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VENDIME MBI BAZËN E KËRKESAVE TË INSTITUCIONEVE KUSHTETUESE DHE 

ATYRE PUBLIKE 

Vendim Nr. 844 Datë 08.01.2020 (i shkurtuar) 

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

Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 

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

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

V E N D O S I 

1. Të informojë Institutin e Studimeve të Krimeve dhe Pasojave të Komunizmit në Shqipëri,

për informacionin që kërkohet me shkresën nr. 1769 dt. 24.12.2019 tonën, në kuadër të

vlerësimit të cilësive etike, morale dhe profesionale përpara emërimit të kandidatit për

nivele drejtuese në ISKK se:

a) Z. R. P. nuk figuron të ketë materiale, në dokumente të ish-Sigurimit të Shtetit, në emër të

tij, sipas Nenit 29, pika 2, të Ligjit nr.45/2015, “Për të Drejtën e Informimit për Dokumentet

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

2. Kopje e këtij vendimi t´i dërgohet Institutit të Studimeve të Krimeve dhe Pasojave të

Komunizmit në Shqipëri.

3. Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit.

Kryetare: Gentiana Sula 

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

Vendim Nr. 9 Datë 16.01.2020 (i shkurtuar) 

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

Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 

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

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

V E N D O S I 

1. Të informojë Institucionin e Presidencës së Republikës së Shqipërisë, për informacionin

që kërkohet me shkresën nr. 4097 prot datë 06.11.2019, ‘’Kërkesë për informacion’’, në

kuadër të dekorimit të shtetasit T. A. Nga verifikimet e kryera deri tani rezulton se:

Figuron në dokumente të ish-Sigurimit të Shtetit përkatësisht në dokumentet: 
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a) Dosja hetimore-gjyqësore nr.13526 në ngarkim të T. M. A. nga përmbajtja e të cilës

rezulton se gjykata ka vendosur përveç dënimit me 10 vjet heqje të lirisë ti hiqen të dënuarit

‘’Urdhri i Punës’’, ‘’Medalja e Punës’’ dhe titujt ‘’Artist i Merituar’’ e ‘’Artist i Popullit’’

të akorduara nga Presidiumi;

b) Dosje hetimore nr. 11700 ku figuron në cilësinë e dëshmitarit të akuzës të çështjes, në vitin

1980, në ngarkim të shtetasit Y. D. për akuzën, Agjitacion e propagandë kundër shtetit,

vepër penale e parashikuar nga neni 55/1 i Kodit Penal, në Kreun, ‘’Krime kundër shtetit’’,

të cilat bëjnë pjesë në kategorinë e veprave penale të përkufizuara në ligjin nr.7514, datë

30.09.1991, ‘’Për pafajësinë, amnistinë dhe rehabilitimin e ish të dënuarve dhe të

përndjekurve politikë’’, të ndryshuar dhe hyjnë në fushën e veprimit të ligjit 45/2015, ‘’

Për të Drejtën e Informimit për Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës

Popullore Socialiste të Shqipërisë”.

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

Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, në

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

e njohjes së dokumenteve.

3. Kopje e këtij vendimi t’i dërgohet Institucionit të Presidencës të Republikës së Shqipërisë.

4. Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit.

Kryetare: Gentiana Sula 

Anëtarë: Dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 

Vendim Nr. 11 Datë 16.01.2020 (i shkurtuar) 

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

Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 

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

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

V E N D O S I 

1. Të informojë Komisionin e Jashtëm të Vlerësimit, për informacionin që kërkohet me

shkresën nr. 82/56 prot. datë 06.12.2019, se nga verifikimiet e kryera deri tani për z. I. S.

B. nuk rezulton:

a) Të ketë qenë person në ndjekje për spiunazh apo terrorizëm, të ketë qenë anëtar,

bashkëpunëtor ose i favorizuar nga ish-Sigurimi i Shtetit deri në 2 korrik 1991, në zbatim

të ligjit 12/2018 ‘’Për vlerësimin kalimtar dhe periodik të punonjësve të Policisë së Shtetit,

Gardës së Republikës dhe Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat në Ministrinë

Brendshme’’ të Ligjit nr.45/2015, “Për të Drejtën e Informimit për Dokumentet e ish-
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Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë. 

2. Kopje e këtij vendimi t’i dërgohet institucionit të Akademisë së Shkencave të Shqipërisë.

3. Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit.

Kryetare: Gentiana Sula 

Anëtarë: Dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 

Vendim Nr. 12 Datë 16.01.2020 (i shkurtuar) 

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

Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 

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

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

V E N D O S I 

1. Të informojë Komisionin e Jashtëm të Vlerësimit, për informacionin që kërkohet me

shkresën nr. 46/80 prot. datë 12.12.2019, se nga verifikimiet e kryera deri tani për z. A.

Xh. Ç. nuk rezulton:

a) Të ketë qenë person në ndjekje për spiunazh apo terrorizëm, të ketë qenë anëtar,

bashkëpunëtor ose i favorizuar nga ish-Sigurimi i Shtetit deri në 2 korrik 1991, në zbatim

të ligjit 12/2018 ‘’Për vlerësimin kalimtar dhe periodik të punonjësve të Policisë së Shtetit,

Gardës së Republikës dhe Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat në Ministrinë

Brendshme’’ të Ligjit nr.45/2015, “Për të Drejtën e Informimit për Dokumentet e ish-

Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë.

2. Kopje e këtij vendimi t’i dërgohet institucionit të Akademisë së Shkencave të Shqipërisë.

3. Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit

Kryetare: Gentiana Sula 

Anëtarë: Dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 

Vendim Nr. 13 Datë 16.01.2020 (i shkurtuar) 

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

Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 

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

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

1. Të informojë Komisionin e Jashtëm të Vlerësimit, për informacionin që kërkohet me

shkresën nr. 86/4 prot. datë 06.12.2019, se nga verifikimiet e kryera deri tani për z. E. A.

C. nuk rezulton :

a) Të ketë qenë person në ndjekje për spiunazh apo terrorizëm, të ketë qenë anëtar,

bashkëpunëtor ose i favorizuar nga ish-Sigurimi i Shtetit deri në 2 korrik 1991, në zbatim

të ligjit 12/2018 ‘’Për vlerësimin kalimtar dhe periodik të punonjësve të Policisë së Shtetit,

Gardës së Republikës dhe Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat në Ministrinë

Brendshme’’ të Ligjit nr.45/2015, “Për të Drejtën e Informimit për Dokumentet e ish-

Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë.

2. Kopje e këtij vendimi t’i dërgohet institucionit të Akademisë së Shkencave të Shqipërisë.

3. Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit.

Kryetare: Gentiana Sula 

Anëtarë: Dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 

Vendim Nr.14 Datë 16.01.2020 (i shkurtuar) 

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

Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 

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

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

V E N D O S I 

1. Të informojë Komisionin e Jashtëm të Vlerësimit, për informacionin që kërkohet me

shkresën nr. 79/4 prot. datë 06.12.2019, se nga verifikimiet e kryera deri tani për z. A. L.

S. nuk rezulton:

a) Të ketë qenë person në ndjekje për spiunazh apo terrorizëm, të ketë qenë anëtar,

bashkëpunëtor ose i favorizuar nga ish-Sigurimi i Shtetit deri në 2 korrik 1991, në zbatim

të ligjit 12/2018 ‘’Për vlerësimin kalimtar dhe periodik të punonjësve të Policisë së Shtetit,

Gardës së Republikës dhe Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat në Ministrinë

Brendshme’’ të Ligjit nr.45/2015, “Për të Drejtën e Informimit për Dokumentet e ish-

Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë.

2. Kopje e këtij vendimi t’i dërgohet institucionit të Akademisë së Shkencave të Shqipërisë.

3. Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit.

Kryetare: Gentiana Sula 

Anëtarë: Dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 
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Vendim Nr. 15 Datë 16.01.2020 (i shkurtuar) 

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

Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 

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

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

V E N D O S I 

1. Të informojë Komisionin e Jashtëm të Vlerësimit, për informacionin që kërkohet me

shkresën nr. 60/4 prot. datë 06.12.2019, se nga verifikimiet e kryera deri tani për z. L. G.

H. nuk rezulton :

a) Të ketë qenë person në ndjekje për spiunazh apo terrorizëm, të ketë qenë anëtar,

bashkëpunëtor ose i favorizuar nga ish-Sigurimi i Shtetit deri në 2 korrik 1991, në zbatim

të ligjit 12/2018 ‘’Për vlerësimin kalimtar dhe periodik të punonjësve të Policisë së Shtetit,

Gardës së Republikës dhe Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat në Ministrinë

Brendshme’’ të Ligjit nr.45/2015, “Për të Drejtën e Informimit për Dokumentet e ish-

Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë.

2. Kopje e këtij vendimi t’i dërgohet institucionit të Akademisë së Shkencave të Shqipërisë.

3. Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit.

Kryetare: Gentiana Sula 

Anëtarë: Dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 

Vendim Nr. 29 Datë 22.01.2020 (i shkurtuar) 

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

Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 

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

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

V E N D O S I 

1. Të informojë Akademinë e Shkencave të Shqipërisë, për informacionin që kërkohet me

shkresën nr. 416 prot. datë 05.11.2019, në kuadër të verifikimit të figurës, integritetit dhe

vlerësimit të cilësive etike, morale dhe profesionale të kandidateve për Anëtar i Jashtëm në

Akademinë e Shkencave të Shqipërisë ku rezulton se:

a) Për Znj. Mira Mezini dhe Znj. Fjoralba Cakoni, nuk figuron të ketë materiale, në

dokumente të ish-Sigurimit të Shtetit, në emër të tyre, sipas Nenit 29, pika 2, të Ligjit
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nr.45/2015, “Për të Drejtën e Informimit për Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të 

Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë. 

2. Kopje e këtij vendimi t’i dërgohet institucionit të Akademisë së Shkencave të Shqipërisë.

3. Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit.

Kryetare: Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Dr. Marenglen Kasmi 

Vendim Nr.30 Datë 30.01.2020 (i shkurtuar) 

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

Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 

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

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

V E N D O S I 

1. Të informojë Akademinë e Shkencave të Shqipërisë, për informacionin që kërkohet me

shkresën nr. 425 prot. datë 06.11.2019, në kuadër të verifikimit të figurës, integritetit dhe

vlerësimit të cilësive etike, morale dhe profesionale të kandidatit për Anëtar i Jashtëm në

Akademinë e Shkencave të Shqipërisë ku rezulton se:

a) për Z. E. K. nuk figuron të ketë materiale, në dokumente të ish-Sigurimit të Shtetit, në emër

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

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

2. Kopje e këtij vendimi t’i dërgohet institucionit të Akademisë së Shkencave të Shqipërisë.

3. Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit.

Kryetare: Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Dr. Marenglen Kasmi 

Vendim Nr.31 Datë 22.01.2020 (i shkurtuar) 

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

Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 

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

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

V E N D O S I 
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1. Të informojë Institucionin e Bashkisë Maliq, për informacionin që kërkohet me shkresën

nr. 16 prot datë 09.01.20209, ”Kërkesë për informacion”, në kuadër të dekorimit të shtetasit

H. V. nga verifikimet e kryera deri tani rezulton se :

a) nuk ka qenë person në ndjekje për spiunazh apo terrorizëm;

b) nuk ka qenë bashkëpunëtorë aktiv të ish-Sigurimit të Shtetit, sipas përcaktimeve të këtij

ligji

c) nuk figuron në dokumenta të ish-Sigurimit të Shtetit, sipas Nenit 29, pika 2, të Ligjit

Nr.45/2015, “Për të Drejtën e Informimit për Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të

Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”.

2. Kopje e këtij vendimi t´i dërgohet institucionit të Bashkisë Maliq.

3. Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit.

Kryetare: Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Dr. Marenglen Kasmi 

Vendim Nr.32 Datë 22.01.2020 (i shkurtuar) 

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

Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 

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

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

V E N D O S I 

1. Të informojë Institucionin e Komisionit të Jashtëm të Vlerësimit, për informacionin që

kërkohet me shkresën nr. 70/2 prot. dt 21.11.2019, se nga verifikimet e kryera deri tani për

Z. Dhimitraq Jorgaq Ziu, nuk rezulton:

a) të ketë qenë person në ndjekje për spiunazh apo terrorizëm, të ketë qenë anëtar,

bashkëpunëtor ose i favorizuar nga ish-Sigurimi i Shtetit deri në 2 korrik 1991, në zbatim

të ligjit 12/2018 “Për vlerësimin kalimtar dhe periodik të punonjësve të Policisë së Shtetit,

Gardës së Republikës dhe Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat në Ministrinë

e Brendshme” sipas përcaktimeve të Ligjit Nr.45/2015, “Për të Drejtën e Informimit për

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

2. Kopje e këtij vendimi t´i dërgohet Komisionit të Jashtëm të Vlerësimit.

3. Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit

Kryetare: Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Dr. Marenglen Kasmi 
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Vendim Nr.33 Datë 22.01.2020 (i shkurtuar) 

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

Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 

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

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

V E N D O S I 

1. Të informojë Institucionin e Komisionit të Jashtëm të Vlerësimit, për informacionin që

kërkohet me shkresën nr. 63/55 prot. dt 12.11.2019, se nga verifikimet e kryera deri tani

për Z. K. V. M. nuk rezulton:

a) të ketë qenë person në ndjekje për spiunazh apo terrorizëm, të ketë qenë anëtar,

bashkëpunëtor ose i favorizuar nga ish-Sigurimi i Shtetit deri në 2 korrik 1991, në zbatim

të ligjit 12/2018 “Për vlerësimin kalimtar dhe periodik të punonjësve të Policisë së Shtetit,

Gardës së Republikës dhe Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat në Ministrinë

e Brendshme” sipas përcaktimeve të Ligjit Nr.45/2015, “Për të Drejtën e Informimit për

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

2. Kopje e këtij vendimi t´i dërgohet Komisionit të Jashtëm të Vlerësimit.

3. Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit.

Kryetare: Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Dr. Marenglen Kasmi 

Vendim Nr.34 Datë 22.01.2020 (i shkurtuar) 

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

Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 

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

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

V E N D O S I 

1. Të informojë Institucionin e Komisionit të Jashtëm të Vlerësimit, për informacionin që

kërkohet me shkresën nr. 62/56 prot. dt 12.11.2019, se nga verifikimet e kryera deri tani

për  Z. Z. M. S. nuk rezulton:

a) të ketë qenë person në ndjekje për spiunazh apo terrorizëm, të ketë qenë anëtar,

bashkëpunëtor ose i favorizuar nga ish-Sigurimi i Shtetit deri në 2 korrik 1991, në zbatim

të ligjit 12/2018 “Për vlerësimin kalimtar dhe periodik të punonjësve të Policisë së Shtetit,

Gardës së Republikës dhe Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat në Ministrinë
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e Brendshme” sipas përcaktimeve të Ligjit Nr.45/2015, “Për të Drejtën e Informimit për 

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

2. Kopje e këtij vendimi t´i dërgohet Komisionit të Jashtëm të Vlerësimit.

3. Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit.

Kryetare: Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Dr. Marenglen Kasmi 

Vendim Nr.35 Datë 22.01.2020 (i shkurtuar) 

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

Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 

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

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

V E N D O S I 

1. Të informojë Institucionin e Komisionit të Jashtëm të Vlerësimit, për informacionin që

kërkohet me shkresën nr. 28/51 prot. dt 15.10.2019, se nga verifikimet e kryera deri tani

për Z. J. F. Xh. nuk rezulton:

a) të ketë qenë person në ndjekje për spiunazh apo terrorizëm, të ketë qenë anëtar,

bashkëpunëtor ose i favorizuar nga ish-Sigurimi i Shtetit deri në 2 korrik 1991, në zbatim

të ligjit 12/2018 “Për vlerësimin kalimtar dhe periodik të punonjësve të Policisë së Shtetit,

Gardës së Republikës dhe Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat në Ministrinë

e Brendshme” sipas përcaktimeve të Ligjit Nr.45/2015, “Për të Drejtën e Informimit për

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

2. Kopje e këtij vendimi t´i dërgohet Komisionit të Jashtëm të Vlerësimit.

3. Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit.

Kryetare: Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Dr. Marenglen Kasmi 

Vendim Nr.36 Datë 22.01.2020 (i shkurtuar) 

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

Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 

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

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

1. Të informojë Institucionin e Komisionit të Jashtëm të Vlerësimit, për informacionin që

kërkohet me shkresën nr. 66/56 prot. dt 15.11.2019, se nga verifikimet e kryera deri tani

për Z. I. K. M. nuk rezulton:

a) të ketë qenë person në ndjekje për spiunazh apo terrorizëm, të ketë qenë anëtar,

bashkëpunëtor ose i favorizuar nga ish-Sigurimi i Shtetit deri në 2 korrik 1991, në zbatim

të ligjit 12/2018 “Për vlerësimin kalimtar dhe periodik të punonjësve të Policisë së Shtetit,

Gardës së Republikës dhe Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat në Ministrinë

e Brendshme” sipas përcaktimeve të Ligjit Nr.45/2015, “Për të Drejtën e Informimit për

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

2. Kopje e këtij vendimi t´i dërgohet Komisionit të Jashtëm të Vlerësimit.

3. Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit.

Kryetare: Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Dr. Marenglen Kasmi 

Vendim Nr. 37 Datë 22.01.2020 (i shkurtuar) 

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

Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 

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

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

V E N D O S I 

1. Të informojë Institucionin e Komisionit të Jashtëm të Vlerësimit, për informacionin që

kërkohet me shkresën nr. 64/53 prot. dt 11.11.2019, se nga verifikimet e kryera deri tani

për Z. Bilbil Shefqet Mema, nuk rezulton:

a) të ketë qenë person në ndjekje për spiunazh apo terrorizëm, të ketë qenë anëtar,

bashkëpunëtor ose i favorizuar nga ish-Sigurimi i Shtetit deri në 2 korrik 1991, në zbatim

të ligjit 12/2018 “Për vlerësimin kalimtar dhe periodik të punonjësve të Policisë së Shtetit,

Gardës së Republikës dhe Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat në Ministrinë

e Brendshme” sipas përcaktimeve të Ligjit Nr.45/2015, “Për të Drejtën e Informimit për

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

2. Kopje e këtij vendimi t´i dërgohet Komisionit të Jashtëm të Vlerësimit.

3. Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit.

Kryetare: Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Dr. Marenglen Kasmi 
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Vendim Nr.38 Datë 22.01.2020 (i shkurtuar) 

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

Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 

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

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

V E N D O S I 

1. Të informojë Institucionin e Komisionit të Jashtëm të Vlerësimit, për informacionin që

kërkohet me shkresën nr. 2/32 prot. dt 12.11.2019, se nga verifikimet e kryera deri tani për

Z. A. S. M. nuk rezulton:

a) të ketë qenë person në ndjekje për spiunazh apo terrorizëm, të ketë qenë anëtar,

bashkëpunëtor ose i favorizuar nga ish-Sigurimi i Shtetit deri në 2 korrik 1991, në zbatim

të ligjit 12/2018 “Për vlerësimin kalimtar dhe periodik të punonjësve të Policisë së Shtetit,

Gardës së Republikës dhe Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat në Ministrinë

e Brendshme” sipas përcaktimeve të Ligjit Nr.45/2015, “Për të Drejtën e Informimit për

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

2. Kopje e këtij vendimi t´i dërgohet Komisionit të Jashtëm të Vlerësimit.

3. Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit.

Kryetare: Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Dr. Marenglen Kasmi 

Vendim Nr.39 Datë 22.01.2020 (i shkurtuar) 

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

Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 

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

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

V E N D O S I 

1. Të informojë Institucionin e Komisionit të Jashtëm të Vlerësimit, për informacionin që

kërkohet me shkresën nr. 92/53 prot. dt 14.11.2019, se nga verifikimet e kryera deri tani

për Z. A. G. T. nuk rezulton:

a) të ketë qenë person në ndjekje për spiunazh apo terrorizëm, të ketë qenë anëtar,

bashkëpunëtor ose i favorizuar nga ish-Sigurimi i Shtetit deri në 2 korrik 1991, në zbatim

të ligjit 12/2018 “Për vlerësimin kalimtar dhe periodik të punonjësve të Policisë së Shtetit,

Gardës së Republikës dhe Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat në Ministrinë



21 

e Brendshme” sipas përcaktimeve të Ligjit Nr.45/2015, “Për të Drejtën e Informimit për 

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

2. Kopje e këtij vendimi t´i dërgohet Komisionit të Jashtëm të Vlerësimit.

3. Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit.

Kryetare: Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Dr. Marenglen Kasmi 

Vendim Nr.40 Datë 22.01.2020 (i shkurtuar) 

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

Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 

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

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

V E N D O S I 

1. Të informojë Institucionin e Komisionit të Jashtëm të Vlerësimit, për informacionin që

kërkohet me shkresën nr. 81/3 prot. dt 20.11.2019, se nga verifikimet e kryera deri tani për

Z. Luigj Pjetër Vathi, nuk rezulton:

a) të ketë qenë person në ndjekje për spiunazh apo terrorizëm, të ketë qenë anëtar,

bashkëpunëtor ose i favorizuar nga ish-Sigurimi i Shtetit deri në 2 korrik 1991, në zbatim

të ligjit 12/2018 “Për vlerësimin kalimtar dhe periodik të punonjësve të Policisë së Shtetit,

Gardës së Republikës dhe Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat në Ministrinë

e Brendshme” sipas përcaktimeve të Ligjit Nr.45/2015, “Për të Drejtën e Informimit për

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

2. Kopje e këtij vendimi t´i dërgohet Komisionit të Jashtëm të Vlerësimit.

3. Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit.

