit të dokumenteve nga institucionet e tjera në arkivin e Autoritetit,
mënyrën e kërkimit të dokumenteve, mënyrën e hyrjes në arkiv (arkivi ruhej me forca sigurie), mënyrën
e qarkullimit të dokumenteve nga arkivi qendror në arkivin transit, që ishte në godinën kryesore. Në
tryezën e rrumbullakët që u organizua më pas, anëtari i Autoritetit, z. Hoxha, gjeti rastin të falënderojë
në emër Autoritetit dhe të Kryetares së Autoritetit për këtë mundësi, si dhe bëri një përshkrim të shkurtër
mbi mënyrën e funksionimit të AIDSSH-së, duke u ndalur veçanërisht tek arkivi.
Vizita vazhdoi më 12.12.2018 me takimin në drejtorin e arkivit, në godinën qendrore të Autoritetit. Drejtori iu përgjigj një pjese të pyetjeve që pjesëtarët e grupit të Autoritetit Shqiptar kishin bërë një ditë më
parë. Drejtori shoqëroi grupin në ambientet e arkivit transit që ishte në katin e nëndheshëm të godinës.
Ai prezantoi një mënyrë shumë praktike të bashkëpunimit me Drejtoritë e Investigimit (analoge e Dre-
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jtorisë së Informacionit) dhe drejtoritë e tjera përsa i përket procesit administrativ
Veç dosjeve fizike, u bë njohja edhe me mikrofilmat dhe disqet në të cilat ruheshin dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit. Megjithëse edhe në Rumani ka patur asgjësime dokumentesh, përgjithësisht dokumentet arkivore nuk ishin prekur, fakt ky që e bënte më të lehtë punën e arkivit, por edhe më të shpejta
përgjigjet institucionale. Më pas u vizitua zyra e digjitalizimit dhe e studimit të dokumenteve. Ishte e
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thjeshtë dhe praktike. Pas Drejtorisë së Arkivit u bë një vizitë në Drejtorinë e Investigimit, ku Drejtori shpjegoi në mënyrë të detajuar strukturën dhe mënyrën e funksionimit të Drejtorisë. Edhe pas këtij takimi u
organizua një tryezë e rrumbullakët me drejtorët kryesorë: Drejtori i Përgjithshëm, Drejtori Investigimit,
Drejtori i Arkivit, Drejtori i Kërkimit Shkencor, Drejtori i Medias dhe Publikimeve, Drejtori Komunikimit,
Drejtori i Teknologjisë së Informacionit etj. Pasi u vu në dispozicion struktura e organizimit të institucionit,
Drejtori i Përgjithshëm përshkroi shkurtimisht mënyrën e funksionimit të Autoritetit rumun, raportet me
Kolegjin (anëtarët e Autoritetit) dhe raportet me institucionet e tjera. Pasuan pyetjet e grupit shqiptar të
Autoritetit në lidhje me problematikat e punës.
Në ditën e tretë të vizitës, jashtë programit, një përfaqësi e delegacionit takoji jashtë programit kryetarin
e Kolegjit Z. Constantin Buchet, nënkryetarin dhe anëtarët.
Kryetari i Kolegjit mbajti një fjalë shumë miqësore, ku veçoi gatishmërinë e institucionit rumun për
mbështetje të institucionit tonë në të gjitha drejtimet. Si njohës i kulturës shqiptare ai propozoi shkëmbime informacionesh në mënyrë reciproke. Ishin të gatshëm t’i tregonin palës shqiptare gabimet që
kishin bërë në të kaluarën me qëllim që të shmangeshin. Tregoi rëndësinë e këtij misioni, kështu e quajti
ai punën e Autoritetit, për ndërtimin e demokracive në të dyja vendet. Shprehu dëshirën për të vizituar
Tiranën dhe institucionin e Autoritetit në Tiranë. I ftoi të gjithë kolegët rumunë të ndanin eksperiencat
e tyre dhe t’u përgjigjeshin pyetjeve të ekipit shqiptar. Kolegji (Autoriteti) rumun u ftua të merrte pjesë
në konferenca ndërkombëtare dhe u hodh ideja e një marrëveshjeje bashkëpunimi në të ardhmen.
Kryetari i Kolegjit shprehu dakordësinë për marrëveshjen, draftet e së cilës mund të përgatiten nga
stafet teknike. Solli në vëmendje personalitete të shquara shqiptare që kanë jetuar në Rumani dhe që
për ta ka dosje nga sigurimi, si dhe tregoi interes për njohje të figurës së Ismail Kadaresë, kërkesë e cila
u premtua se do të konkretizohej në vijim nga Drejtoria e Mbështetjes Shkencore.
Takimi përfundoi me një foto të përbashkët.

Raport mbi bashkëpunimin e Autoritetin me Wikipedia-n shqip në lidhje me historinë e komunizmit dhe ish-Sigurimit Të Shtetit
Në datën 19 dhjetor 2018 Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit në bashkëpunim me komunitetin “Wikimedians of Albanian Language User Group” organizoi në ambientet e
AIDSSH (pranë Gardës së Republikës së Shqipërisë, rr. Ibrahim Rugova, Tiranë), aktivitetin “Historia e
komunizmit dhe ish-Sigurimit të Shtetit” në Wikipedian shqip.
Ky aktivitet erdhi si rezultat i bashkëpunimit të frytshëm midis dy institucioneve dhe u zhvillua në kuadër
të edukimit qytetar, një ndër shtyllat e veprimtarisë së institucionit.
Wikipedia është enciklopedia më e madhe online në botë. Ndaj qëllimi i këtij aktiviteti është pasurimi i
Wikipedias në gjuhën shqipe për çështje që lidhen me historinë e komunizmit dhe ish-Sigurimit të Shtetit
(1944-1991).
Fjalën e hapjes dhe përshëndetjen e aktivitetit e mbajti kryetarja e AIDSSH-së, znj. Gentiana Sula. Ak-
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tivitetin e përshëndeti edhe përfaqësuesi i Kombeve të Bashkuara në Tiranë, z. Brian Williams dhe zv/
ambasadori i Prezencës së OSBE-së.
Trajnerë të këtij workshop-i ishin znj. Kristina Millona, gazetare dhe z. Kevin Jasini, përfaqësues i Wikimedias shqip. Pjesëmarrës në këtë aktivitet ishin rreth 20 të rinj, studentë të profileve të ndryshme,
kryesisht histori dhe teknologji informacioni, të interesuar rreth shkrimit të historisë së të shkuarës, si
dhe të tjerë të ftuar ndër të cilët edhe partnerë të AIDSSH-së dhe studiues.
Ky workshop u konkretizua me punimin e mbi 15 artikujve të përmirësuar dhe 3 artikujve të rinj të hapur
mbi burime të digjitalizuara nga AIDSSH. Në fund të aktivitetit, z. Marenglen Kasmi, anëtar i AIDSSH-së,
shpërndau, në shenjë mirënjohjeje ndaj të rinjve, certifikatat e pjesëmarrjes.
Për më shumë informacion rreth materialeve që do të editohen gjatë aktivitetit, vizitoni faqen:
https://sq.wikipedia.org/wiki/wikipedia:wiki_edit-a-thon/_Komunizmi_n%C3%AB_Shqip%C3%Ab
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Garda e Republikës, Rr. “Ibrahim Rugova”, Tiranë
www.autoritetidosjeve.gov.al
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