Kryetare: Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Dr. Marenglen Kasmi 

Vendim Nr.43 Datë 22.01.2020 (i shkurtuar) 

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

Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 

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

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

1. Të informojë Institucionin e Komisionit të Jashtëm të Vlerësimit, për informacionin që

kërkohet me shkresën nr. 2/32 prot. dt 12.11.2019, se nga verifikimet e kryera deri tani për

Z. S. M. R. nuk rezulton:

a) të ketë qenë person në ndjekje për spiunazh apo terrorizëm, të ketë qenë anëtar,

bashkëpunëtor ose i favorizuar nga ish-Sigurimi i Shtetit deri në 2 korrik 1991, në zbatim

të ligjit 12/2018 “Për vlerësimin kalimtar dhe periodik të punonjësve të Policisë së Shtetit,

Gardës së Republikës dhe Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat në Ministrinë

e Brendshme” sipas përcaktimeve të Ligjit Nr.45/2015, “Për të Drejtën e Informimit për

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

2. Kopje e këtij vendimi t´i dërgohet Komisionit të Jashtëm të Vlerësimit.

3. Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit.

Kryetare: Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Dr. Marenglen Kasmi 

Vendim Nr.61 Datë 31.01.02.2020 (i shkurtuar) 

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

Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 

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

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

V E N D O S I 

1. Të informojë Institucionin e Komisionit të Jashtëm të Vlerësimit, për informacionin që

kërkohet me shkresën nr. 67/55 prot dt 06.12.2019, se nga verifikimet e kryera deri tani për

Z. Mehdi Enver Çanga, nuk rezulton:

a) të ketë qenë person në ndjekje për spiunazh apo terrorizëm, të ketë qenë anëtar,

bashkëpunëtor ose i favorizuar nga ish-Sigurimi i Shtetit deri në 2 korrik 1991, në zbatim

të ligjit 12/2018 “Për vlerësimin kalimtar dhe periodik të punonjësve të Policisë së Shtetit,

Gardës së Republikës dhe Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat në Ministrinë

e Brendshme” sipas përcaktimeve të Ligjit Nr.45/2015, “Për të Drejtën e Informimit për

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

2. Kopje e këtij vendimi t´i dërgohet Komisionit të Jashtëm të Vlerësimit.

3. Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit.

Kryetare: Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 
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Vendim Nr.62 Datë 31.01.02.2020 (i shkurtuar) 

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

Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 

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

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

V E N D O S I 

1. Të informojë Institucionin e Komisionit të Jashtëm të Vlerësimit, për informacionin që

kërkohet me shkresën nr. 85/4 prot dt 06.12.2019, se nga verifikimet e kryera deri tani për

Z. H. M. F. nuk rezulton:

a) të ketë qenë person në ndjekje për spiunazh apo terrorizëm, të ketë qenë anëtar,

bashkëpunëtor ose i favorizuar nga ish-Sigurimi i Shtetit deri në 2 korrik 1991, në zbatim

të ligjit 12/2018 “Për vlerësimin kalimtar dhe periodik të punonjësve të Policisë së Shtetit,

Gardës së Republikës dhe Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat në Ministrinë

e Brendshme” sipas përcaktimeve të Ligjit Nr.45/2015, “Për të Drejtën e Informimit për

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

2. Kopje e këtij vendimi t´i dërgohet Komisionit të Jashtëm të Vlerësimit.

3. Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit.

Kryetare: Gentiana Sula 

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

Vendim Nr.63 Datë 31.01.2020 (i shkurtuar) 

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

Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 

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

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

V E N D O S I 

1. Të informojë Akademinë e Shkencave të Shqipërisë, për informacionin që kërkohet me

shkresën nr. 497 prot. datë 19.12.2019, në kuadër të verifikimit të figurës, integritetit dhe

vlerësimit të cilësive etike, morale dhe profesionale të kandidatit për Anëtar të Asamblesë

të Akademisë së Shkencave të Shqipërisë ku rezulton se:

a) për Z. M. H. nuk figuron të ketë materiale, në dokumente të ish-Sigurimit të Shtetit, në

emër të saj, sipas Nenit 29, pika 2, të Ligjit nr.45/2015, “Për të Drejtën e Informimit për

Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë.
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2. Kopje e këtij vendimi t’i dërgohet institucionit të Akademisë së Shkencave të Shqipërisë.

3. Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit.

Kryetare: Gentiana Sula 

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

Vendim Nr.64 Datë 31.01.2020 (i shkurtuar) 

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

Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 

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

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

V E N D O S I 

1. Të informojë Akademinë e Shkencave të Shqipërisë, për informacionin që kërkohet me

shkresën nr. 497 prot. datë 19.12.2019, në kuadër të verifikimit të figurës, integritetit dhe

vlerësimit të cilësive etike, morale dhe profesionale të kandidatit për Anëtar të Asamblesë

të Akademisë së Shkencave të Shqipërisë ku rezulton se:

a) për Z. A. B. nuk figuron të ketë materiale, në dokumente të ish-Sigurimit të Shtetit, në emër

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

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

2. Kopje e këtij vendimi t’i dërgohet institucionit të Akademisë së Shkencave të Shqipërisë.

3. Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit.

Kryetare: Gentiana Sula 

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

Vendim Nr.65 Datë 31.01.2020 (i shkurtuar) 

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

Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 

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

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

V E N D O S I 
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1. Të informojë Akademinë e Shkencave të Shqipërisë, për informacionin që kërkohet me

shkresën nr. 497 prot. datë 19.12.2019, në kuadër të verifikimit të figurës, integritetit dhe

vlerësimit të cilësive etike, morale dhe profesionale të kandidatit për Anëtar të Asamblesë

të Akademisë së Shkencave të Shqipërisë ku rezulton se:

a) për Z. R. B. Ç. nuk figuron të ketë materiale, në dokumente të ish-Sigurimit të Shtetit, në

emër të saj, sipas Nenit 29, pika 2, të Ligjit nr.45/2015, “Për të Drejtën e Informimit për

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

2. Kopje e këtij vendimi t’i dërgohet institucionit të Akademisë së Shkencave të Shqipërisë.

3. Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit.

Kryetare: Gentiana Sula 

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

Vendim Nr.66 Datë 31.01.2020 (i shkurtuar) 

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

Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 

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

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

V E N D O S I 

1. Të informojë Akademinë e Shkencave të Shqipërisë, për informacionin që kërkohet me

shkresën nr. 497 prot. datë 19.12.2019, në kuadër të verifikimit të figurës, integritetit dhe

vlerësimit të cilësive etike, morale dhe profesionale të kandidatit për Anëtar të Asamblesë

të Akademisë së Shkencave të Shqipërisë ku rezulton se:

a) për Z. I. M. nuk figuron të ketë materiale, në dokumente të ish-Sigurimit të Shtetit, në emër

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

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

2. Kopje e këtij vendimi t’i dërgohet institucionit të Akademisë së Shkencave të Shqipërisë.

3. Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit.

Kryetare: Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 
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Vendim Nr.67 Datë 31.01.2020 (i shkurtuar) 

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

Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 

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

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

V E N D O S I 

1. Të informojë Akademinë e Shkencave të Shqipërisë, për informacionin që kërkohet me

shkresën nr. 497 prot. datë 19.12.2019, në kuadër të verifikimit të figurës, integritetit dhe

vlerësimit të cilësive etike, morale dhe profesionale të kandidatit për Anëtar të Asamblesë

të Akademisë së Shkencave të Shqipërisë ku rezulton se:

a) për Z. A. C. nuk figuron të ketë materiale, në dokumente të ish-Sigurimit të Shtetit, në emër

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

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

2. Kopje e këtij vendimi t’i dërgohet institucionit të Akademisë së Shkencave të Shqipërisë.

3. Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit.

Kryetare: Gentiana Sula 

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

Vendim Nr.68 Datë 31.01.2020 (i shkurtuar) 

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

Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 

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

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

V E N D O S I 

1. Të informojë Akademinë e Shkencave të Shqipërisë, për informacionin që kërkohet me

shkresën nr. 497 prot. datë 19.12.2019, në kuadër të verifikimit të figurës, integritetit dhe

vlerësimit të cilësive etike, morale dhe profesionale të kandidatit për Anëtar të Asamblesë

të Akademisë së Shkencave të Shqipërisë ku rezulton se:

a) për Z. Genc Sulçebe, nuk figuron të ketë materiale, në dokumente të ish-Sigurimit të

Shtetit, në emër të tij, sipas Nenit 29, pika 2, të Ligjit nr.45/2015, “Për të Drejtën e

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

Shqipërisë.

2. Kopje e këtij vendimi t’i dërgohet institucionit të Akademisë së Shkencave të Shqipërisë.
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3. Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit.

Kryetare: Gentiana Sula 

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

Vendim Nr.69 Datë 31.01.2020 (i shkurtuar) 

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

Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 

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

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

V E N D O S I 

1. Të informojë Akademinë e Shkencave të Shqipërisë, për informacionin që kërkohet me

shkresën nr. 497 prot. datë 19.12.2019, në kuadër të verifikimit të figurës, integritetit dhe

vlerësimit të cilësive etike, morale dhe profesionale të kandidatit për Anëtar të Asamblesë

të Akademisë së Shkencave të Shqipërisë ku rezulton se:

a) për Z. A. N. nuk figuron të ketë materiale, në dokumente të ish-Sigurimit të Shtetit, në

emër të tij, sipas Nenit 29, pika 2, të Ligjit nr.45/2015, “Për të Drejtën e Informimit për

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

2. Kopje e këtij vendimi t’i dërgohet institucionit të Akademisë së Shkencave të Shqipërisë.

3. Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit.

Kryetare: Gentiana Sula 

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

Vendim Nr.70 Datë 31.01.2020 (i shkurtuar) 

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

Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 

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

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

V E N D O S I 

1. Të informojë Akademinë e Shkencave të Shqipërisë, për informacionin që kërkohet me

shkresën nr. 497 prot. datë 19.12.2019, në kuadër të verifikimit të figurës, integritetit dhe

vlerësimit të cilësive etike, morale dhe profesionale të kandidatit për Anëtar të Asamblesë

të Akademisë së Shkencave të Shqipërisë ku rezulton se:
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a) për Z. K. J. nuk figuron të ketë materiale, në dokumente të ish-Sigurimit të Shtetit, në emër

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

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

2. Kopje e këtij vendimi t’i dërgohet institucionit të Akademisë së Shkencave të Shqipërisë.

3. Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit.

Kryetare: Gentiana Sula 

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

Vendim Nr.71 Datë 31.01.2020 (i shkurtuar) 

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

Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 

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

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

V E N D O S I 

1. Të informojë Akademinë e Shkencave të Shqipërisë, për informacionin që kërkohet me

shkresën nr. 497 prot. datë 19.12.2019, në kuadër të verifikimit të figurës, integritetit dhe

vlerësimit të cilësive etike, morale dhe profesionale të kandidatit për Anëtar të Asamblesë

të Akademisë së Shkencave të Shqipërisë ku rezulton se:

a) për Z. P. Xh. nuk figuron të ketë materiale, në dokumente të ish-Sigurimit të Shtetit, në

emër të tij, sipas Nenit 29, pika 2, të Ligjit nr.45/2015, “Për të Drejtën e Informimit për

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

2. Kopje e këtij vendimi t’i dërgohet institucionit të Akademisë së Shkencave të Shqipërisë.

3. Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit.

Kryetare: Gentiana Sula 

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

Vendim Nr.74 Datë 13.02.2020 (i shkurtuar) 

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

Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 

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

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

1. Të informojë Institucionin e, Këshillit të Emërimeve në Drejtësi për informacionin që

kërkohet me shkresën nr. 36 prot. datë 30.01.2020, “Kërkesë” për verifikimin e pastërtisë

së figurës, përpara emërimit të kandidatëve për Gjyqtar në Gjykatën Kushtetuese, se:

a) Për zonjat dhe zotërintë, 1. S. R. B. (I.), 2. Zh. V. P. , 3. E. J. P. , 4. D. M. K. (K.), 5. A.

Sh. S. dhe 6. A. M. B. nga verifikimet e kryera deri tani, nuk figurojnë të ketë materiale,

në dokumente të ish-Sigurimit të Shtetit, në emër të tyre, sipas Nenit 29, pika 2 të Ligjit

Nr.45/2015, “Për të Drejtën e Informimit për Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të

Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”.

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

3. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

Kryetare: Gentiana Sula 

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

Vendim Nr. 75 Datë 13.02.2020 (i shkurtuar) 

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

Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 

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

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

V E N D O S I 

1. Të informojë Këshillin e Emërimeve në Drejtësi, për informacionin që kërkohet me

shkresën nr. 36 prot. datë 30.01.2020, se shtetasit 1. S. V. M. 2. S. H. T. dhe 3. Sh. M. H.

kanë marrë certifikatën e pastërtisë së figurës nga institucionet përgjegjëse sipas ligjit

nr.8001, datë 22.09.1995, “Për gjenocidin dhe krimet kundër njerëzimit kryer në Shqipëri

gjatë sundimit komunist për motive politike, ideologjike dhe fetare (Komisioni Mezini), si

dhe ligjit nr.8043, datë 30.11.1995”, Për kontrollin e figurës së zyrtarëve dhe personave të

tjerë që lidhen me mbrojtjen e shtetit demokratik” (Komisioni Bezhani), i ndryshuar.

2. Autoriteti nuk administron kërkesat për informacion për zyrtarët që propozohen të

emërohen ose ngrihen në detyrë nga institucionet kushtetuese apo autoritetet publike, kur

ata kanë marrë çertifikatën e pastërtisë së figurës nga institucionet përgjegjëse të

sipërcituara, sipas Nenit 29, pika 4, të Ligjit Nr.45/2015, “Për të Drejtën e Informimit për

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

3. Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit.

Kryetare: Gentiana Sula 

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



30 

Vendim Nr. 77 Datë 10.02.2020 (i shkurtuar) 

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

Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 

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

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

V E N D O S I 

1. Të informojë Ministrinë e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, për informacionin që kërkohet

me shkresën nr. 359 prot. datë 16.01.2020, në kuadër të vlerësimit të cilësive etike, morale

dhe profesionale të kandidatit për Këshilltar në Kabinetin e Ministrit të Bujqësisë dhe

Zhvillimit Rural, se:  për Z.M. J. nga verifikimet e kryera deri tani, nuk figuron të ketë

materiale në dokumenta të ish-Sigurimit të Shtetit në emër të tij, sipas Nenit 29, pika 2, të

Ligjit Nr.45/2015, “Për të Drejtën e Informimit për Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit

të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”.

2. Kopje e këtij vendimi t´i dërgohet Ministrisë së Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural

3. Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit

Kryetare: Gentiana Sula 

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

Vendim Nr.78 Datë 10.02.2020 (i shkurtuar) 

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

Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 

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

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

V E N D O S I 

1. Të informojë Institucionin e Komisionit të Jashtëm të Vlerësimit, për informacionin që

kërkohet me shkresën nr. 59/3 prot dt 20.11.2019, se nga verifikimet e kryera deri tani për

Z. I. Sh. H. nuk rezulton:

a) të ketë qenë person në ndjekje për spiunazh apo terrorizëm, të ketë qenë anëtar,

bashkëpunëtor ose i favorizuar nga ish-Sigurimi i Shtetit deri në 2 korrik 1991, në zbatim

të ligjit 12/2018 “Për vlerësimin kalimtar dhe periodik të punonjësve të Policisë së Shtetit,

Gardës së Republikës dhe Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat në Ministrinë
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e Brendshme” sipas përcaktimeve të Ligjit Nr.45/2015, “Për të Drejtën e Informimit për 

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

2. Kopje e këtij vendimi t´i dërgohet Komisionit të Jashtëm të Vlerësimit.

3. Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit.

Kryetare: Gentiana Sula 

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

Vendim Nr. 79 Datë 10.02.2020 (i shkurtuar) 

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

Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 

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

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

V E N D O S I 

1. Të informojë Institucionin e Komisionit të Jashtëm të Vlerësimit, për informacionin që

kërkohet me shkresën nr. 83/88 prot dt 12.12.2019, se nga verifikimet e kryera deri tani për

Z. A. T. N. nuk rezulton:

a) të ketë qenë person në ndjekje për spiunazh apo terrorizëm, të ketë qenë anëtar,

bashkëpunëtor ose i favorizuar nga ish-Sigurimi i Shtetit deri në 2 korrik 1991, në zbatim

të ligjit 12/2018 “Për vlerësimin kalimtar dhe periodik të punonjësve të Policisë së Shtetit,

Gardës së Republikës dhe Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat në Ministrinë

e Brendshme” sipas përcaktimeve të Ligjit Nr.45/2015, “Për të Drejtën e Informimit për

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

2. Kopje e këtij vendimi t´i dërgohet Komisionit të Jashtëm të Vlerësimit.

3. Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit.

Kryetare: Gentiana Sula 

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

Vendim Nr. 80 Datë 10.02.2020 (i shkurtuar) 

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

Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 
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8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe 

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

V E N D O S I 

1. Të informojë Institucionin e Komisionit të Jashtëm të Vlerësimit, për informacionin që

kërkohet me shkresën nr. 48/93 prot dt 23.01.2020, se nga verifikimet e kryera deri tani për

Z. P. R. V. nuk rezulton:

a) të ketë qenë person në ndjekje për spiunazh apo terrorizëm, të ketë qenë anëtar,

bashkëpunëtor ose i favorizuar nga ish-Sigurimi i Shtetit deri në 2 korrik 1991, në zbatim

të ligjit 12/2018 “Për vlerësimin kalimtar dhe periodik të punonjësve të Policisë së Shtetit,

Gardës së Republikës dhe Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat në Ministrinë

e Brendshme” sipas përcaktimeve të Ligjit Nr.45/2015, “Për të Drejtën e Informimit për

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

2. Kopje e këtij vendimi t´i dërgohet Komisionit të Jashtëm të Vlerësimit.

3. Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit.

Kryetare: Gentiana Sula 

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

Vendim Nr. 81 Datë 12.02.2020 (i shkurtuar) 

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

Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 

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

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

V E N D O S I 

1. Të informojë Akademinë e Shkencave të Shqipërisë, për informacionin që kërkohet me

shkresën nr. 497 prot. datë 19.12.2019, në kuadër të verifikimit të figurës, integritetit dhe

vlerësimit të cilësive etike, morale dhe profesionale të kandidatit për Anëtar të Asamblesë

të Akademisë së Shkencave të Shqipërisë për:

a) Zgjatjen e afatit të shqyrtimit të kërkesës për verifikimin e Z. Rr. O. me 30 (tridhjetë) ditë.

2. Kopje e këtij vendimi t’i dërgohet institucionit të Akademisë së Shkencave të Shqipërisë.

3. Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit.
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Kryetare: Gentiana Sula 

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

Vendim Nr.82 Datë 12.02.2020 (i shkurtuar) 

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

Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 

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

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

V E N D O S I 

1. Të informojë Institucionin e Presidencës së Republikës së Shqipërisë, për informacionin

që kërkohet me shkresën nr. 3542 prot datë 09.10.2019, për:

a) Zgjatjen e afatit të shqyrtimit të kërkesës për verifikimin e Z. D. K. me 30 (tridhjetë) ditë.

2. Kopje e këtij vendimi t’i dërgohet Institucionit të Presidencës të Republikës së Shqipërisë.

3. Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit.

Kryetare: Gentiana Sula 

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

Vendim Nr. 105 Datë 18.02.2020 (i shkurtuar) 

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

Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 

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

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

V E N D O S I 

1. Të informojë Akademinë e Shkencave të Shqipërisë, për informacionin që kërkohet me

shkresën nr. 97 prot. datë 03.02.2020, në kuadër të verifikimit të figurës, integritetit dhe

vlerësimit të cilësive etike, morale dhe profesionale të kandidatit për Anëtar të Asamblesë

të Akademisë së Shkencave të Shqipërisë ku rezulton se:

a) për Z. A. R. D. nuk figuron të ketë materiale, në dokumente të ish-Sigurimit të Shtetit, në

emër të tij, sipas Nenit 29, pika 2, të Ligjit nr.45/2015, “Për të Drejtën e Informimit për

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

2. Kopje e këtij vendimi t’i dërgohet institucionit të Akademisë së Shkencave të Shqipërisë.
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3. Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit.

Kryetare: Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

Vendim Nr. 106 Datë 18.02.2020 (i shkurtuar) 

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

Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 

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

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

V E N D O S I 

1. Të informojë Institucionin e Komisionit të Jashtëm të Vlerësimit, për informacionin që

kërkohet me shkresën nr. 77/56 prot. dt 20.12.2019, se nga verifikimet e kryera deri tani

për Z. K. T. D. nuk rezulton:

a) të ketë qenë person në ndjekje për spiunazh apo terrorizëm, të ketë qenë anëtar,

bashkëpunëtor ose i favorizuar nga ish-Sigurimi i Shtetit deri në 2 korrik 1991, në zbatim

të ligjit 12/2018 “Për vlerësimin kalimtar dhe periodik të punonjësve të Policisë së Shtetit,

Gardës së Republikës dhe Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat në Ministrinë

e Brendshme” sipas përcaktimeve të Ligjit Nr.45/2015, “Për të Drejtën e Informimit për

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

2. Kopje e këtij vendimi t´i dërgohet Komisionit të Jashtëm të Vlerësimit.

3. Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit.

Kryetare: Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

Vendim Nr.107 Datë 18.02.2020 (i shkurtuar) 

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

Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 

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

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

V E N D O S I 

1. Të informojë Institucionin e Presidentit të Republikës së Shqipërisë, për informacionin që

kërkohet me shkresën nr. 493 prot datë 03.02.2020, se për Z. Z. (J.) K. S. nga verifikimet

e kryera deri tani rezulton se:
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a) nuk ka qenë persona në ndjekje për spiunazh apo terrorizëm;

b) nuk ka qenë bashkëpunëtorë aktiv të ish-Sigurimit të Shtetit, sipas përcaktimeve të këtij

ligji

c) nuk figuron në dokumente të ish-Sigurimit të Shtetit, sipas Nenit 29, pika 2, të Ligjit

Nr.45/2015, “Për të Drejtën e Informimit për Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të

Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”.

2. Kopje e këtij vendimi t´i dërgohet institucionit të Presidentit të RSH-së.

3. Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit.

Kryetare: Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

Vendim Nr.135 Datë 25.02.2020 (i shkurtuar) 

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

Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 

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

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

V E N D O S I 

1. Të informojë Institucionin e Komisionit të Jashtëm të Vlerësimit, për informacionin që

kërkohet me shkresën nr. 69/26 prot dt 23.01.2020, se nga verifikimet e kryera deri tani për

Z. Y. V., nuk rezulton:

a) të ketë qenë person në ndjekje për spiunazh apo terrorizëm, të ketë qenë anëtar,

bashkëpunëtor ose i favorizuar nga ish-Sigurimi i Shtetit deri në 2 korrik 1991, në zbatim

të ligjit 12/2018 “Për vlerësimin kalimtar dhe periodik të punonjësve të Policisë së Shtetit,

Gardës së Republikës dhe Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat në Ministrinë

e Brendshme” sipas përcaktimeve të Ligjit Nr.45/2015, “Për të Drejtën e Informimit për

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

2. Kopje e këtij vendimi t´i dërgohet Komisionit të Jashtëm të Vlerësimit.

3. Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit.

Kryetare: Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 
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Vendim Nr.136 Datë 25.02.2020 (i shkurtuar) 

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

Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 

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

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

V E N D O S I 

1. Të informojë Institucionin e Komisionit të Jashtëm të Vlerësimit, për informacionin që

kërkohet me shkresën nr. 74/32 prot dt 23.01.2020, se nga verifikimet e kryera deri tani për

Z. F. R. H. rezulton:

a) nuk ka qenë person në ndjekje për spiunazh apo terrorizëm,

b) nuk ka qenë anëtar, bashkëpunëtor ose i favorizuar nga ish-Sigurimi i Shtetit deri në 2

korrik 1991, në zbatim të ligjit 12/2018 “Për vlerësimin kalimtar dhe periodik të

punonjësve të Policisë së Shtetit, Gardës së Republikës dhe Shërbimit për Çështjet e

Brendshme dhe Ankesat në Ministrinë e Brendshme” sipas përcaktimeve të Ligjit

Nr.45/2015, “Për të Drejtën e Informimit për Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të

Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”.

2. Kopje e këtij vendimi t´i dërgohet Komisionit të Jashtëm të Vlerësimit.

3. Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit.

Kryetare: Gentiana Sula 

 Anëtarë: Altin Hoxha, Dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 
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VENDIME PËR PERSONA TË PREKUR, PALË TË TRETA, TË AFËRM 

TË TË VDEKURVE APO TË ZHDUKURVE, BASHKËPUNËTORËVE  

APO TË FAVORIZUARVE NGA ISH-SIGURIMI I SHTETIT 

Vendim Nr. 845, datë 10.01.2020 (i shkurtuar) 

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

Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 

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

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

V E N D O S I 

1. Të informojë shtetasin V. Xh.  për sa kërkohet në shkresën nr. 1525 prot., datë 05.11.2019,

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

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

Shtetit.

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

Kryetare: Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

Vendim Nr. 846, datë 10.01.2020 (i shkurtuar) 

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

Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 

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

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

V E N D O S I 

1. Të informojë shtetasen N. R. për sa kërkohet në shkresën nr. 1373 prot., datë 10.10.2019,

që mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që e ndjera Sh. H,

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

të Shtetit.

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

Kryetare: Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 
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Vendim Nr. 847, datë 10.01.2020 (i shkurtuar) 

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

Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 

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

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

V E N D O S I 

1. Të informojë shtetasen R. Sh. (H.), për sa kërkohet në shkresën nr. 1468 prot., datë

29.10.2019, që mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që i

ndjeri M. Sh. të ketë qenë ndonjëherë i survejuar apo të ketë dokumente për të në arkivat e

ish-Sigurimit të Shtetit.

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

Kryetare: Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

Vendim Nr. 848, datë 10.01.2020 (i shkurtuar) 

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

Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 

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

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

V E N D O S I 

1. Të informojë shtetasen E. Ç. për sa kërkohet në shkresën nr. 1457 prot., datë 28.10.2019,

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

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

Shtetit.

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

Kryetare: Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

Vendim Nr. 849, datë 10.01.2020 (i shkurtuar) 

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

Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 

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

V E N D O S I 

1. Të informojë shtetasen M. B. për sa kërkohet në shkresën nr. 369 prot., datë 02.10.2019,

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

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

të Shtetit.

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

Kryetare: Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

Vendim Nr. 850, datë 10.01.2020 (i shkurtuar) 

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

Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 

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

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

V E N D O S I 

1. Të informojë shtetasin A. Sh.  për sa kërkohet në shkresën nr. 1455 prot., datë 25.10.2019,

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

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

të Shtetit.

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë

Kryetare: Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

Vendim Nr. 851, datë 10.01.2020 (i shkurtuar) 

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

Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 

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

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

V E N D O S I 
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1. Të informojë shtetasin Dh. N. për sa kërkohet në shkresën nr. 1487 prot., datë 30.10.2019,

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

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

të Shtetit.

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

Kryetare: Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

Vendim Nr. 852, datë 10.01.2020 (i shkurtuar) 

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

Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 

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

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

V E N D O S I 

1. Të informojë shtetasen I. R. Ç. (D.), për sa kërkohet në shkresën nr. 1441 prot., datë

23.10.2019, që mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që të

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

të Shtetit.

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

Kryetare: Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

Vendim Nr. 853, datë 10.01.2020 (i shkurtuar) 

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

Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 

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

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

V E N D O S I 

1. Të informojë shtetasen N. V. për sa kërkohet në shkresën nr. 1326 prot., datë 02.10.2019,

që mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që e ndjera L. V.

(M.), të ketë qenë ndonjëherë e survejuar apo të ketë dokumente për të në arkivat e ish-

Sigurimit të Shtetit.  
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2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

Kryetare: Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

Vendim Nr. 854, datë 10.01.2020 (i shkurtuar) 

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

Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 

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

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

V E N D O S I 

1. Të informojë shtetasin K. P. për sa kërkohet në shkresën nr. 1309 prot., datë 27.09.2019,

që mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që shtetase E. V.

(Z.), të ketë qenë ndonjëherë e survejuar apo të ketë dokumente për të në arkivat e ish-

Sigurimit të Shtetit.

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

Kryetare: Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

Vendim Nr. 855, datë 10.01.2020 (i shkurtuar) 

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

Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 

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

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

V E N D O S I 

1. Të informojë shtetasin A. P. për sa kërkohet në shkresën nr. 1376 prot., datë 10.10.2019,

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

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

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

Kryetare: Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 
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Vendim Nr. 856, datë 10.01.2020 (i shkurtuar) 

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

Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 

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

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

V E N D O S I 

1. Të informojë shtetasin E. B. për sa kërkohet në shkresën nr. 1378 prot., datë 10.10.2019,

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

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

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

Kryetare: Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

Vendim Nr. 857, datë 10.01.2020 (i shkurtuar) 

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

Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 

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

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

V E N D O S I 

1. Të informojë shtetasin T. H. për sa kërkohet në shkresën nr. 1444 prot., datë 24.10.2019,

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

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

të Shtetit.

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

Kryetare: Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

Vendim Nr. 858, datë 10.01.2020 (i shkurtuar) 

Bazuar në nenin 5, nenin 19 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 
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Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 

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

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

V E N D O S I 

1. Të informojë shtetasin T. H. për sa kërkohet në shkresën nr. 1446 prot., datë 24.10.2019,

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

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

të Shtetit.

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

Kryetare: Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

Vendim Nr. 859, datë 10.01.2020 (i shkurtuar) 

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

Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 

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

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

V E N D O S I 

1. Të informojë shtetasin T. H. për sa kërkohet në shkresën nr. 1447 prot., datë 24.10.2019,

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

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

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

Kryetare: Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

Vendim Nr. 860, datë 10.01.2020 (i shkurtuar) 

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

Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 

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

V E N D O S I 

1. Të informojë shtetasin A. N. për sa kërkohet në shkresën nr. 1450 prot., datë 24.10.2019,

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

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

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

Kryetare: Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

Vendim Nr. 861, datë 10.01.2020 (i shkurtuar) 

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

Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 

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

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

V E N D O S I 

1. Të informojë shtetasen V. H. për sa kërkohet në shkresën nr. 1461 prot., datë 28.10.2019,

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

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

të Shtetit.

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

Kryetare: Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

Vendim Nr. 862, datë 10.01.2020 (i shkurtuar) 

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

Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 

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

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

V E N D O S I 

1. Të informojë shtetasen V. H. për sa kërkohet në shkresën nr. 1460 prot., datë 28.10.2019,
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që mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që të ketë qenë 

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

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

Kryetare: Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

Vendim Nr. 863, datë 10.01.2020 (i shkurtuar) 

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

Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 

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

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

V E N D O S I 

1. Të informojë shtetasin V. Xh. për sa kërkohet në shkresën nr. 1526 prot., datë 05.11.2019,

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

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

Shtetit.

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

Kryetare: Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

Vendim Nr. 864, datë 10.01.2020 (i shkurtuar) 

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

Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 

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

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

V E N D O S I 

1. Të informojë shtetasin B. D. për sa kërkohet në shkresën nr. 1509 prot., datë 01.11.2019,

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

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

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.



46 

Kryetare: Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

Vendim Nr. 3, datë 16.01.2020 (i shkurtuar) 

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

Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 

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

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

V E N D O S I: 

1. Të informojë shtetasin R. M. për sa kërkohet në shkresën nr. 356 prot, datë 11.03.2019, ku

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

Sigurimit të Shtetit si më poshtë:

a) Dosja Gjyqësore nr. 11465, e përbërë në total nga 201 faqe të dixhitalizuara dhe, të hedhura

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

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

CD.

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

administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi.

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

Kryetare: Gentiana Sula 

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

Vendim Nr. 4, datë 16.01.2020 (i shkurtuar) 

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

Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 

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

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

V E N D O S I: 

1. Të informojë shtetasin L. V. për sa kërkohet në shkresën nr. 828 prot., datë 12.06.2019, ku

mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, L. K. dhe L. K. kanë dokumente në arkivat e

ish-Sigurimit të Shtetit si më poshtë:

a) Dosje formulare 2B nr. 3711 për L. K. me 32 (tridhjetë e dy) faqe të dixhitalizuara dhe të



47 

anonimizuara të hedhura në format CD. 

b) Dosja Hetimore- Gjyqësore nr. 8872-A, e përbërë në total nga 52 (pesëdhjetë e dy) faqe të

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

L. K.

c) Dosje Gjyqësore 10377-A me 110 (njëqind e dhjetë) faqe, të dixhitalizuara të hedhura në

format CD për subjektin L. K.

d) Dosje Hetimore 10377-1A me 92 (nëntëdhjetë e dy) faqe, të dixhitalizuara, të hedhura në

format CD për subjektin L. K.

e) Dosje Formulare 7542, me 325 (treqind e njëzet e pesë) faqe, të dixhitalizuara dhe të

anonimizuara të hedhura në format CD për subjektin L. K.

f) Fashikull personal nr. 309, me 31(tridhjetë e një) faqe, të dixhitalizuara, të hedhura në

format CD për subjektin L. K.

2. T´i jepet dokumentacioni dublikatë që përmban dosjet e sipër cituar, në trajtë CD.

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

administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi.

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

Kryetare: Gentiana Sula 

Anëtarë: Dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 

Vendim Nr. 5, datë 16.01.2020 (i shkurtuar) 

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

Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 

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

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

V E N D O S I: 

1. Të informojë shtetasin P. Q. për sa kërkohet në shkresën nr. 379 prot, datë 18.03.2019, ku mbi

bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për A. Q. ka dokumente në arkivat e ish-Sigurimit të

Shtetit si më poshtë:

a) Dosja Formulare nr. 1689, Kategoria 2/B e përbërë në total nga 150 faqe të dixhitalizuara

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

subjektin A. N. Q.

b) Dosja Gjyqësore nr. 2862, e përbërë në total nga 655 faqe të dixhitalizuara, të hedhura në

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

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

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

administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi.

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

Kryetare: Gentiana Sula 

Anëtarë: Dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 

Vendim Nr. 6, datë 16.01.2020 (i shkurtuar) 

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

Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 

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

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

V E N D O S I: 

1. Të informojë shtetasin I. M. për sa kërkohet në shkresën nr. 174 prot, datë 08.02.2019, ku

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

Sigurimit të Shtetit si më poshtë:

a) Dosje Gjyqsore nr. 2392, e përbërë në total nga 764 faqe, të dixhitalizuara dhe të hedhura

në format CD, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për subjektin M. M.

2. T´i jepet shtetasit I. M. dokumentacioni dublikatë që përmban dosja e sipër cituar, në trajtë

CD.

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

administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi.

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

Kryetare: Gentiana Sula 

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

Vendim Nr. 7, datë 16.01.2020 (i shkurtuar) 

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

Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 

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

V E N D O S I: 

1. Të informojë shtetasen B. S. për sa kërkohet në shkresën nr. 1231 prot, datë 10.09.2019,

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

Sigurimit të Shtetit si më poshtë:

a) Dosja Hetimore - Gjyqësore nr. 1314, e përbërë në total nga 171 faqe të dixhitalizuara, të

hedhura në format CD, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për subjektin H. K.

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

trajtë CD.

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

administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi.

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

Kryetare: Gentiana Sula 

Anëtarë: Dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 

Vendim Nr. 8, datë 16.01.2020 (i shkurtuar) 

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

Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 

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

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

V E N D O S I: 

1. Të informojë shtetasin A. Ç. për sa kërkohet në shkresën nr. 1238 prot, datë 24.12.2018,

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

Sigurimit të Shtetit si më poshtë:

a. Dosja Formulare nr. 5945, Kategoria 2/B e përbërë në total nga 262 faqe të dixhitalizuara

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

subjektin R. Ç.

b. Dosje Gjyqsore nr. 9913, e përbërë në total nga 106 faqe, të dixhitalizuara dhe të hedhura

në format CD, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për subjektin R. Ç.

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

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

administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi.

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

Kryetare: Gentiana Sula 

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

Vendim Nr. 10, datë 16.01.2020 (i shkurtuar) 

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

Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 

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

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

V E N D O S I: 

1. Të informojë shtetasin B. A. për sa kërkohet në shkresën nr. 333 prot, datë 31.05.2018, ku

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

Shtetit si më poshtë:

a. Dosje Personale nr. 70, Kategoria Agjent me pseudonimin ‘Mali’ e përbërë në total nga

300 faqe të dixhitalizuara dhe të anonimizuar, të hedhura në format CD, që ekzistojnë në

arkivat e Autoritetit, për subjektin B. A.

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

trajtë CD.

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

administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi.

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

Kryetare: Gentiana Sula 

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

Vendim Nr. 19, datë 21.01.2020 (i shkurtuar) 

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

Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 

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

V E N D O S I: 

1. Të informojë shtetasen D. B. për sa kërkohet në shkresën nr. 365 prot, datë 13.03.2019,

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

Sigurimit të Shtetit si më poshtë:

a. Dosja Hetimore nr. 538, e përbërë në total nga 285 faqe të dixhitalizuara, të hedhura

në format CD, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për subjektin B. K.

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

trajtë CD.

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

administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi.

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

Kryetare: Gentiana Sula 

Anëtarë: Dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 

Vendim Nr. 20, datë 22.01.2020 (i shkurtuar) 

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

Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 

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

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

V E N D O S I: 

1. Të informojë shtetasin F. P. për sa kërkohet në shkresën nr. 1046 prot, datë 01.11.2018, ku

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

Shtetit si më poshtë:

a) Dosje Hetimore- Gjyqsore nr. 12491, e përbërë në total nga 191 faqe, të dixhitalizuara,

të hedhura në format CD, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për subjektin F. P.

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

CD.

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

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

Kryetare: Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Dr. Marenglen Kasmi 

Vendim Nr. 21, datë 22.01.2020 (i shkurtuar) 

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

Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 

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

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

V E N D O S I: 

1. Të informojë shtetasin Gj. P. për sa kërkohet në shkresën nr. 241 prot, datë 18.02.2019, ku

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

të Shtetit si më poshtë:

a) Dosje Gjyqsore nr. 8860-A, e përbërë në total nga 32(tridhjetë e dy) fletë, të hedhura në

format CD.

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

CD.

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

administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi.

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

Kryetare: Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Dr. Marenglen Kasmi 

Vendim Nr. 22, datë 22.01.2020 (i shkurtuar) 

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

Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 

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

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

V E N D O S I: 

1. Të informojë shtetasin G. K. për sa kërkohet në shkresën nr. 183 prot, datë 08.02.2018, ku
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mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për E. K. ka dokumente në arkivat e ish-

Sigurimit të Shtetit si më poshtë:  

a) Dosja Formulare nr. 1165, Kategoria 2/B e përbërë në total nga 31 faqe të dixhitalizuara

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

subjektin E. K.

2. T´i jepet shtetasit G. K. dokumentacioni dublikatë që përmban dosja e sipër cituar, në trajtë

CD.

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

administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi.

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

Kryetare: Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Dr. Marenglen Kasmi 

Vendim Nr. 23, datë 22.01.2020 (i shkurtuar) 

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

Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 

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

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

V E N D O S I: 

1. Të informojë shtetasin Sh. M. për sa kërkohet në shkresën nr. 135 prot, datë 31.01.2019,

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

Shtetit si më poshtë:

a) Dosje Gjyqsore nr. 11266, e përbërë në total nga 238 faqe, të dixhitalizuara, të hedhura

në format CD, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për subjektin Sh. M.

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

trajtë CD.

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

administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi.

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

Kryetare: Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Dr. Marenglen Kasmi 
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Vendim Nr. 24, datë 22.01.2020 (i shkurtuar) 

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

Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 

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

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

V E N D O S I: 

1. Të informojë shtetasin G. H. për sa kërkohet në shkresën nr. 98 prot, datë 24.12.2018, ku

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

Shtetit si më poshtë:

a) Dosje Gjyqsore nr. 12271, e përbërë në total nga 193 faqe, të dixhitalizuara dhe të

hedhura në format CD, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për subjektin G. H.

2. T´i jepet shtetasit G. H. dokumentacioni dublikatë që përmban dosja e sipër cituar, në trajtë

CD.

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

administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi.

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

Kryetare: Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Dr. Marenglen Kasmi 

Vendim Nr. 25, datë 22.01.2020 (i shkurtuar) 

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

Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 

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

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

V E N D O S I: 

1. Të informojë shtetasin G. S. për sa kërkohet në shkresën nr. 156 prot, datë 06.02.2019, ku

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

Shtetit si më poshtë:

a) Dosje Gjyqsore nr. 9915, e përbërë në total nga 155 faqe, të dixhitalizuara dhe të hedhura

në format CD, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për subjektin G.S.

2. T´i jepet shtetasit G. S. dokumentacioni dublikatë që përmban dosja e sipër cituar, në trajtë

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

administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi.

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

Kryetare: Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Dr. Marenglen Kasmi 

Vendim Nr. 26, datë 22.01.2020 (i shkurtuar) 

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

Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 

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

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

V E N D O S I: 

1. Të informojë shtetasin Xh. H. për sa kërkohet në shkresën nr. 282 prot, datë 25.02.2019,

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

Shtetit si më poshtë:

a) Dosja Përpunimi nr. 6231, Kategoria 2/A e përbërë në total nga 246 faqe të

dixhitalizuara dhe të anonimizuar, të hedhura në format CD, që ekzistojnë në arkivat e

Autoritetit, për subjektin Xh. H.

b) Dosje Fashikull nr. 44, e përbërë në total nga 108 faqe, të dixhitalizuara dhe të hedhura

në format CD, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për subjektin Xh. H

c) Dosje Fashikull A.44/2 e përbërë na 52 faqe të dixhitalizuara, të hedhura në format CD,

që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për subjektin Xh. H.

d) Dosje Fashikull nr. 43, e përbërë nga 53 faqe të dixhitalizuara, të hedhura në format CD,

që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për subjektin Xh. H.

e) Dosje Fashikull nr.95, e përbërë nga 126 faqe të dixhitalizuara, të hedhura në format

CD, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për subjektin Xh. H.

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

trajtë CD.

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

administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi.

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

Anëtarë: Altin Hoxha, Dr. Marenglen Kasmi 

Vendim Nr. 27, datë 22.01.2020 (i shkurtuar) 

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

Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 

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

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

V E N D O S I: 

1. Të informojë shtetasin L. G. për sa kërkohet në shkresën nr. 1112 prot, datë 14.11.2018,

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

Shtetit si më poshtë:

a) Dosja Formulare nr.7604, me 144 (njëqind e dyzet e katër) fletë të dixhitalizuara dhe të

anonimizuar, të hedhura në format CD

b) Dosja hetimore-gjyqësore 12282, me 370 (treqind e shtatëdhejtë) fletë të dixhitalizuara, të

hedhura në format CD.

2. T´i jepet shtetasit L. G. dokumentacioni dublikatë që përmban dosja e sipër cituar, në trajtë

CD.

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

administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi.

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

Kryetare: Gentiana Sula 

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

Vendim Nr. 28, datë 22.01.2020 (i shkurtuar) 

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

Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 

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

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

V E N D O S I: 

1. Të informojë shtetasin N. D. për sa kërkohet në shkresën nr. 248 prot, datë 19.02.2019, ku

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

Shtetit si më poshtë:
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a) Fashikull nr. 2351, me 117(njëqine e shtatëmbëdhjetë) faqe të dixhitalizuara dhe të

anonimizuar, të hedhura në format CD.

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

CD.

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

administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi.

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

Kryetare: Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Dr. Marenglen Kasmi. 

Vendim Nr. 45, datë 31.01.2020 (i shkurtuar) 

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

Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 

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

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

V E N D O S I: 

1. Të informojë shtetasin A. D. për sa kërkohet në shkresën nr. 618 prot, datë 03.05.2019, ku

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

Sigurimit të Shtetit si më poshtë:

a) Dosja formulare nr. 686 (I) me 431 (katërqind e tridhjetë e një) faqe të dixhitalizuara, të

hedhura në format CD.

b) Dosja formulare nr. 686 (II) me 246 (dyqind e dyzet e gjashtë) faqe të dixhitalizuara, të

hedhura në format CD.

c) Dosja formulare nr. 686 (III) me 193 (njëqind e nëntëdhjetë e tre) faqe të dixhitalizuara, të

hedhura në format CD.

d) Dosje Hetimore-Gjyqësore nr. 10605, me 925 (nëntëqind e njëzet e pesë) faqe të

dixhitalizuara, të hedhura në format CD.

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

administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi.

3. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

Kryetare: Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 
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Vendim Nr. 46, datë 31.01.2020 (i shkurtuar) 

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

Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 

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

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

V E N D O S I: 

1. Të informojë shtetasin A. D. për sa kërkohet në shkresën nr. 619 prot, datë 03.05.2019, ku

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

Sigurimit të Shtetit si më poshtë:

a) Dosja formulare nr. 3707, Volumi (II) me 290 (dyqind e nëntëdhjetë) faqe të dixhitalizuara

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

subjektin T. D.

b) Dosja formulare nr. 3707, Volumi (I) me 123 (njëqinde njëzet e tre) faqe të dixhitalizuara,

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

subjektin T. D.

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

administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi.

3. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

Kryetare: Gentiana Sula 

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

Vendim Nr. 47, datë 31.01.2020 (i shkurtuar) 

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

Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 

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

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

V E N D O S I: 

1. Të informojë shtetasin T. A. për sa kërkohet në shkresën nr. 100 prot, datë 24.01.2019, ku

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

Sigurimit të Shtetit si më poshtë:

a) Dosje Hetimore-Gjyqësore nr. 782, me 12 (dymbëdhjetë) faqe të dixhitalizuara, të hedhura

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

b) Dosje Gjyqësore nr. 3348, me 163 (njëqind e gjashtëdhjetë e tre) faqe të dixhitalizuara, të

hedhura në format CD që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për subjektin S. A.
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2. Ky vendim është i ankimueshëm në gjykatën kompetente për gjykimin e çështjeve

administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi.

3. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

Kryetare: Gentiana Sula 

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

Vendim Nr. 48, datë 31.01.2020 (i shkurtuar) 

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

Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 

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

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

V E N D O S I: 

1. Të informojë shtetasin P. A. për sa kërkohet në shkresën nr. 99 prot, datë 24.01.2019, ku

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

Sigurimit të Shtetit si më poshtë:

a) Dosje Hetimore-Gjyqësore nr. 782, me 12 (dymbëdhjetë) faqe të dixhitalizuara, të hedhura

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

b) Dosje Gjyqësore nr. 3348, me 163 (njëqind e gjashtëdhjetë e tre) faqe të dixhitalizuara, të

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

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

administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi.

3. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

Kryetare: Gentiana Sula 

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

Vendim Nr. 49, datë 31.01.2020 (i shkurtuar) 

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

Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 

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

Enteve Publike”, Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të Shtetit,   
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1. Të informojë shtetasin V. Xh. për sa kërkohet në shkresën nr. 1512 prot., datë 4.11.2019,

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

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

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

Kryetare: Gentiana Sula 

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

Vendim Nr. 50, datë 31.01.2020 (i shkurtuar) 

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

Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 

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

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

V E N D O S I 

1. Të informojë shtetasen I. C.  për sa kërkohet në shkresën nr. 1440 prot., datë 23.10.2019,

që mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që e ndjera M. H.

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

të Shtetit.

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

Kryetare: Gentiana Sula 

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

Vendim Nr. 51, datë 31.01.2020 (i shkurtuar) 

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

Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 

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

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

V E N D O S I 

1. Të informojë shtetasin K. L. për sa kërkohet në shkresën nr. 1605 prot., datë 19.11.2019,

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

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

V E N D O S I 
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2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

Kryetare: Gentiana Sula 

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

Vendim Nr. 52, datë 31.01.2020 (i shkurtuar) 

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

Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 

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

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

V E N D O S I 

1. Të informojë shtetasin B. K. për sa kërkohet në shkresën nr. 1569 prot., datë 13.11.2019,

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

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

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

Kryetare: Gentiana Sula 

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

Vendim Nr. 53, datë 31.01.2020 (i shkurtuar) 

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

Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 

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

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

V E N D O S I 

1. Të informojë shtetasin B. K.  për sa kërkohet në shkresën nr. 1570prot., datë 13.11.2019,

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

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

Shtetit.

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

Kryetare: Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 
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Vendim Nr. 54, datë 31.01.2020 (i shkurtuar) 

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

Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 

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

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

V E N D O S I 

1. Të informojë shtetasin B. D.  për sa kërkohet në shkresën nr. 1510 prot., datë 1.11.2019,

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

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

Shtetit.

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

Kryetare: Gentiana Sula 

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

Vendim Nr. 55, datë 31.01.2020 (i shkurtuar) 

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

Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 

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

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

V E N D O S I 

1. Të informojë shtetasin A. S. për sa kërkohet në shkresën nr. 1582 prot., datë 15.11.2019,

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

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

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

Kryetare: Gentiana Sula 

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

Vendim Nr. 56, datë 31.01.2020 (i shkurtuar) 

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

Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 

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

V E N D O S I 

1. Të informojë shtetasin P. K. për sa kërkohet në shkresën nr. 1111 prot., datë 09.08.2019,

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

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

të Shtetit.

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

Kryetare: Gentiana Sula 

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

Vendim Nr. 57, datë 31.01.2020 (i shkurtuar) 

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

Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 

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

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

V E N D O S I 

1. Të informojë shtetasen R. A. për sa kërkohet në shkresën nr. 1132 prot., datë 16.08.2019,

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

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

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

Kryetare: Gentiana Sula 

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

Vendim Nr. 58, datë 31.01.2020 (i shkurtuar) 

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

Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 

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

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

V E N D O S I 

1. Të informojë shtetasin S. L. për sa kërkohet në shkresën nr. 1112 prot., datë 09.08.2019,

që mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që e ndjera Th. L.

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

të Shtetit.  
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2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

Kryetare: Gentiana Sula 

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

Vendim Nr. 59, datë 31.01.2020 (i shkurtuar) 

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

Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 

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

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

V E N D O S I 

1. Të informojë shtetasin S. I. për sa kërkohet në shkresën nr. 1129 prot., datë 16.08.2019, që

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

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

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

Kryetare: Gentiana Sula 

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

Vendim Nr. 60, datë 31.01.2020 (i shkurtuar) 

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

Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 

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

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

V E N D O S I 

1. Të informojë shtetasin P. I. për sa kërkohet në shkresën nr. 1108 prot., datë 08.08.2019, që

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

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

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

Kryetare: Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 
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Vendim Nr. 73, datë 12.02.2020 (i shkurtuar) 

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

Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 

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

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

V E N D O S I: 

1. Të informojë shtetasen L. R. Xh. për sa kërkohet në shkresën nr. 425 prot, datë 27.03.2019,

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

Sigurimit të Shtetit si më poshtë:

a) Dosja Hetimore - Gjyqësore nr. 2205, e përbërë në total nga 127 faqe të dixhitalizuara, të

hedhura në format CD, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për subjektin Y. Xh.

2. T´i jepet shtetases L. R. Xh. dokumentacioni dublikatë që përmban dosja e sipër cituar, në

trajtë CD.

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

administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi.

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

Kryetare: Gentiana Sula 

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

Vendim Nr. 76, datë 31.01.2020 (i shkurtuar) 

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

Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 

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

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

V E N D O S I 

1. Të informojë shtetasin B. D.  për sa kërkohet në shkresën nr. 1511 prot., datë 1.11.2019,

që mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që e ndjera N. D.

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

të Shtetit.

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

Kryetare: Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 
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Vendim Nr. 73, datë 12.02.2020 (i shkurtuar) 

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

Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 

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

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

V E N D O S I: 

1. Të informojë shtetasen L. R. Xh. për sa kërkohet në shkresën nr. 425 prot, datë 27.03.2019,

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

Sigurimit të Shtetit si më poshtë:

a) Dosja Hetimore - Gjyqësore nr. 2205, e përbërë në total nga 127 faqe të dixhitalizuara,

të hedhura në format CD, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për subjektin Y. Xh.

2. T´i jepet shtetases L. R. Xh. dokumentacioni dublikatë që përmban dosja e sipër cituar, në

trajtë CD.

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

administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi.

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

Kryetare: Gentiana Sula 

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

Vendim Nr. 76, datë 31.01.2020 (i shkurtuar) 

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

Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 

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

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

V E N D O S I 

1. Të informojë shtetasin B. D.  për sa kërkohet në shkresën nr. 1511 prot., datë 1.11.2019,

që mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që e ndjera N. D.

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

të Shtetit.  
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2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

Kryetare: Gentiana Sula 

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

Vendim Nr. 85, datë 12.02.2020 (i shkurtuar) 

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

Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 

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

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

V E N D O S I: 

1. Të informojë shtetasen L. R. Xh. për sa kërkohet në shkresën nr. 425 prot, datë 27.03.2019,

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

Sigurimit të Shtetit si më poshtë:

a) Dosja Hetimore - Gjyqësore nr. 2205, e përbërë në total nga 127 faqe të

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

subjektin Y. Xh.

2. T´i jepet shtetases L. R. Xh. dokumentacioni dublikatë që përmban dosja e sipër cituar, në

trajtë CD.

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

administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi.

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

Kryetare: Gentiana Sula 

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

Vendim Nr. 86, datë 12.02.2020 (i shkurtuar) 

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

Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 

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

Enteve Publike”, Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të Shtetit,   
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1. Të informojë shtetasin Xh. S. për sa kërkohet në shkresën nr. 328 prot, datë 06.03.2019,

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

Sigurimit të Shtetit si më poshtë:

a) Dosje Gjyqësore nr. 2239, me 746 (shtatëqind e dyzet e gjashtë) faqe të dixhitalizuara,

të hedhura në format CD për subjektin G. S.

b) Dosje Përpunimi nr. 28, me 113 (njëqind e trembëdhjetë) faqe të dixhitalizuara, dhe

të anonimizuara të hedhura në format CD për subjektin G. S.

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

administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi.

3. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

Kryetare: Gentiana Sula 

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

Vendim Nr. 87, datë 12.02.2020 (i shkurtuar) 

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

Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 

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

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

V E N D O S I: 

1. Të informojë shtetasen G. B. për sa kërkohet në shkresën nr. 301 prot, datë 28.02.2019, ku

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

Sigurimit të Shtetit si më poshtë:

a) Dosje hetimore nr. 1551 A, me 244 (dyqind e dyzet e katër) faqe të dixhitalizuara, të

hedhura në format CD për subjektin Xh. M.

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

administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi.

3. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

Kryetare: Gentiana Sula 

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

V E N D O S I: 
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Vendim Nr. 88, datë 12.02.2020 (i shkurtuar) 

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

Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 

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

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

V E N D O S I: 

1. Të informojë shtetasin D. D. për sa kërkohet në shkresën nr. 237 prot, datë 28.02.2019, ku

mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për B. B. (M.), ka dokumente në arkivat e ish-

Sigurimit të Shtetit si më poshtë:

a) Dosja Hetimore- Gjyqësore nr. 11041, e përbërë në total nga 103 faqe të dixhitalizuara

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

subjektin B. B. (M.).

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

CD.

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

administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi.

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

Kryetare: Gentiana Sula 

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

Vendim Nr. 89, datë 12.02.2020 (i shkurtuar) 

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

Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 

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

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

V E N D O S I: 

1. Të informojë shtetasin D. D. për sa kërkohet në shkresën nr. 259 prot, datë 19.02.2019, ku

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

Sigurimit të Shtetit si më poshtë:

a) Dosja Hetimore- Gjyqësore nr. 11884, e përbërë në total nga 112 faqe të dixhitalizuara

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

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

CD.

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

administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi.

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

Kryetare: Gentiana Sula 

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

Vendim Nr. 90, datë 12.02.2020 (i shkurtuar) 

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

Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 

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

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

V E N D O S I: 

1. Të informojë shtetasin D. D. për sa kërkohet në shkresën nr. 254 prot, datë 19.02.2019, ku

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

Sigurimit të Shtetit si më poshtë:

a) Dosja Formulare nr. 6147, e përbërë në total nga 23 faqe të dixhitalizuara dhe të

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

M. M.

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

CD.

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

administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi.

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

Kryetare: Gentiana Sula 

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

Vendim Nr. 91, datë 12.02.2020 (i shkurtuar) 

Bazuar në nenin 5, nenin 19 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 
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Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 

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

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

V E N D O S I: 

1. Të informojë shtetasin A. K. për sa kërkohet në shkresën nr. 1530 prot, datë 05.11.2019,

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

Sigurimit të Shtetit si më poshtë:

a) Dosja Hetimore- Gjyqësore nr. 1361, e përbërë në total nga 249 faqe të dixhitalizuara dhe

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

subjektin M. H.

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

CD.

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

administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi.

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

Kryetare: Gentiana Sula 

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

Vendim Nr. 92, datë 12.02.2020 (i shkurtuar) 

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

Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 

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

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

V E N D O S I: 

1. Të informojë shtetasen L. R. Xh. për sa kërkohet në shkresën nr. 424 prot, datë 27.03.2019,

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

Sigurimit të Shtetit si më poshtë:

a) Dosja Hetimore - Gjyqësore nr. 2205, e përbërë në total nga 1711 faqe të dixhitalizuara, të

hedhura në format CD, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për subjektin T. Xh.

2. T´i jepet shtetases L. R. Xh. dokumentacioni dublikatë që përmban dosja e sipër cituar, në

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

administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi.

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

Kryetare: Gentiana Sula 

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

Vendim Nr. 93, datë 12.02.2020 (i shkurtuar) 

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

Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 

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

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

V E N D O S I: 

1. Të informojë shtetasin K. Ç. për sa kërkohet në shkresën nr. 58 prot, datë 16.01.2020, ku

mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani në arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit, nuk

ekzistojnë të dhëna që të ketë qenë bashkëpunëtor i ish-Sigurimi i Shtetit.

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

administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi.

3. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

Kryetare: Gentiana Sula 

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

Vendim Nr. 94, datë 12.02.2020 (i shkurtuar) 

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

Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 

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

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

V E N D O S I 

1. Të informojë shtetasin D. D. për sa kërkohet në shkresën nr. 255 prot., datë 19.02.2019, që

mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që shtetase K. V. (M.),

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

të Shtetit.  
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2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

Kryetare: Gentiana Sula 

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

Vendim Nr. 95, datë 12.02.2020 (i shkurtuar) 

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

Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 

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

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

V E N D O S I 

1. Të informojë shtetasin A. K. për sa kërkohet në shkresën nr. 1604 prot., datë 19.11.2019,

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

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

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

Kryetare: Gentiana Sula 

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

Vendim Nr. 96, datë 12.02.2020 (i shkurtuar) 

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

Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 

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

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

V E N D O S I 

1. Të informojë shtetasin I. J. për sa kërkohet në shkresën nr. 1623 prot., datë 20.11.2019, që

mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që e ndjera H. J. të

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

të Shtetit.

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

Kryetare: Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 
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Vendim Nr. 97, datë 12.02.2020 (i shkurtuar) 

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

Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 

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

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

V E N D O S I 

1. Të informojë shtetasin A. A. K. për sa kërkohet në shkresën nr. 1567 prot., datë 13.11.2019,

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

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

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

Kryetare: Gentiana Sula 

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

Vendim Nr. 98, datë 12.02.2020 (i shkurtuar) 

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

Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 

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

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

V E N D O S I 

1. Të informojë shtetasin A. D. për sa kërkohet në shkresën nr. 1643 prot., datë 25.11.2019,

që mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që e ndjera F. D.

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

të Shtetit.

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

Kryetare: Gentiana Sula 

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

Vendim Nr. 99, datë 12.02.2020 (i shkurtuar) 

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

Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 
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8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe 

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

V E N D O S I 

1. Të informojë shtetasin Ll. K. K. për sa kërkohet në shkresën nr. 1607 prot., datë

19.11.2019, që mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që të

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

Shtetit.

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

Kryetare: Gentiana Sula 

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

Vendim Nr. 100, datë 12.02.2020 (i shkurtuar) 

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

Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 

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

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

V E N D O S I 

1. Të informojë shtetasin G. T. për sa kërkohet në shkresën nr. 1635 prot., datë 22.11.2019,

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

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

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

Kryetare: Gentiana Sula 

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

Vendim Nr. 101, datë 12.02.2020 (i shkurtuar) 

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

Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 

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

Enteve Publike”, Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të Shtetit,   
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1. Të informojë shtetasin M. H. për sa kërkohet në shkresën nr. 1639 prot., datë 25.11.2019,

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

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

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

Kryetare: Gentiana Sula 

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

Vendim Nr. 102, datë 14.02.2020 (i shkurtuar) 

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

Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 

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

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

V E N D O S I: 

1. Të njihet dhe t’i jepet shtetasit I. P. Indetiteti i të gjithë bashkëpunëtorëve të ish-Sigurimit

të Shtetit që është bërë e mundur zbardhja nga ana jonë.

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

administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi.

3. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

Kryetare: Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

Vendim Nr. 103, datë 14.02.2020 (i shkurtuar) 

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

Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 

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

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

V E N D O S I: 

1. Të njihet dhe t’i jepet shtetasit Q. S. Indetiteti i të gjithë bashkëpunëtorëve të ish-Sigurimit

të Shtetit që është bërë e mundur zbardhja nga ana jonë.

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

V E N D O S I 
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administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 

3. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

Kryetare: Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

Vendim Nr. 104, datë 14.02.2020 (i shkurtuar) 

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

Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 

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

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

V E N D O S I: 

1. Të njihet dhe t’i jepet shtetasit M. H. Indetiteti i të gjithë bashkëpunëtorëve të ish-Sigurimit

të Shtetit që është bërë e mundur zbardhja nga ana jonë.

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

administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi.

3. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

Kryetare: Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

Vendim Nr. 108, datë 25.02.2020 (i shkurtuar) 

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

Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 

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

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

V E N D O S I: 

1. Të informojë shtetasin E. D. për sa kërkohet në shkresën nr. 959/5 prot, datë 22.02.2019,

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

ish-Sigurimit të Shtetit si më poshtë:

a) Dosje Gjyqësore nr. 5655, me 19 (nëntëmbëdhjetë) faqe të skanuara, të hedhura në format
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CD, për subjektin M. D. (V.). 

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

administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi.

3. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

Kryetare: Gentiana Sula 

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

Vendim Nr. 109, datë 25.02.2020 (i shkurtuar) 

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

Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 

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

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

V E N D O S I: 

1. Të informojë shtetasin K. B. për sa kërkohet në shkresën nr. 730 prot, datë 15.03.2019, ku mbi

bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për A. B. ka dokumente në arkivat e ish-Sigurimit të

Shtetit si më poshtë:

a) Dosje formulare nr. 1119, me 153 (njëqind e pesëdhjetë e tre) faqe të dixhitalizuara, të

hedhura në format CD, për subjektin A. B.

b) Dosje hetimore-gjyqësore nr. 12388A A, me 110 (njëqind e dhjetë) faqe të dixhitalizuara,

të hedhura në format CD për subjektin A. B.

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

administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi.

3. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

Kryetare: Gentiana Sula 

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

Vendim Nr. 110, datë 25.02.2020 (i shkurtuar) 

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

Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 

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

V E N D O S I: 

1. Të informojë shtetasin M. P. për sa kërkohet në shkresën nr. 339 prot, datë 07.03.2019, ku

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

Shtetit si më poshtë:

a) Dosja formulare nr. 2919 A, me 86 (tetëdhjetë e gjashtë) faqe të skanuara, të hedhura në

format CD, për subjektin M. P.

b) Dosja hetimore, me 13182.1 me 45 (dyzet e pesë) faqe të skanuara, të hedhura në format

CD, për subjektin M. P.

c) Dosje gjyqësore nr. 11758 A me 142 (njëqind e dyzet e dy) faqe të skanuara, të hedhura në

format CD, për subjektin M. P.

d) Dosje gjyqësore nr. 13182 me 22 (njëzet e dy) faqe të skanuara, të hedhura në format CD,

për subjektin M. P.

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

CD.

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

administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi.

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

Kryetare: Gentiana Sula 

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

Vendim Nr. 111, datë 25.02.2020 (i shkurtuar) 

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

Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 

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

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

V E N D O S I: 

1. Të informojë shtetasen B. G. për sa kërkohet në shkresën nr. 634 prot, datë 08.05.2019, ku mbi

bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për A. N. ka dokumente në arkivat e ish-Sigurimit të

Shtetit si më poshtë:

a) Dosje gjyqësore nr. 1613, me 20 (njëzet)faqe të dixhitalizuara, të hedhura në format CD

për subjektin A. N.
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2. Ky vendim është i ankimueshëm në gjykatën kompetente për gjykimin e çështjeve

administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi.

3. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

Kryetare: Gentiana Sula 

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

Vendim Nr. 112, datë 25.02.2020 (i shkurtuar) 

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

Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 

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

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

V E N D O S I: 

1. Të informojë shtetasen F. S. për sa kërkohet në shkresën nr. 814 prot, datë 10.06.2019, ku

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

Sigurimit të Shtetit si më poshtë:

a) Dosja Formulare nr. 1906, Kategoria 2/A e përbërë në total nga 111 faqe të dixhitalizuara

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

subjektin R. T.

2. T´i jepet shtetases F. S. dokumentacioni dublikatë që përmban dosja e sipër cituar, në trajtë

CD.

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

administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi.

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

Kryetare: Gentiana Sula 

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

Vendim Nr. 113, datë 25.02.2020 (i shkurtuar) 

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

Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 

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

V E N D O S I: 

1. Të informojë shtetasin Gj. S. (H.), për sa kërkohet në shkresën nr. 788 prot., datë

03.06.2019, ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, ka dokumente, në arkivat e

ish-Sigurimit të Shtetit.

a) Dosje Hetimore-Gjyqësore nr. 11628, e përbërë në total nga 479 faqe, të skanuara dhe të

hedhura në format CD, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për subjektin Gj. S. (H.).

b) Dosje Hetimore nr. 13588, e përbërë në total nga 9 faqe, të skanuara dhe të hedhura në

format CD, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për subjektin Gj. S. (H.).

2. Të njoh dhe vë në dispozicion sipas kërkesës së shtetasit Gj. S. (H.), dokumentet që

ekzistojnë, në arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit.

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

administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi.

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

Kryetare: Gentiana Sula 

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

Vendim Nr. 114, datë 25.02.2020 (i shkurtuar) 

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

Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 

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

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

V E N D O S I: 

1. Të informojë shtetasin N. S. për sa kërkohet në shkresën nr. 815 prot., datë 10.06.2019, ku

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

Shtetit.

a) Dosje Formulare, Kategoria 2/B, nr. 6548, e përbërë në total nga 31 faqe, të skanuara dhe

të hedhura në format CD, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për subjektin N. S.

b) Dosje Hetimore-Gjyqësore nr. 4503, e përbërë në total nga 15 faqe, të skanuara dhe të

hedhura në format CD, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për subjektin N. S.

2. Të njoh dhe vë në dispozicion sipas kërkesës së shtetasit R. S. dokumentet që ekzistojnë,

në arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit.
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3. Ky vendim është i ankimueshëm në gjykatën kompetente për gjykimin e çështjeve

administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi.

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

Kryetare: Gentiana Sula 

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

Vendim Nr. 115, datë 25.02.2020 (i shkurtuar) 

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

Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 

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

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

V E N D O S I: 

1. Të informojë shtetasin V. B. për sa kërkohet në shkresën nr. 806 prot., datë 07.06.2019, ku

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

Shtetit.

a) Dosje Formulare nr. 1326, Kategoria 2A, e përbërë në total nga 55 faqe, të skanuara dhe

të hedhura në format CD, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për subjektin V. B.

2. Të njoh dhe vë në dispozicion sipas kërkesës së shtetasit V. B. dokumentet që ekzistojnë,

në arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit.

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

administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi.

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

Kryetare: Gentiana Sula 

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

Vendim Nr. 116, datë 25.02.2020 (i shkurtuar) 

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

Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 

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

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

V E N D O S I: 
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1. Të informojë shtetasin F. F. për sa kërkohet në shkresën nr. 398 prot, datë 21.03.2019, ku

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

Shtetit si më poshtë:

a) Dosja Hetimore -Gjyqësore nr. 13047, e përbërë në total nga 104 faqe të skanuara, të

hedhura në format CD, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për subjektin F. F.

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

CD.

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

administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi.

5. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

Kryetare: Gentiana Sula 

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

Vendim Nr. 117, datë 25.02.2020 (i shkurtuar) 

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

Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 

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

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

V E N D O S I: 

1. Të informojë shtetasin G. M. për sa kërkohet në shkresën nr. 1011 prot, datë 15.07.2019,

ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për H. M. (Q.), ka dokumente në arkivat e

ish-Sigurimit të Shtetit si më poshtë:

a) Dosja Gjyqësore nr. 8625, e përbërë në total nga 103 faqe të skanuara, të hedhura në

format CD, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për subjektin H. Sh. M.

2. T´i jepet shtetasit G. M. dokumentacioni dublikatë që përmban dosja e sipër cituar, në trajtë

CD.

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

administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi.

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

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

Vendim Nr. 118, datë 25.02.2020 (i shkurtuar) 

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

Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 

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

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

V E N D O S I: 

1. Të informojë shtetasen T. S. për sa kërkohet në shkresën nr. 390 prot, datë 19.03.2019, ku

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

Sigurimit të Shtetit si më poshtë:

a) Dosja Hetimore -Gjyqësore nr. 6999, e përbërë në total nga 217 faqe të skanuara, të

hedhura në format CD, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për subjektin F. S. Y.

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

CD.

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

administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi.

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

Kryetare: Gentiana Sula 

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

Vendim Nr. 119, datë 25.02.2020 (i shkurtuar) 

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

Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 

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

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

V E N D O S I: 

1. Të informojë shtetasen L. V. për sa kërkohet në shkresën nr. 948 prot, datë 04.07.2019, ku

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

Sigurimit të Shtetit si më poshtë:

a) Dosja Hetimore -Gjyqësore nr. 1545, e përbërë në total nga 79 faqe të skanuara, të
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hedhura në format CD, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për subjektin O. R. 

2. T´i jepet shtetases L. V. dokumentacioni dublikatë që përmban dosja e sipër cituar, në trajtë

CD.

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

administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi.

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

Kryetare: Gentiana Sula 

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

Vendim Nr. 120, datë 25.02.2020 (i shkurtuar) 

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

Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 

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

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

V E N D O S I 

1. Të informojë shtetasin S. P. për sa kërkohet në shkresën nr. 1566 prot., datë 12.11.2019,

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

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

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

Kryetare: Gentiana Sula 

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

Vendim Nr. 121, datë 25.02.2020 (i shkurtuar) 

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

Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 

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

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

V E N D O S I 

1. Të informojë shtetasin T. Q. për sa kërkohet në shkresën nr. 1727 prot., datë 16.12.2019,

që mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që të ketë qenë
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ndonjëherë i survejuar apo të ketë dokumente për të në arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit.  

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

Kryetare: Gentiana Sula 

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

Vendim Nr. 122, datë 25.02.2020 (i shkurtuar) 

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

Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 

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

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

V E N D O S I 

1. Të informojë shtetasin A. T. për sa kërkohet në shkresën nr. 1653 prot., datë 02.12.2019,

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

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

të Shtetit.

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

Kryetare: Gentiana Sula 

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

Vendim Nr. 123, datë 25.02.2020 (i shkurtuar) 

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

Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 

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

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

V E N D O S I 

1. Të informojë shtetasin S. H. për sa kërkohet në shkresën nr. 1603 prot., datë 19.11.2019,

që mbi bazën e verifikimeve të mëparshme dhe të deritanishme, nuk ekzistojnë të dhëna që

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

të Shtetit.  
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2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

Kryetare: Gentiana Sula 

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

Vendim Nr. 124, datë 25.02.2020 (i shkurtuar) 

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

Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 

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

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

V E N D O S I 

1. Të informojë shtetasin K. D. për sa kërkohet në shkresën nr. 1424 prot., datë 21.10.2019,

që mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që shtetase A. K.

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

të Shtetit.

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

Kryetare: Gentiana Sula 

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

Vendim Nr. 125, datë 25.02.2020 (i shkurtuar) 

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

Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 

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

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

V E N D O S I 

1. Të informojë shtetasin K. Z. për sa kërkohet në shkresën nr.1633 prot., datë 22.11.2019,

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

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

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

Kryetare: Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 
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Vendim Nr. 126, datë 25.02.2020 (i shkurtuar) 

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

Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 

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

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

V E N D O S I 

1. Të informojë shtetasen A. R. S. për sa kërkohet në shkresën nr. 1454 prot., dt. 25.10.2019,

që mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që shtetasi A. S. të

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

të Shtetit.

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

Kryetare: Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 
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VENDIME MBI BAZËN E KËRKESAVE PËR QËLLIME STUDIMORE/MEDIATIKE 

Vendim Nr. 16, datë 16.01.2020 (i shkurtuar) 

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

Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 8480, datë 

27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe Enteve 

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

V E N D O S I 

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

a) Dosje Perpunimi nr.4354, në ngarkim të shtetasit F. M. M. deklasifikuar me vendim nr. 17,

datë 04.09.2019, me nr. fletësh 123 (të digjitalizuara 177).

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

Kryetare: Gentiana Sula 

Anëtarë: Dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 

Vendim Nr. 17, datë 16.01.2020 (i shkurtuar) 

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

Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 8480, datë 

27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe Enteve 

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

V E N D O S I 

1. Të vendosë në dispozicion të shtetases F. N. dokumentet e më poshtme.

a) Dosje nr. 558, viti 1990 - Mbi hyrjet e paligjshme në ambasada në Tiranë, me numër

fletësh 4, të digjitalizuara 5;

b) Dosje nr. 559, viti 1990 - Informacione për personat që kanë hyrë në përfaqësitë e huaja

në Tiranë dhe janë larguar jashtë shtetit, me numër fletësh 92, të digjitalizuara 96;

c) Dosje nr. 556, viti 1990 - Informacione mbi parapërgatitjet e disa personave për futjen

nëpër ambasada, me numër fletësh 6, të digjitalizuara 7;

d) Dosje nr. 569, viti 1990 - Informacione mbi shtetasin A. E. B. dorëzuar nga ambasada

koreane, meqë hyri në mënyrë të paligjshme në këtë ambasadë;

e) Dosje nr. 572, viti 1990 - Informacione për disa persona që kanë tendencë për t'u futur në

ambasadat e huaja, me numër fletësh 5, të digjitalizuara 6;

f) Dosje nr. 565, viti 1990 - Mbi N. H. J. me tendencë për futje në ambasadën jugosllave në

Tiranë, me numër fletësh 2, të digjitalizuara 3;
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g) Dosje objekti nr. 206, Deklasifikuar me vendin nr. 25, datë 29.10.2019, me nr. fletësh 335, 

të digjitalizuara 354; 

 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

 

Kryetare: Gentiana Sula 

Anëtarë: Dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 

 

 

Vendim Nr. 18, datë 16.01.2020 (i shkurtuar) 

 

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

Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 8480, datë 

27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe Enteve 

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

 

V E N D O S I 

 

1. Të vendosë në dispozicion të shtetases A. L. dokumentet e më poshtme. 

 

a)  Fondi i MPB, dosje formulare nr. 5075, në ngarkim të shtetasit Qamil Ali Çela, me numër 

total fletësh 28 (të digjitalizuara 28); 

b) Fondi I MPB, dosje përpunimi nr. 5391, në ngarkim të shtetasit Selman Emin Rizai, me 

numër total fletësh 88 (të digjitalizuara 101);  

c) Fondi nr. 4, viti 1964, dega e II-të, dosje nr. 108, "Historiku i grupit të Zjarrit", me numër 

total fletësh 19, (të digjitalizuara 21);  

d) Fondi nr. 1, dosje hetimore-gjyqësore nr. 2044, deklasifikuar me vendim nr. 17, datë 

07.04.2017, në ngarkim të shtetasit Mirash Ivanaj, me nr. total fletësh 14, (të digjitalizuara 

18); 

e) Dosje nr 192, Gjeneralitete personale, deklasifikuar me vendim nr. 17, datë 07.04.2017, 

në ngarkim të shtetasit Mirash Ivanaj, me nr. total fletësh 109, (të digjitalizuara 166); 

f) Dosje hetuesie nr. 1393, në ngarkim të Kostandin Boshnjakut dhe 19 personave të tjerë, 

me nr. total fletësh 274 (të digjitalizuara 318);  

g) Fondi 1, dosje hetimore-gjyqësore nr. 2505, në ngarkim të shtetasit Ymer Dishnica;  

h) Fondi 140, dosje nr. 2042, në ngarkim të shtetasit Anton Lufi, deklasifikuar me vendim 

nr. 35, datë 23.12.2019, me nr. total fletësh 50 (të digjitalizuara 60);  

i) Dosje Hetimore Nr.2505, në ngarkim të shtetasit Ymer Muharrem Dishnica, me numër 

total fletës 194 (të digjitalizuara 222).  

 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Gentiana Sula 

Anëtarë: Dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 
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Vendim Nr. 41, datë 22.01.2020 (i shkurtuar) 

 

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

Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 8480, datë 

27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe Enteve 

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

 

 

V E N D O S I 

 

1. Të vendosë në dispozicion të shtetasit Gj. B. dokumentet e mëposhtëm: 

 

a) Dosje nr. 12, viti 1949, Indeks i të arratisurve për të gjitha rrethet, me nr. fletësh 31;  

b) Dosje nr. 184, viti 1962, Lidhjet e të arratisurve që banojnë në rrethe të tjera të vendit, me 

nr. fletësh 14;  

c) Dosje nr. 199, viti 1963, Listë e familjeve të arratisura që kanë vepruar si diversantë 

kundra vendit, me banim në Tiranë, me nr. fletësh 3;  

d) Dosje nr. 235, viti 1964, Regjistër i të arratisurve të Shqipërisë së mesme, gjatë viteve 

1944 1964, me nr. fletësh 48;  

e) Dosje nr. 15, viti 1950, Raport mbi bisedimet në takimin e grupit operativ me të arratisurit 

dhe takime të bashkepunëtorit me të arratisur kriminelë, me nr. fletësh 10;  

f) Dosje nr. 25, viti 1950, Listë e personave të arratisur jashtë shtetit dhe atyre që janë të 

dyshimtë brenda vendit, me nr. fletësh 4;  

g) Dosje nr. 26, viti 1950, Karakteristika për elementët e arratisur jashtë shtetit që janë 

dërguar nga zbulimet armike në vendin tonë, me nr. fletësh 21;  

h) Dosje nr. 50, viti 1945, Raporte, relacione dhe informacione dërguar nga misioni ushtarak 

shqiptar në Bari dhe në rrugë agjenturalo-operative, mbi veprimtarinë armiqësore dhe 

gjendjen e emigracionit reaksionar shqiptar në Itali, me nr. fletësh 131;  

i) Dosje nr. 151, viti 1961, Listë e të arratisufve që kanë prindër, gra, vëllezër në Tiranë, me 

nr. fletësh 1;  

j) Dosje nr. 252, 253, 255, viti 1949, Raporte mbi gjendjen dhe organizimin shqiptar jashtë 

shtetit, me nr. fletësh 43, 41, 36; 

k) Dosje nr. 53, viti 1957, Historik mbi krijimin dhe veprimtarine armiqësore të partisë 

Agrare Demokratike shqiptare (Balli Kombëtar), në emigracion, me nr. fletësh 10; 

l) Dosje nr. 28, viti 1954, Historik mbi krijimin e organizatës së Ballit kombëtar dhe 

veprimtarisë së saj, me nr. fletësh 149; 

m) Dosje nr. 26, viti 1953, Shënime historike mbi Komitetin Shqipëria e Lirë si pasardhëse e 

organizatës së Ballit Kombëtar, me nr. fletësh 4; 

n) Dosje nr. 31, viti 1954, Dokumente historike mbi veprimtarinë e organizatës së "Bllokut 

indipendent", me nr. fletësh 10; 

o) Dosje nr. 630, 631, viti 1959, Listat emërore të të arratisurve, që nuk përfitojnë nga 

amnistia dhe listat emërore me adresat e të arratisurve të ndryshëm, me nr. fletësh 15; 

p) Dosje nr. 500, viti 1956, Raport i dhënë nga agjenti 'Felahu', mbi veprimtarinë e tij nga 

koha e arratisjes nga Shqipëria, në emigracion në Greqi dhe Australi, me nr. fletësh 44; 

q) Dosje nr. 178-179-181, viti 1947-1948, Raporte te Degës së zbulimit dhe punonjësve 
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jashtë shtetit, mbi veprimtarinë e emigratës shqiptare në Itali, me nr. fletësh 95; 

r) Dosje nr. 296-298, viti 1950, Lista emërore të kuadrit të Degës së I të Zbulimit, me nr. 

fletësh 6;  

s) Dosje nr. 299-301, viti 1950, Historik i organizatës "Balli Kombëtar" dhe veprimtaria e 

saj në Shqipëri dhe në mërgim, me nr. fletësh 28; 

t) Dosje nr. 361, viti 1952, Relacion dhe të dhëna informative të emigracionit në kampet e 

të arratisurve në Itali, me nr. fletësh 17; 

u) Dosje nr. 385, viti 1953, Raport mbi veprimtarinë e Degës I mbi veprimtarinë e shteteve 

kapitaliste kundër vendit tonë dhe të emigracionit shqiptar jahshtë shtetit, me nr. fletësh 

46;  

v) Dosje nr. 439 - 441, viti 1954, Relacione mbi Gjendjen dhe veprimtarinë e kolonisë 

shqiptare në Egjipt, me nr. fletësh 10;  

w) Dosje nr. 625, 626, viti 1959, Raporte mbi shoqërinë myslimane në emigracion në 

SH.B.A. me nr. fletësh 18; 

x) Dosje nr. 81 - 84, viti 1945, Letra, lista, korrespondenca me shtetin grek, me nr. fletësh 

56;  

y) Dosje nr. 196-197, Viti 1948, Raporte të Degës së zbulimit mbi gjendjen e ushtarake-

ekonomike e politike të Egjiptit, me nr. fletësh 23;  

z) Dosje nr. 526, viti 1956, Raporte mbi organizimin dhe aktivitetin e partive politike në 

Turqi, me nr. fletësh 6;  

aa) Dosja nr. 49-50, viti 1945, Materiale në ngarkim të shovinistit grek Thimjo Loli, me nr. 

fletësh 19; 

bb) Dosje nr. 87-88-89, viti 1946, Relacion mbi aktivitetin e Misionit ushtarak shqiptar në 

Bari, me nr. fletësh 21; 

cc) Dosje nr. 256, viti 1949, Raporte mbi gjendjen dhe veprimtarine e emigracionit shqiptar 

në Francë, me nr. fletësh 7; 

dd) Dosje nr. 295, viti 1949, Raporte vjetore të Degës së Zbulimit, me nr. fletësh 30; 

ee) Dosje nr. 345, viti 1951, Skema e organizimit dhe veprimtaria e qendrës së zbulimit grek 

në Korfuz dhe Janinë, me nr. fletësh 14;  

ff) Dosje nr. 356, viti 1952, Direktiva të ministrit të punëve të brendshme dërguar organit të 

zbulimit, me nr. fletësh 18; 

gg) Dosje nr. 529, viti 1956, Relacion Historik mbi veprimtarinë e kishës katolike ne ish-

vendet e demokracisë popullore dhe Rep. Gjermane, me nr. fletësh 25; 

hh) Dosje nr. 589, viti 1958, Të dhëna informative nga burimet e zbulimit mbi veprimtarinë 

dhe grumbullimin e emigracionit, në kampet e Italisë, me nr. fletësh 10; 

ii) Dosje nr. 628, viti 1959, Të dhëna nga informative nga burimet e zbulimit mbi 

veprimtarinë e të arratisurve shqiptarë në kampet e Italisë, me nr. fletësh 10; 

jj) Dosje nr. 319-320 Viti 1950, Mbi organizimin dhe gjendjen e emigracionit shqiptar në 

kampet e grumbullimit në Greqi, me nr. fletësh 2; 

kk) Dosje nr. 131-132 Viti 1946-1947, Raporte mbi gjendjen dhe veprimtarinë e emigracionit 

në Itali, me nr. fletësh 72; 

ll) Dosje nr. 433, viti 1954, Përmbledhje mbi organizimin e S.I.M-it gjatë okupacionit italian, 

me nr. fletësh 34; 

mm) Dosje nr. 378, viti 1952, Relacion informativ mbi gjendjen politike në Jugosllavi, 
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me nr. fletësh 12 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

 

Kryetare: Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Dr. Marenglen Kasmi 

 

 

Vendim Nr. 42, datë 22.01.2020 (i shkurtuar) 

 

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

Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 8480, datë 

27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe Enteve 

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

 

V E N D O S I 

 

1. Të vendosë në dispozicion të shtetases F. N. dokumentet e mëposhtëm: 

a) Dosje nr. 234, viti 1991 - Vendim për riatdhesimin në Izrael të shtetasit A. B. dhe familjes, 

deklasifikuar me vendim nr. 27, datë 07.11.2019, me nr. total fletësh 17; 

b) Dosje nr. 297/2, viti 1961 - Relacion mbi analizën e kontigjentëve izraelitë, që ndodhen 

me banim në vendin tonë, deklasifikuar me vendim nr. 27, datë 07.11.2019, me nr. total 

fletësh 4;  

c) Dosje nr. 270/2, viti 1966 - Relacion mbi izraelitët, që ndodhen me banim në vendin tonë, 

deklasifikuar me vendim nr. 27, datë 07.11.2019, me nr. total fletësh 6; 

d) Dosje nr. 1017, viti 1990 - Dhënie mendimi për riatdhesimin në Izrael të familjes së 

shtetasit N. A. B., me nr. total fletësh 33;  

e) Dosje nr. 235, viti 1991 - Mendime për riatdhesimet familjarisht në Izrael të disa 

familjeve, deklasifikuar me vendim nr. 27, datë 07.11.2019, ne nr. total fletësh 141; 

f) Dosje nr. 1008, viti 1990 - Mendim për riatdhesimin familjarisht në Izrael të M. N., me 

nr. total fletësh 11; 

g) Dosje nr. 1016, viti 1990 - Mendim për riatdhesimin familjarisht në Izrael të familjes së 

shtetasit R. N. L., me nr. total fletësh 15; 

h) Dosje nr. 1006, viti 1990 - Mendim për riatdhesimin familjarisht në Izrael të disa familjeve 

izraelite, me nr. total fletësh 20; 

i) Dosje nr. 1023, viti 1990 - Për riatdhesimin familjarisht në Izrael të shtetasit S. S. B., me 

nr. total fletësh 12;    

 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Dr. Marenglen Kasmi 
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Vendim Nr. 83, datë 10.02.2020 (i shkurtuar) 

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

Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 8480, datë 

27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe Enteve 

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

V E N D O S I 

1. Të vendosë në dispozicion të shtetases B. G. dokumentet si më poshtë:

a) Dokumente nga dosje hetimore-gjyqësore nr. 12002, në ngarkim të shtetases F. Q., me

nr. faqesh të skanuara 118;

b) Dokumente nga dosje hetimore-gjyqësore nr. 6051, në ngarkim të shtetases F. D., me

nr. faqesh të skanuara 35;

c) Dokumente nga dosje nr. 5273/2-A, në ngarkim të shtetases V. Sh., me nr. faqesh të

skanuara 78;

d) Dokumente nga dosje nr. 388/2-B, në ngarkim të shtetases R. M., me nr. faqesh të

skanuara 59;

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

Kryetare: Gentiana Sula 

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

Vendim Nr. 84, datë 10.02.2020 (i shkurtuar) 

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

Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 8480, datë 

27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe Enteve 

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

V E N D O S I 

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

a) Fondi 1, viti 1954, dosje nr. 12551, në ngarkim të shtetasit B. V. e të tjerë, me nr. total

faqesh të skanuara 205.

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

Kryetare: Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 
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Vendim Nr. 127, datë 25.02.2020 (i shkurtuar) 

 

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

Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 8480, datë 

27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe Enteve 

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

 

V E N D O S I 

 

1. Të vendosë në dispozicion të shtetasit L. M. dokumentet e mëposhtme: 

 

a) Dosje ORV me nr. regjistri 146, Reparti i Riedukimit 311, Qafë Bari, Pukë, deklasifikuar 

me vendim nr. 1, datë 22.01.2019.   

b) Dokumente nga dosje Gjyqësore Nr. 12561-A në ngarkim të Sokol Sokoli, Sokol Progri, 

T. N., L. B., H. B., K. Gj., etj; në total 144 fletë (266 faqe të digjitalizuara).  

 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Gentiana Sula 

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

 

 

Vendim Nr. 128, datë 25.02.2020 (i shkurtuar) 

 

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

Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 8480, datë 

27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe Enteve 

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

 

 

V E N D O S I 

 

1. Të vendosë në dispozicion të shtetasit Xh. S. dokumentet si më poshtë. 

 

a) Historia e Sigurimit të Shtetit - Pjesa e I: "Organizimi dhe veprimtaria e shërbimit 

informativ gjatë luftës nacionalçlirimtare", me nr. total faqesh 236; 

b) Historia e Sigurimit të Shtetit - Pjesa e II: "Lufta e organeve të Sigurimit të Shtetit kundër 

armiqve të brendshëm e të jashtëm në vitet e rimëkëmbjes së vendit dhe të konsolidimit 

të pushtetit popullor, Nëntor 1944-1948", me nr. total faqesh 247; 

c) Historia e Sigurimit të Shtetit - Pjesa e III: "Lufta e organeve të Sigurimit të Shtetit për 

shpartallimin e veprimtarisë subersive të reaksionit të brendshëm dhe të jashtëm, 1948-

1955", me nr. total faqesh 211; 

d) Historia e Sigurimit të Shtetit - Pjesa e IV: "Lufta e organeve të Sigurimit të Shtetit kundër 

veprimtarisë armiqësore të zbulimeve imperialisto-revizioniste dhe armiqve të brendshëm 

dhe të jashtëm, 1956-1960", me nr. total faqesh 270; 
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e) Historia e Sigurimit të Shtetit - Pjesa e V: "Lufta e organeve të Sigurimit të Shtetit kundër 

zbulimeve imperialiste e revisioniste dhe armiqve të brendshëm, 1961-1965", me nr. total 

faqesh 270; 

f) Historia e Sigurimit të Shtetit - Pjesa e VI: "Revolucionarizimi i mëtejshëm i veprimtarisë 

së organeve të Sigurimit të Shtetit në luftë kundër armiqve të klasës të brendshëm e të 

jashtëm dhe zbulimeve kapitalisto-revizioniste, 1966-1970", me nr. total faqesh 205. 

 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Gentiana Sula 

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

 

 

Vendim Nr. 129, datë 25.02.2020 (i shkurtuar) 

 

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

Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 8480, datë 

27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe Enteve 

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

 

V E N D O S I 

 

1. Të vendosë në dispozicion të shtetases L. L. dokumentet e mëposhtme: 

 

a) Dosje objekti nr. 733, kategoria 2B, lidhur me Komitetin “Shqipëria e Lirë”, Neë York, 

deklasifikuar me vendim nr. 18, të datës 22.11.2018, me nr. total fletësh 732 (të 

digjitalizuara 791 faqe).  

 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

 

Kryetare: Gentiana Sula 

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

 

 

Vendim Nr. 130, datë 25.02.2020 (i shkurtuar) 

 

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

Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 8480, datë 

27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe Enteve 

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

 

V E N D O S I 

 

1. Të vendosë në dispozicion të shtetasit E. K. dokumentet si më poshtë: 
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a) Dosje nr. 6/1 - Fashikull me dokumenta mbi veprimtarinë armiqësore të kriminelit të luftës 

dhe armikur të popullit M. F. gjatë luftës, me numër total fletës 75. 

 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

 

Kryetare: Gentiana Sula 

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

 

 

Vendim Nr. 131, datë 25.02.2020 (i shkurtuar) 

 

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

Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 8480, datë 

27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe Enteve 

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

 

V E N D O S I 

 

1. Të vendosë në dispozicion të shtetases E. L. dokumentet e si më poshtë: 

 

a) Historia e Sigurimit të Shtetit - Pjesa e I: "Organizimi dhe veprimtaria e shërbimit 

informativ gjatë luftës nacionalçlirimtare", me nr. total faqesh 236; 

b) Historia e Sigurimit të Shtetit - Pjesa e II: "Lufta e organeve të Sigurimit të Shtetit kundër 

armiqve të brendshëm e të jashtëm në vitet e rimëkëmbjes së vendit dhe të konsolidimit të 

pushtetit popullor, Nëntor 1944-1948", me nr. total faqesh 247; 

c) Historia e Sigurimit të Shtetit - Pjesa e III: "Lufta e organeve të Sigurimit të Shtetit për 

shpartallimin e veprimtarisë subersive të reaksionit të brendshëm dhe të jashtëm, 1948-

1955", me nr. total faqesh 211; 

d) Historia e Sigurimit të Shtetit - Pjesa e IV: "Lufta e organeve të Sigurimit të Shtetit kundër 

veprimtarisë armiqësore të zbulimeve imperialisto-revizioniste dhe armiqve të brendshëm 

dhe të jashtëm, 1956-1960", me nr. total faqesh 270; 

e) Historia e Sigurimit të Shtetit - Pjesa e V: "Lufta e organeve të Sigurimit të Shtetit kundër 

zbulimeve imperialiste e revisioniste dhe armiqve të brendshëm, 1961-1965", me nr. total 

faqesh 270; 

f) Historia e Sigurimit të Shtetit - Pjesa e VI: "Revolucionarizimi i mëtejshëm i veprimtarisë 

së organeve të Sigurimit të Shtetit në luftë kundër armiqve të klasës të brendshëm e të 

jashtëm dhe zbulimeve kapitalisto-revizioniste, 1966-1970", me nr. total faqesh 205. 

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

1948, me nr. total faqesh 24; 

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

faqesh 10;    

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

faqesh 12;    

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

faqesh 41;    
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k) Rregullore e evidencës operative të organeve të punëve të brendshme, viti 1987, me nr. 

total faqesh 57;   

l) Rregullore e evidencës operative të organeve të zbulimit të ministrisë së punëve të 

brendshme, viti 1986, me nr. total faqesh 47; 

 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Gentiana Sula 

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

 

 

Vendim Nr. 132, datë 25.02.2020 (i shkurtuar) 

 

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

Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 8480, datë 

27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe Enteve 

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

 

V E N D O S I 

 

1. Të vendosë në dispozicion të shtetasit H. B. Dokumentet si më poshtë: 

 

a) 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).  

b) 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).  

c) Dokumente nga dosje drejtimi që lidhen me klerin reaksionar katolik, nr. 9, vol. 1, 

deklasifikuar me vendim nr. 18, datë 22.11.2018, në total 427 fletë, 482 faqe të 

digjitalizuara. 

d) Dosje drejtimi nr. 118 për ish klerin reaksionar, deklasifikuar me vendim nr. 10, datë 

10.05.2019, me nr. fletësh 7 (të digjitalizuara 15); 

e) Dosje drejtimi nr. 9/1, për ish klerirn reaksionar, deklasifikuar me vendim nr. 18 datë 

22.11.2018 me nr. fletësh 518 (të digjitalizuara 524);  

f) Dosje nr. 25, Relacion mbi aktivitetin e klerit katolik para dhe mbas çlirimit me nr. fletësh 

5 (të digjitalizuara 6);  

g) Dosje nr. 283, vëllimi I, Fashikull për ish klerin reaksionar katolik, deklasifikuar me 

vendim nr. 18 datë 22.11.2018 me nr. fletësh 258 (të digjitalizuara 274); 

h) Dosje nr. 300, Fashikull për ish ish klerin reaksionar katolik, deklasifikuar me vendim nr. 

10 datë 20.05.2019 me nr. fletësh 52 (të digjitalizuara 87); 

i) Dosje nr. 300, Fashikull për ish ish klerin reaksionar katolik, me nr. fletësh 52 (të 

digjitalizuara 82); 

j) Dosje nr. 300, Fashikull për ish ish klerin reaksionar katolik, me nr. fletësh 11 (të 

digjitalizuara 12); 

k) Dosje nr. 283, vëllimi II, Fashikull për ish klerin reaksionar katolik, deklasifikuar me 
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vendim nr. 18 datë 22.11.2018 me nr. fletësh 85 (të digjitalizuara 110); 

 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Gentiana Sula 

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

 

 

Vendim Nr. 133, datë 25.02.2020 (i shkurtuar) 

 

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

Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 8480, datë 

27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe Enteve 

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

 

V E N D O S I 

1. Të vendosë në dispozicion të shtetasit J. R. Dokumentet si më poshtë: 

 

a) Dosje formulare nr. 214, në ngarkim të shtetasit M. K. deklasifikuar me vendim nr. 16, 

datë 16.08.2019, me nr. fletësh 134, të digjitalizuara 166;  

b) Dosje gjyqësore nr. 8373, në ngarkim të shtetasit M. S. me nr. fletësh 41, të digjitalizuara 

57;   

c) Dosje hetimore-gjyqësore nr. 12366, në ngarkim të shtetasit M. S. me nr. fletësh 27, të 

digjitalizuara 103; 

d) Dosje formulare nr. 1067, në ngarkim të shtetasit M. S. deklasifikuar me vendim nr.27, 

datë 07.11.2019, me nr. fletësh 137, të digjitalizuara 200; 

 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

 

Kryetare: Gentiana Sula 

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

 

 

Vendim Nr. 134, datë 25.02.2020 (i shkurtuar) 

 

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

Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 8480, datë 

27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe Enteve 

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

 

V E N D O S I 

 

1. Të vendosë në dispozicion të shtetases B. G. dokumentet e si më poshtë: 

 

a) Historia e Sigurimit të Shtetit - Pjesa e I: "Organizimi dhe veprimtaria e shërbimit 



100 

informativ gjatë luftës nacionalçlirimtare", me nr. total faqesh 236; 

b) Historia e Sigurimit të Shtetit - Pjesa e II: "Lufta e organeve të Sigurimit të Shtetit kundër

armiqve të brendshëm e të jashtëm në vitet e rimëkëmbjes së vendit dhe të konsolidimit

të pushtetit popullor, Nëntor 1944-1948", me nr. total faqesh 247;

c) Historia e Sigurimit të Shtetit - Pjesa e III: "Lufta e organeve të Sigurimit të Shtetit për

shpartallimin e veprimtarisë subersive të reaksionit të brendshëm dhe të jashtëm, 1948-

1955", me nr. total faqesh 211;

d) Historia e Sigurimit të Shtetit - Pjesa e IV: "Lufta e organeve të Sigurimit të Shtetit kundër

veprimtarisë armiqësore të zbulimeve imperialisto-revizioniste dhe armiqve të brendshëm

dhe të jashtëm, 1956-1960", me nr. total faqesh 270;

e) Historia e Sigurimit të Shtetit - Pjesa e V: "Lufta e organeve të Sigurimit të Shtetit kundër

zbulimeve imperialiste e revisioniste dhe armiqve të brendshëm, 1961-1965", me nr. total

faqesh 270;

f) Historia e Sigurimit të Shtetit - Pjesa e VI: "Revolucionarizimi i mëtejshëm i veprimtarisë

së organeve të Sigurimit të Shtetit në luftë kundër armiqve të klasës të brendshëm e të

jashtëm dhe zbulimeve kapitalisto-revizioniste, 1966-1970", me nr. total faqesh 205.

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

1948, me nr. total faqesh 24;

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

faqesh 10;

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

faqesh 12;

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

faqesh 41;

k) Rregullore e evidencës operative të organeve të punëve të brendshme, viti 1987, me nr.

total faqesh 57;

l) Rregullore e evidencës operative të organeve të zbulimit të ministrisë së punëve të

brendshme, viti 1986, me nr. total faqesh 47;

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

Kryetare: Gentiana Sula 

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

Vendim Nr.138, dt.05.03.2020 (i shkurtuar) 

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

Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 8480, datë 

27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe Enteve 

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

VENDOSI 

1. Të vendosë në dispozicion të televizionit Top Channel, përfaqësuar nga shtetasi Endi

Tufa, në cilësinë e gazetarit, si më poshtë:
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a) Dosje formularë nr.4929, në ngarkim të shtetasit S. S. Deklasifikuar me vendim nr. 6,

datë 26.02.2020, me nr. Total fletësh 51, të digjitalizuar 79.

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

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



- 16 -

 VENDIME TË 
 ORGANIZIMIT 
 TË BRENDSHËM 
 TË AUTORITETIT 
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VENDIME TË ORGANIZIMIT TË BRENDSHËM TË AUTORITETIT 

Vendim Nr.1, dt.14.01.2020 (i shkurtuar) 

Bazuar në nenin 7 dhe nenin 10 të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për Dokumentet 

e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 8480, datë 

27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe Enteve 

Publike”. Neni 8, germa f) e ‘’Rregullores për Organizimin dhe Funksionimin e Autoritetit për 

informim mbi dokumentet e ish - sigurimit të shtetit, miratuar me Vendim Nr.21, datë 09.05.2017 

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

VENDOSI 

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

Sigurimit të Shtetit për vitin 2020 sipas tabelës bashkëngjitur.

2. Ngarkohet Sekretariati Teknik për zbatimin e këtij Vendimi.

3. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

Kryetare: Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Dr. Marenglen Kasmi. 

Vendim Nr.2, dt.14.01.2020 (i shkurtuar) 

Bazuar ligjin nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të 

Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin 

e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe Enteve Publike”. Rregulloren për 

Organizimin dhe Funksionimin e Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të 

Shtetit, miratuar me Vendim Nr.21, datë 09.05.2017 të Autoritetit për Informim mbi Dokumentet 

e ish-Sigurimit të Shtetit, 

VENDOSI 

1. Miratimin e Urdhërit mbi ‘’Politikat dhe procedurat për trajtimin e kërkesave individuale,

institucioneve kushtetuese, autoriteteve publike dhe personave privatë për informim

pranë autoritetit’’.

2. Shfuqizimin e urdhërave nr.10, datë 30.01.2017, ‘’Mbi politikat dhe procedurat për

trajtimin e kërkesave individuale, institucioneve kushtetuese, autoriteteve publike dhe
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personave privatë për informim pranë Autoritetit’’. 

 

3. Ngarkohet Sekretariati Teknin për zbatimin e këtij Vendimi. 

 

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

 

Kryetare: Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Dr. Marenglen Kasmi. 

 

Vendim Nr.44, dt.22.01.2020 (i shkurtuar) 

 

Bazuar në nenin 18, pika 3, germa dh) e ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 

Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 

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

Enteve Publike”.  

 

VENDOSI 

 

1. Drejtoria e Arkivit bën kërkesë me e-mail Anëtarëve të Autoritetit për nevojën e shoqërimit 

të dokumenteve gjatë transportit fizik të tyre. Anëtarët e Autoritetit duhet të konfirmojnë 

pa vonesë prezencën e tyre në këtë proces. Në rast moskonfirmimi, atëherë procedura 

kryhet sipas pikës 2 në vijim të këtij vendimi. 

 

2. Autorizohet z. S. V. me pozicion Sekretar i Përgjithshëm, znj. A. T. me pozicion Drejtor i 

Drejtorisë së Arkivit, z. A. D. me pozicion Përgjegjës i Sektorit të Ruajtjes së fondeve dhe 

znj. F. R. me pozicion Përgjegjës i Sektorit të Përpunimit, që në mungesë të Anëtarëve të 

Autoritetit, të shoqërojnë dokumentet gjatë transportit fizik të dokumenteve arkivore, nga 

zyrat e arkivave që ndodhen pranë SHISH dhe IPQP në zzyrat ku kryen veprimtarinë 

AIDSSH pranë Gardës së Republikës. 

 

3. Përpara transportit fizik të dokumenteve, arkivisti që i ka në ngarkimi dokumentet arkivore 

duhet të: 

 

a) bëjë vendosjen e dokumenteve në kuti kartoni të posaçme për arkivin, 

b) të lidhë dhe dyllosen kutitë që kanë dokumentet të cilat do të transportohen, 

c) të rregjistroj në rregjistrin përkatës dokumentet që dalin nga arkivi, datën dhe 

personat që shoqërojnë, 

d) të hartoj në tre kopje procesverbali i dorëzimit të të dokumenteve, i cili duhet t’i 

shoqërojë dokumentet e dala nga arkivi. 

 

4. Gjatë transportit fizik, dokumentet duhet të shoqërohen nga të paktën dy punonjësit e 

mësipërm të autorizuar, specialisti i fondruajtjes që i ka në ngarkim dokumentat dhe 

specialisti i sigurisë. 

 

5. Pas dorëzimit/apo mbërritjes së dokumenteve pranë zyrës së arkivit që ndodhet në godinën 

ku ushtron veprimtarinë AIDSSH-së, në territorin e Gardës së Rpublikës procesverbali 
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firmoset nga shoqëruesit e dokumentev. Procesverbali printohet në tre kopje, protokollohet 

dhe i kalon për njohje Kryetares së Autoritetit dhe Anëtarëve të Autoritetit. 

 

6. Pas përfundimit të punës me dokumentet arkivore, dokumentet duhet të kthehen në arkivat 

nga ku janë tërhequr. Për transportin fizik të tyre ndiqet e njëjta procedurë si më lart, e cila 

dokumentohet nga procesverbalet përkatëse të firmosura nga shoqëruesit e dokumenteve 

dhe punonjësit që i kanë në ngarkim. 

 

7. Transporti fizik i dokumenteve arkivore nga zyrat e arkivave që ndodhen pranë SHISH dhe 

IPQP, në zyrat ku kryen veprimtarinë AIDSSH pranë Gardës së Republikës të kryet vetëm 

me automjetet e institucionit, të cilat duhet të jenë të autorizuara nga titullari i institucionit. 

 

8. Përpara transportit fizik të dokumenteve, specialisti i sigurisë kontrollon automjetin që do 

kryej transportin sipas kritereve të sigurisë dhe evidenton kontrollin në rregjistër të veçantë. 

Pas përfundimit të kontrollit njofton drejtorin e arkivit që mjeti është gati për transport. 

 

9. Ditën e martë dhe të premte, të çdo jave, ora 10:00 paradite, njëra nga makinat e autorizuara 

të institucionit duhet të jetë në dispozicion të transportit të dokumenteve, sipas kërkesës së 

drejtorisë së arkivit. 

 

10. Autorizimi bëhet me shkrim për periudha kohore 6 mujore. 

 

11. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

 

12. Ngarkohet Sekretari i Përgjithshëm dhe Drejtoresha e Arkivit për zbatimin e këtij 

Vendimi. 

 

Kryetare: Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Dr. Marenglen Kasmi. 

 

 

Vendim Nr.72, dt.03.02.2020 (i shkurtuar) 

 

Bazuar në ligjin nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit 

të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për 

Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe Enteve Publike”.  

 

VENDOSI 
 

1. Miratimin e Planit vjetor të veprimtarisë për vitin 2020 të Autoritetit për Informim mbi 

Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit. 

 

2. Plani vjetor për vitin 2020 i Autoritetit për Informim mbi Dosjet e ish-Sigurimit të Shtetit 

të publikohet në faqen zyrtare të Institucionit. 

 

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

 

Kryetare: Gentiana Sula 

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

 

Vendim Nr.137, dt.02.03.2020 (i shkurtuar) 

 

Bazuar në ligjin nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit 

të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për 

Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe Enteve Publike”.  

 

VENDOSI 

1. Miratimin e draft Raportit Vjetor të veprimtarisë së punës për vitin 2019, të Autoritetit për 

Informim mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit. 

 

2. Dërgimin në Kuvendin e Shqipërisë të Raportit Vjetor të veprimtarisë së punës për vitin 

2019, të të Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit. 

 

3. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

 

Kryetare: Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 
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BIBLIOGRAFIA E INFORMACIONIT TË DEKLASIFIKUAR 

Bibliografia e informacionit të deklasifikuar në AIDSSH me vendim nr. 1, datë 21.01. 2020 

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

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

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

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

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

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

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

deklasifkimin e plotë dhe të pjesshëm të dokumenteve të klasifikuara “sekret shtetëror”, me 

vendimin nr. 1, datë 21. 1. 2020 si më poshtë:   

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

1. Deklasifikimin e plotë të Regjistër i veprimeve të kryera me T.O nr.65, me 100 (njëqind) fletë.

Rregjistri i përket Fondit Dega e Punëve të Brendshme Vlorë.

2. Deklasifikimin e plotë të Libri i dorëzimit të dokumentave, nr.53, me 100 (njëqind) fletë.

Rregjistri i përket Fondit Dega e Punëve të Brendshme Vlorë.

3. Deklasifikimin e plotë të Indeksi alfabetik i informatave, nr.49, me 198 (njëqind e nëntëdhjetë e

tetë) fletë. Rregjistri i përket Fondit Dega e Punëve të Brendshme Vlorë.

4. Deklasifikimin e plotë të Indeksi alfabetik i informatave, nr.49/1, me 198 (njëqind e nëntëdhjetë

e tetë) fletë. Rregjistri i përket Fondit Dega e Punëve të Brendshme Vlorë.

5. Deklasifikimin e plotë të Kartelës Model 2, me numër 749, në ngarkim të N. M. P.

6. Deklasifikimin e pjesshëm të Fletë regjistri i agjenturës Tepelenë, konkretisht rreshti me numër

rendor1616, në ngarkim të R. M. O., 1 (një) fletë.

7. Deklasifikimin e pjesshëm të Fletë regjistri i agjenturës Tropojë, konkretisht rreshti me numër

rendor 749, në ngarkim të N. M. P, 1 (një) fletë.

KRYETARI I KDZH 

      Gentiana Sula 

Bibliografia e informacionit të deklasifikuar në AIDSSH me vendim nr. 2, datë 03.02.2020 

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

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

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

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

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

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

dhe Zhvlerësimit të Informacionit të Klasifikuar “sekret shtetëror”” në AIDSSH”, ka bërë 
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deklasifkimin e plotë dhe të pjesshëm të dokumenteve të klasifikuara “sekret shtetëror”, me 

vendimin nr.  02, datë, ___. 01. 2020 si më poshtë vijon:  

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

1. Deklasifikimin e plotë të regjistrit të përpunimi nr. 2, me 50 (pesëdhjetë) fletë. Regjistri i

përket Fondi Dega e Punëve të Brendshme Pukë.

2. Deklasifikimin e plotë të dosjes formulare nr.8092, kategoria 2/B, në ngarkim të A.B me 13

(trembëdhjetë) fletë. Dosja i përket Fondi Operativ, Drejtoria e Punëve të Brendshme Tiranë.

3. Deklasifikimin e plotë të dosjes fashikullore nr. 4312, në ngarkim të M.M, me 27 (njëzet e

shtatë) fletë. Dosja i përket Fondi “Të Huajt”.

4. Deklasifikimin e plotë të dosjes fashikullore nr. 11931, në ngarkim të B. GJ, me 97

(nëntëdhjetë e shtatë) fletë. Dosja i përket Fondi Dega e Punëve të Brendshme Tiranë.

5. Deklasifikimin e plotë të dosjes formulare nr. 2772 në ngarkim të shtetasit Q.L me 144

(njëqind e dyzetë e katër) fletë. Dosja i përket Fondi 140 mikrofilm.

6. Deklasifikimin e plotë të dosjes së përpunimit nr. 6490, kategoria 2/A, në ngarkim të R.M,

me 47 (dyzet e shtatë) fletë. Dosja i përket Fondi Dega e Punëve të Brendshme Shkodër.

7. Deklasifikimin e plotë të dosjes së përpunimit nr. 5498, kategoria 2/A, në ngarkim të D.K,

me 164 (njëqind e gjashtëdhjetë e katër) fletë. Dosja i përket Fondi Dega e Punëve të

Brendshme Shkodër.

8. Deklasifikimin e plotë të dosjes së përpunimit me 11 vëllime, në ngarkim të L.Z me 4240

(katër mijë e dyqind e dyzetë) fletë. Dosja i përket Fondi Drejtoria e II-të.

9. Deklasifikimin e plotë të dosjes së objektit “Pallati Mbretëror” nr. 90, me 472 (katërqind e

shtatëdhjetë e dy) fletë, në ngarkim të L.Z. Dosja i përket Fondi Drejtoria e II-të.

10. Deklasifikimin e plotë të fashikull mbi Këshillin Ushtarak të L.Z me qendër në Madrit, me

dy volume nr. 100 dhe nr. 100/1, përkatësisht me 489(katërqind e tetëdhjetë e nëntë) fletë.

Dosja i përket Fondi Drejtoria e II-të.

11. Deklasifikimin e plotë të dosjes formulare nr. 2505, kategoria 2/A, në ngarkim të Z.M me

349(treqind e dyzetë e nëntë) fletë. Dosja i përket Fondi Operativ, Dega e Punëve të

Brendshme Tiranë.

12. Deklasifikimin e plotë të dosjes së përpunimi nr. 664, në ngarkim të P.SH me 2 vëllime,

përkatësisht me 204 (dyqind e katër) fletë. Dosja i përket Fondi Drejtoria e II-të.

13. Deklasifikimin e plotë të dosjes personale nr. 5818, në ngarkim të F.K me 26 (njëzetë e

gjashtë) fletë. Dosja i përket Fondi Dega e Punëve të Brendshme Sarandë.

14. Deklasifikimin e plotë të dosjes nr.623 me titull “Për zbulimin e parandalimin e një grupi

me veprimtari të mprehtë armiqësore në qytetin e Shkodrës”, me 20 (njëzetë) fletë. Dosja i

përket Fondi nr.4, Drejtoria e I, Dega 8, Viti 1990.

15. Deklasifikimin e plotë të dosjes nr.624, me titull “Materiale në ngarkim të grupit të akuzuar

për demonstratën e datës 14.1.1990 në Shkodër”, me 52 (pesëdhjetë e dy) fletë. Dosja i

përket Fondi nr.4, Drejtoria e I, Dega 8, Viti 1990.

16. Deklasifikimin e plotë të dosjes nr.625, me titull “Raporti i Hetuesisë së Përgjithshme për

demonstratën e datës 14.1.1990 në Shkodër”, me 9 (nëntë) fletë. Dosja i përket Fondi nr.4,

Drejtoria e I, Dega 8, Viti 1990.

17. Deklasifikimin e plotë të dosjes nr.626 me titull “Komente e parulla në Shkodër para dhe

pas demonstratës së 14.1.1990”, me 25 (njëzet e pesë) fletë. Dosja i përket Fondi nr.4,

Drejtoria e I, Dega 8, Viti 1990.
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18. Deklasifikimin e plotë të dosjes nr.628, me titull “Për disa komente armiqësore të klerikëve 

në lidhje me demonstratën e datës 14.1.1990”, me 3 (tre) fletë. Dosja i përket Fondi nr.4, 

Drejtoria e I, Dega 8, Viti 1990. 

19. Deklasifikimin e plotë të dosjes nr.629, me titull “Për reagimin e disa personave pas lirimit 

nga burgu, si dhe të lidhjeve të tyre familjare e shoqërore në qytetin e Shkodër”, me 18 

(tetëmbëdhjetë) fletë. Dosja i përket Fondi nr.4, Drejtoria e I, Dega 8, Viti 1990. 

20. Deklasifikimin e plotë të dosjes nr.630, me titull “Informacione për veprimtarinë armiqësore 

të zhviluara nga elementët armiqësor e keqbërës në qytetin e Shkodrës”, me 

13(trembëdhjetë) fletë. Dosja i përket Fondi nr.4, Drejtoria e I, Dega 8, Viti 1990. 

21. Deklasifikimin e plotë të dosjes nr.631, me tiutll “Për Kol Margjinin, Leonard Qiprionin 

dhe Zef e Pashk Keqi. Për demonstratën e Shkodrës”, me 6 (gjashtë) fletë. Dosja i përket 

Fondi nr.4, Drejtoria e I, Dega 8, Viti 1990. 

22. Deklasifikimin e plotë të Kartelës Model 2, nr. 2416/5818, në ngarkim të shtetasit F.K. 

 

II. Marrjen në shqyrtim dhe deklasifikimin pjesërisht të informacionit të klasifikuar “sekret 

shtetëror”, që gjendet si më poshtë: 

 

1. Deklasifikimin e pjesshëm të fletë regjistri i agjenturës Sarandë Model 2, nr.31, konkretisht 

rreshti i fletës me nr. rendor 5818, në ngarkim të F.K.  

2. Deklasifikimin e pjesshëm të fletë regjistri i agjenturës Tiranë, Model 2, konkretisht rreshti 

i fletës me nr. rendor 15890, në ngarkim të A.Ç. 

 

 

KRYETARI I KDZH                                      

Gentiana Sula   

 

 

 

Bibliografia e informacionit të deklasifikuar në AIDSSH me vendim nr. 3, datë 10.02.2020 

 

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

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

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

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

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

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

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

deklasifkimin e plotë dhe të pjesshëm të dokumenteve të klasifikuara “sekret shtetëror”, me 

vendimin nr.  03, datë, 10.02.2020 si më poshtë vijon:  

  

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

 

1. Dosje Përpunimi nr. 3188, kategoria 2/B, në ngarkim të K. Loli me 147 (njëqind e dyzet e 

shtatë fletë) fletë.  

2. Dosje Formulare nr. 291, kategoria 2/B, në ngarkim të Y. S me 31 (tridhjetë e një) fletë 
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3. Dosje Formulare nr. 5849, kategoria 2/A, në ngarkim të L M. B, me 78 (shtatëdhjetë e tetë) 

fletë dhe fashikull personal për të dënuar me 7 (shtatë) fletë 

4. Dosje Personale nr. 61, në ngarkim të L. M. B, me 35 (tridhjetë e pesë) fletë dhe 2 (dy) kartela 

Model 2. 

5. Dosje Pune nr. 61, në ngarkim të L. M. B, me 94 (nëntëdhjetë e katër) fletë.  

6. Dosje Formulare nr. 821/12376, kategoria 2/A, në ngarkim të A. Y. S, me 3 volume 

përkatësisht me 243 (dyqind e dyzet e tre) fletë, 15 (pesëmbëdhjetë) flete dhe 40 (dyzet) fletë.  

7. Dosje Personale dhe Pune nr. 2907, në ngarkim të M. S. V, përkatësisht me 21 (njëzet e një) 

+ 33 (tridhjetë e tre) fletë dhe 1 (një) kartelë Model 2.  

8. Fashikull nr. 6546, në ngarkim të Sh. I. R, me 2 vëllime me 60 (gjashtëdhjetë) fletë në total.  

9. Dosje Personale nr. 11560, në ngarkim të S. Sh. V, me 26 (njëzet e gjashtë) fletë.  

10. Kartelë Model 2 nr. 11560, në ngarkim të S. Sh. V, 1 (një) fletë. 

11. Dosje Formulare nr. 9316, kategoria 2/B, në ngarkim të S. Sh. V, me 163 (njëqind e 

gjashtëdhjetë e tre) fletë dhe Fashikull personal për të dënuar me 9 (nëntë) fletë.  

12. Listë veçimi nr. 22 datë 20.03.1991, me nr. rendor 142, me 7 (shtatë) fletë.  

13. Libri i evidences së punëtorit operativ në zone nr. 5, me 226 (dyqind e njëzet e gjashtë) fletë.  

14. Dosje Perpunimi nr.5283 në ngarkim të Xh. H. N, me 404 fletë.  

15. Fondi nr.4, Drejtoria e I, Viti 1989, Dega II, Dosja nr.85, “Për bisedën e ambasadorit 

gjermano lindor P. Sh me sekretarin e parë cek V. S”, me 5 (pesë) fletë.  

16. Fondi nr.4, Drejtoria e I, Viti 1991, Dega VIII, Dosja nr.155, “Për tentativat që bëhen për 

krijimin e një partie nacionaldemokrate”, me 6 (gjashtë) fletë.  

17. Fondi nr.6, Viti 1972, Dosja nr.925, “Informacione dërguar H. K mbi një mbledhje të krerve 

reaksionar në Spanjë nën drejtimin e L. Z”, me 6 fletë.  

18. Kartelë Model 2 nr. 1236, në ngarkim të N. T. A, me 1 (një) fletë 

 

− Deklasifikimin pjesërisht të informacionit të klasifikuar “sekret shtetëror” që gjendet si më 

poshtë: 

 

1. Rregjistri i agjenturës Model K.I., fleta nr. 168, nr. rendor. 6861, në ngarkim të A. S. M, 

me 1 (një) fletë. Fondi Dega e Punëve të Brendshme Vlorë. 

2. Rregjistri i R.S.I nr. 1., me nr. rendor 1236, në ngarkim të N. T. A, me 1 (një) fletë. Fondi 

Dega e Punëve të Brendshme Krujë. 

 

 

KRYETARI I KDZH                                      

Gentiana Sula   

 

 

Bibliografia e informacionit të deklasifikuar në AIDSSH me vendim nr. 4. datë 13.02.2020 

 

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

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

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

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

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

nr.13, datë 03. 05. 2018, të Kryetarit të Autoritetit “Për krijimin e Komisionit të Deklasifikimit 
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dhe Zhvlerësimit të Informacionit të Klasifikuar “sekret shtetëror”” në AIDSSH”, ka bërë 

deklasifkimin e plotë dhe të pjesshëm të dokumenteve të klasifikuara “sekret shtetëror”, me 

vendimin nr. 4. datë 13.02.2020 si më poshtë vijon:  

  

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

 

1. Dekasifikimin e plotë të shkresës nr. 29 Prot, datë 28.06.2018 me lëndën “Kthim 

përgjigje shkresës mbi zbardhjen e pseudonimeve të bashkëpunëtorëve që figurojnë në 

dosjen e shtetasit D.G”, drejtuar Drejtorisë së Informacionit, për dijeni Sekretarit të 

Përgjithshëm.  

2. Deklasifikimin e plotë të dosjes personale dhe të punës nr. 5596, në ngarkim të Gj.L 

me 46 (dyzetë e gjashtë) fletë. Dosja i përket Fondit të Dega e Punëve të Brendshme 

Shkodër.  

3. Deklasifikimin e plotë të dosjes së punës nr. 3299/1, në ngarkim të shtetasit Jorgo G.L 

me pseudonimin “Bindja”, me 245 (dyqind e dyzetë e pesë) fletë. Dosja i përket Fondit 

të Dega e Punëve të Brendshme Mat. 

4. Deklasifikimin e plotë të dosjes formulare nr. 675, në ngarkim të L.B kategoria 2A, me 

70 (shtatëdhjetë) fletë. Dosja i përket Fondit të Dega e Punëve të Brendshme 

Gjirokastër.  

5. Shkresa nr. 125 Prot, datë 12.06.2018 me lëndën “Kthim përgjigje shkresës mbi 

zbardhjen e pseudonimeve të bashkëpunëtorëve që figurojnë në dosjen e shtetasit E.M”, 

drejtuar Drejtorisë së Informacionit, për dijeni Sekretarit të Përgjithshëm.  

6. Deklasifikimin e plotë të dosjes personale dhe të punës nr. 1178, në ngarkim të shtetasit 

Q.G me pseudonimin “Qytetërimi”, me 3 vëllime me 700 (shtatëqind) fletë. Dosja i 

përket Fondit të Dega e Punëve të Brendshme Lushnje.  

7. Deklasifikimin e plotë të dosjes personale dhe të punës nr. 1903, në ngarkim të shtetasit 

N.C, me pseudonimin “Alpinisti”, me 3 vëllime me 370 (treqind e shtatëdhjetë) fletë. 

Dosja i përket Fondit të Dega e Punëve të Brendshme Lushnje.  

8. Deklasifikimin e plotë të dosjes personale dhe të punës nr. 1609, në ngarkim të shtetasit 

Z.K, me 4 vëllime me 798 (shtatëqind e nëntëdhjetë e tetë) fletë, kategoria 2A. Dosja i 

përket Fondit të Dega e Punëve të Brendshme Lushnje.  

9. Shkresa nr. 126 Prot, datë 12.10.2018 me lëndën “Kthim përgjigje shkresës mbi 

zbardhjen e pseudonimeve të bashkëpunëtorëve që figurojnë në dosjen e shtetasit V. 

ZH”, drejtuar Drejtorisë së Informacionit, për dijeni Sekretarit të Përgjithshëm.  

10. Deklasifikimin e plotë të dosjes personale dhe të punës nr. 1487, në ngarkim të H.H, 

me pseudonimin “Rinia”, me 157 (njëqind e pesëdhjetë e shtatë) fletë. Dosja i përket 

Fondit të Dega e Punëve të Brendshme Kukës.  

11. Deklasifikimin e plotë të dosjes personale nr. 6697, në ngarkim të B.K, me 

pseudonimin “Peneli” me 12 (dymbëdhjetë) fletë. Dosja i përket Fondit të Dega e 

Punëve të Brendshme Kukës.  

12. Shkresa nr. 57 Prot, datë 11.06.2018 me lëndën “Kthim përgjigje shkresës mbi 

zbardhjen e pseudonimeve të bashkëpunëtorëve që figurojnë në dosjen e shtetasit 

A.SH”, drejtuar Drejtorisë së Informacionit, për dijeni Sekretarit të Përgjithshëm.  

13. Deklasifikimin e plotë të dosjes së punës nr. 201, në ngarkim të shtetasit A.Q, me 

pseudonimin “Dajti, me 226 (dyqind e njëzetë e gjashtë) fletë. Dosja i përket Fondit të 

Dega e Punëve të Brendshme Tiranë.  
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14. Deklasifikimin e plotë të dosjes personale dhe të punës nr. 332, në ngarkim të F.D, me 

pseudonimin “Joviku”, me 111 (njëqind e njëmbëdhjetë) fletë. Dosja i përket Fondit të 

Dega e Punëve të Brendshme Elbasan.  

15. Deklasifikimin e plotë të, fotokopje e vendimit mbi veçimin për asgjesim në ngarkim 

të pseudonimit “ylli” me 1(një) fletë. Vendimi i përket Fondit të Dega e Punëve të 

Brendshme Elbasan.  

16. Deklasifikimin e plotë të, fotokopje e vendimit mbi veçimin për asgjesim në ngarkim 

të pseudonimit “ylli” me 1(një) fletë. Vendimi i përket Fondit të Dega e Punëve të 

Brendshme Elbasan.  

17. Deklasifikimin e plotë të, fotokopje e vendimit mbi veçimin për asgjesim në ngarkim 

të pseudonimit “aviatori” me 2(dy) fletë. Vendimi i përket Fondit të Dega e Punëve të 

Brendshme Elbasan.  

18. Deklasifikimin e plotë të dosjes së punës nr. 1402, në ngarkim të H.P, pseudonimi 

“pashtriku” me 187 (njëqind e tetëdhjetë e shtatë) fletë. Dosja i përket Fondit Dega e 

Punëve të Brendshme Mirditë.  

19. Deklasifikimin e plotë të dosjes personale dhe të punës nr. 17, në ngarkim të Gj. A, 

pseudonimi “guximtari” me 43 (dyzetë e tre) fletë. Dosja i përket Fondit Dega e Punëve 

të Brendshme Mirditë.  

20. Deklasifikimin e plotë të dosjes së përpunimit, në ngarkim të Q.M me142 (njëqind e 

dyzetë e dy) fletë.  Dosja i përket Fondit Dega e Punëve të Brendshme Mirditë.  

21. Deklasifikimin e plotë të dosjes personale nr. 6726, në ngarkim të I.H, pseudonimi 

“shkëmbi”, me 32 (tridhjetë e dy) fletë. Dosja i përket Fondit Dega e Punëve të 

Brendshme Mirditë.  

22. Deklasifikimin e plotë të dosjes formulare nr. 771, në ngarkim të shtetasit M.K me 126 

(njëqind e njëzetë e gjashtë) fletë. Dosja i përket Fondit Dega e Punëve të Brendshme 

Korçë.  

23. Deklasifikimin e plotë të Kartelës Model 2, nr. 501, në ngarkim të shtetasit I.K. 

24. Deklasifikimin e plotë të Kartelës Model 2, nr. 2497, në ngarkim të shtetasit J.B. 

25. Deklasifikimin e plotë të Kartelës Model 2, nr. 536, në ngarkim të shtetasit Z.N. 

26. Deklasifikimin e plotë të Kartelës Model 2, nr.10999, në ngarkim të shtetasit L.D.  

27. Deklasifikimin e plotë të Kartelës Model 2, nr.1188, në ngarkim të shtetasit O.S.  

28. Deklasifikimin e plotë të Kartelës Model 2, nr. 10880, në ngarkim të shtetasit L.GJ. 

29. Deklasifikimin e plotë të Kartelës Model 2, nr.1054, në ngarkim të shtetasit SH.H.  

30. Deklasifikimin e plotë të Kartelës Model 2, nr. 6207, në ngarkim të shtetasit DH.S. 

31. Deklasifikimin e plotë të Kartelës Model 2, nr. 2007, në ngarkim të shtetasit N.S.  

32. Deklasifikimin e plotë të Kartelës Model 2, nr. 2937, në ngarkim të shtetasit A.GJ.  

33. Deklasifikimin e plotë të Kartelës Model 2, nr. 6423, në ngarkim të shtetasit E.L.  

34. Deklasifikimin e plotë të Kartelës Model 2, nr. 679, në ngarkim të O.L. 

35. Deklasifikimin e plotë të Kartelës Model 2, nr. 640, në ngarkim të H.XH. 

36. Deklasifikimin e plotë të Kartelës Model 2, nr. 680, në ngarkim të D.L. 

37. Deklasifikimin e plotë të Kartelës Model 2, nr. 34, në ngarkim të I.B. 

38. Deklasifikimin e plotë të Kartelës Model 2, nr. 48, në ngarkim të I.J. 

39. Deklasifikimin e plotë të Kartelës Model 2, nr. 587, në ngarkim të R.SH. 

40. Deklasifikimin e plotë të Kartelës Model 2, nr. 565, në ngarkim të B.GJ. 

41. Deklasifikimin e plotë të Kartelës Model 2, në ngarkim të SH.Ç. 

42. Deklasifikimin e plotë të Kartelës Model 2, nr. 3330 në ngarkim të GJ.K.  
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43. Deklasifikimin e plotë të Kartelës Model 2, nr. 5398 në ngarkim të Y.SH. 

44. Deklasifikimin e plotë të Kartelës Model 2, nr. 6391 në ngarkim të E.L. 

45. Deklasifikimin e plotë të Kartelës Model 2, nr. 5280 në ngarkim të S.R. 

46. Deklasifikimin e plotë të Kartelës Model 2, nr. 8493 në ngarkim të S.Q. 

47. Deklasifikimin e plotë të Kartelës Model 2, nr. 7228 në ngarkim të N.K. 

48. Deklasifikimin e plotë të Kartelës Model 2, nr. 6508 në ngarkim të Q.XH. 

49. Deklasifikimin e plotë të Kartelës Model 2, në ngarkim të M.S. 

50. Deklasifikimin e plotë të Kartelës Model 2, në ngarkim të shtetasit P.G. 

51. Deklasifikimin e plotë të Kartelës Model 2, N. 480 në ngarkim të shtetasit T.M. 

52. Deklasifikimin e plotë të Kartelës Model 2, në ngarkim të shtetasit M.K. 

53. Deklasifikimin e plotë të Kartelës Model 2, në ngarkim të shtetasit I.P. 

 

II. Marrjen në shqyrtim dhe deklasifikimin pjesërisht të informacionit të klasifikuar “sekret 

shtetëror”, që gjendet si më poshtë: 

 

1. Deklasifikimin e pjesshëm të Fletë regjistri i agjenturës Elbasan Nr.1, konkretisht 

rreshti i fletës ku evidentohet nr. rendor 679, në ngarkim të O.L.  

2. Deklasifikimin e pjesshëm të Fletë regjistri i agjenturës Elbasan Nr.1, konkretisht 

rreshti i fletës ku evidentohet nr. rendor 244, në ngarkim të F.D.  

3. Deklasifikimin e pjesshëm të Fletë regjistri i agjenturës Elbasan Nr.1, konkretisht 

rreshti i fletës ku evidentohet nr. rendor 34, në ngarkim të I.B.  

4. Deklasifikimin e pjesshëm të Fletë regjistri i agjenturës Elbasan Nr.1, konkretisht 

rreshti i fletës ku evidentohet nr. rendor 48, në ngarkim të I.J. 

5. Deklasifikimin e pjesshëm të Fletë regjistri i agjenturës Elbasan Nr.1, konkretisht 

rreshti i fletës ku evidentohet nr. rendor 87, në ngarkim të K.H.  

6. Deklasifikimin e pjesshëm të Fletë regjistri i agjenturës Elbasan Nr.1, konkretisht 

rreshti i fletës ku evidentohet nr. rendor 587, në ngarkim të R. SH.  

7. Deklasifikimin e pjesshëm të Fletë regjistri i agjenturës Elbasan Nr.1, konkretisht 

rreshti i fletës ku evidentohet nr. rendor 743, në ngarkim të E.SH.  

8. Deklasifikimin e pjesshëm të Fletë regjistri i agjenturës Elbasan Nr.1, konkretisht 

rreshti i fletës ku evidentohet nr. rendor 3856, në ngarkim të SH.Ç.  

9. Deklasifikimin e pjesshëm të Fletë regjistri i agjenturës Elbasan Nr.1, konkretisht 

rreshti i fletës ku evidentohet nr. rendor 1116, në ngarkim të A.L.  

10. Deklasifikimin e pjesshëm të Fletë regjistri i agjenturës Elbasan Nr.1, konkretisht 

rreshti i fletës ku evidentohet nr. rendor 640, në ngarkim të H.XH.  

11. Deklasifikimin e pjesshëm të Fletë regjistri i agjenturës Elbasan Nr.1, konkretisht 

rreshti i fletës ku evidentohet nr. rendor 3353, në ngarkim të R.L.   

12. Deklasifikimin e pjesshëm të Fletë regjistri i agjenturës Elbasan Nr.1, konkretisht 

rreshti i fletës ku evidentohet nr. rendor 642, në ngarkim të SH.L.  

13. Deklasifikimin e pjesshëm të Fletë regjistri i agjenturës Elbasan Nr.1, konkretisht 

rreshti i fletës ku evidentohet nr. rendor 680, në ngarkim të D.L.  

14. Deklasifikimin e pjesshëm të Fletë regjistri i agjenturës Elbasan Nr.1, konkretisht 

rreshti i fletës ku evidentohet nr. rendor 678, në ngarkim të I.P.  

15. Deklasifikimin e pjesshëm të Fletë regjistri i agjenturës Elbasan Nr.1, konkretisht 

rreshti i fletës ku evidentohet nr. rendor 308, në ngarkim të D.S.  
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16. Deklasifikimin e pjesshëm të Fletë regjistri i agjenturës Elbasan Nr.1, konkretisht 

rreshti i fletës ku evidentohet nr. rendor 346, në ngarkim të B.GJ.  

17. Deklasifikimin e pjesshëm të Fletë regjistri i agjenturës Elbasan Nr.1, konkretisht 

rreshti i fletës ku evidentohet nr. rendor 765, në ngarkim të P.S.  

18. Deklasifikimin e pjesshëm të Fletë regjistri i agjenturës Elbasan Nr.1, konkretisht 

rreshti i fletës ku evidentohet nr. rendor 777, në ngarkim të K.XH.  

19. Deklasifikimin e pjesshëm të Fletë regjistri i agjenturës Elbasan Nr.1, konkretisht 

rreshti i fletës ku evidentohet nr. rendor 3442, në ngarkim të E.T.  

20. Deklasifikimin e pjesshëm të Fletë regjistri i agjenturës Elbasan Nr.1, konkretisht 

rreshti i fletës ku evidentohet nr. rendor 1395, në ngarkim të N.T.  

21. Deklasifikimin e pjesshëm të Fletë regjistri i agjenturës Elbasan Nr. 2, konkretisht 

rreshti i fletës ku evidentohet nr. rendor 5280, në ngarkim të S.R.  

22. Deklasifikimin e pjesshëm të Fletë regjistri i agjenturës Elbasan Nr. 2, konkretisht 

rreshti i fletës ku evidentohet nr. rendor 6165, në ngarkim të DH.TH.  

23. Deklasifikimin e pjesshëm të Fletë regjistri i agjenturës Elbasan Nr. 2, konkretisht 

rreshti i fletës ku evidentohet nr. rendor 6711, në ngarkim të Y.R.  

24. Deklasifikimin e pjesshëm të Fletë regjistri i agjenturës Elbasan Nr.1, konkretisht 

rreshti i fletës ku evidentohet nr. rendor 2405, në ngarkim të G.P.  

25. Deklasifikimin e pjesshëm të Fletë regjistri i agjenturës Elbasan Nr. 2, konkretisht 

rreshti i fletës ku evidentohet nr. rendor 8854, në ngarkim të J.DH.  

26. Deklasifikimin e pjesshëm të Fletë regjistri i agjenturës Elbasan Nr. 2, konkretisht 

rreshti i fletës ku evidentohet nr. rendor 6391, në ngarkim të E.L.  

27. Deklasifikimin e pjesshëm të Fletë regjistri i agjenturës Elbasan Nr. 2, konkretisht 

rreshti i fletës ku evidentohet nr. rendor 5694, në ngarkim të I.I.  

28. Deklasifikimin e pjesshëm të Fletë regjistri i agjenturës Elbasan Nr. 2, konkretisht 

rreshti i fletës ku evidentohet nr. rendor 5398, në ngarkim të V.SH.  

29. Deklasifikimin e pjesshëm të Fletë regjistri i agjenturës Elbasan Nr. 1, konkretisht 

rreshti i fletës ku evidentohet nr. rendor 3796, në ngarkim të M.S.  

30. Deklasifikimin e pjesshëm të Fletë regjistri i agjenturës Elbasan Nr. 2, konkretisht 

rreshti i fletës ku evidentohet nr. rendor 7927, në ngarkim të N.D.  

31. Deklasifikimin e pjesshëm të Fletë regjistri i agjenturës Elbasan Nr. 2, konkretisht 

rreshti i fletës ku evidentohet nr. rendor 9043, në ngarkim të K.M.  

32. Deklasifikimin e pjesshëm të Fletë regjistri i agjenturës Elbasan Nr. 2, konkretisht 

rreshti i fletës ku evidentohet nr. rendor 8303, në ngarkim të A.D.  

33. Deklasifikimin e pjesshëm të Fletë regjistri i agjenturës Elbasan Nr. 2, konkretisht 

rreshti i fletës ku evidentohet nr. rendor 7265, në ngarkim të Q.R.  

34. Deklasifikimin e pjesshëm të Fletë regjistri i agjenturës Elbasan Nr. 2, konkretisht 

rreshti i fletës ku evidentohet nr. rendor 6291, në ngarkim të M.S.  

35. Deklasifikimin e pjesshëm të Fletë regjistri i agjenturës Elbasan Nr. 2, konkretisht 

rreshti i fletës ku evidentohet nr. rendor 6508, në ngarkim të Q.XH.  

36. Deklasifikimin e pjesshëm të Fletë regjistri i agjenturës Gramsh Grupi II-të, konkretisht 

rreshti i fletës ku evidentohet nr. rendor 1302, në ngarkim të Q.XH.  

37. Deklasifikimin e pjesshëm të Fletë regjistri i agjenturës Elbasan Nr. 2, konkretisht 

rreshti i fletës ku evidentohet nr. rendor 5034, në ngarkim të V.G.  

38. Deklasifikimin e pjesshëm të Fletë regjistri i agjenturës Elbasan Nr. 2, konkretisht 

rreshti i fletës ku evidentohet nr. rendor 5266, në ngarkim të XH.N.  
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39. Deklasifikimin e pjesshëm të Fletë regjistri i agjenturës Elbasan Nr. 2, konkretisht 

rreshti i fletës ku evidentohet nr. rendor 6426, në ngarkim të G.H.  

40. Deklasifikimin e pjesshëm të Fletë regjistri i agjenturës Elbasan Nr. 2, konkretisht 

rreshti i fletës ku evidentohet nr. rendor 7288, në ngarkim të N.K.  

41. Deklasifikimin e pjesshëm të Fletë regjistri i agjenturës Elbasan Nr. 2, konkretisht 

rreshti i fletës ku evidentohet nr. rendor 8840, në ngarkim të A.GJ.  

42. Deklasifikimin e pjesshëm të Fletë regjistri i agjenturës Elbasan Model 2, konkretisht 

rreshti i fletës ku evidentohet nr. rendor 9852, në ngarkim të E.K.  

43. Deklasifikimin e pjesshëm të Fletë regjistri i agjenturës Elbasan Model 2, konkretisht 

rreshti i fletës ku evidentohet nr. rendor 8493, në ngarkim të S.Q.  

44. Deklasifikimin e pjesshëm të Fletë regjistri i agjenturës Elbasan Model 2, konkretisht 

rreshti i fletës ku evidentohet nr. rendor 8547, në ngarkim të GJ.K.  

45. Deklasifikimin e pjesshëm të Fletë regjistri i agjenturës Mat nr. 18, konkretisht rreshti 

i fletës ku evidentohet nr. rendor 3330, në ngarkim të Gj.K.  

46. Deklasifikimin e pjesshëm të Fletë regjistri i agjenturës Sarandë, Nr. 1, Model 2, grupi 

II, konkretisht rreshti i fletës ku evidentohet nr. rendor 2516 në ngarkim të P.G.  

47. Deklasifikimin e pjesshëm të Fletë regjistri i agjenturës Sarandë, Nr. 1, Model 2, grupi 

II, konkretisht rreshti i fletës ku evidentohet nr. rendor 819 në ngarkim të L.GJ.  

48. Deklasifikimin e pjesshëm të Fletë regjistri i agjenturës Sarandë, Nr. 1, Model 2, grupi 

II, konkretisht rreshti i fletës ku evidentohet nr. rendor 2497 në ngarkim të J.B.  

49. Deklasifikimin e pjesshëm të fotokopje e Listës së veçimit nr. 1, datë 25.07.1991 në 

ngarkim të bashkëpunëtorit “bregu” me 3(tre) fletë.  

50. Deklasifikimin e pjesshëm të Fletë regjistri i agjenturës Mirditë nr. 54, Grupi 2/B, 

konkretisht rreshti i fletës ku evidentohet nr. rendor 65 në ngarkim të P.N.  

51. Deklasifikimin e pjesshëm të Fletë regjistri i agjenturës Mirditë nr. 54, Grupi 2/B, 

konkretisht rreshti i fletës ku evidentohet nr. rendor 119 në ngarkim të M.B.  

52. Deklasifikimin e pjesshëm të Fletë regjistri i agjenturës Mirditë nr. 54, Grupi 2/B, 

konkretisht rreshti i fletës ku evidentohet nr. rendor 307 në ngarkim të M.B.  

53. Deklasifikimin e pjesshëm të Fletë regjistri i agjenturës Mirditë nr. 54, Grupi 2/B, 

konkretisht rreshti i fletës ku evidentohet nr. rendor 325 në ngarkim të N.N.  

54. Deklasifikimin e pjesshëm të Fletë regjistri i agjenturës Mirditë Model 10, nr. 45, 

konkretisht rreshti i fletës ku evidentohet nr. rendor 400 në ngarkim të T.M.  

55. Deklasifikimin e pjesshëm të Fletë regjistri i agjenturës Mirditë Model 10, nr. 45, 

konkretisht rreshti i fletës ku evidentohet nr. rendor 476 në ngarkim të M.K.  

56. Deklasifikimin e pjesshëm të Fletë regjistri i agjenturës Mirditë nr. 54, Grupi 2/B, 

konkretisht rreshti i fletës ku evidentohet nr. rendor 201 në ngarkim të I.K.  

57. Deklasifikimin e pjesshëm të Fletë regjistri i agjenturës Mirditë Model 10, nr. 45, 

konkretisht rreshti i fletës ku evidentohet nr. 444 në ngarkim të Z.N.  

58. Deklasifikimin e pjesshëm të Fletë regjistri i agjenturës Mirditë Model 10, nr. 45, 

konkretisht rreshti i fletës ku evidentohet nr. 243 në ngarkim të Z.A. 

59. Deklasifikimin e pjesshëm të Fletë regjistri i agjenturës Mirditë Model 10, nr. 45, 

konkretisht rreshti i fletës ku evidentohet nr. 469 në ngarkim të Q. M. 

60. Deklasifikimin e pjesshëm të Fletë regjistri i agjenturës Mirditë Model 10, nr. 45, 

konkretisht rreshti i fletës ku evidentohet nr. rendor 473 në ngarkim të L.D.  

61. Deklasifikimin e pjesshëm të Fletë regjistri i agjenturës Mirditë Model 10, nr. 45, 

konkretisht rreshti i fletës ku evidentohet nr. rendor 1188 në ngarkim të O.S.  
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62. Deklasifikimin e pjesshëm të Fletë regjistri i agjenturës Mirditë Model 10, nr. 45,

konkretisht rreshti i fletës ku evidentohet nr. rendor 276 në ngarkim të L.GJ.

63. Deklasifikimin e pjesshëm të Fletë regjistri i agjenturës Mirditë Model 10, nr. 45,

konkretisht rreshti i fletës ku evidentohet nr. rendor 487 në ngarkim të SH.H.

64. Deklasifikimin e pjesshëm të Fletë regjistri i agjenturës Mirditë Model 10, nr. 45,

konkretisht rreshti i fletës ku evidentohet nr. rendor 480 në ngarkim të DH.S.

65. Deklasifikimin e pjesshëm të Fletë regjistri i agjenturës Mirditë Nr. 1, Grupi 2/B

konkretisht rreshti i fletës ku evidentohet rendor 460 në ngarkim të N.S.

66. Deklasifikimin e pjesshëm të Fletë regjistri i agjenturës Mirditë Model 10, nr. 45,

konkretisht rreshti i fletës ku evidentohet nr. rendor 474 në ngarkim të A.Gj.

67. Deklasifikimin e pjesshëm të Fletë regjistri i agjenturës Mirditë Model 10, nr. 45,

konkretisht rreshti i fletës ku evidentohet nr. rendor 451 në ngarkim të H.B.

KRYETARI I KDZH    

Gentiana Sula   

Bibliografia e informacionit të deklasifikuar në AIDSSH me vendim nr. 5. datë 17.02.2020 

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

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

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

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

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

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

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

deklasifkimin e plotë dhe të pjesshëm të dokumenteve të klasifikuara “sekret shtetëror”, me 

vendimin nr. 5. datë 17.02.2020 si më poshtë vijon:  

Fondi arkivor i ish - Sigurimit të Shtetit që administrohet nga AIDSSH 

1. Fondi nr.4, Drejtoria e I-rë, Viti 1980, Shtabi, Dosja nr.17, me titull “Përgjithësime, konkluzione

dhe letra dërguar degëve të punëve të brendëshme mbi personat e arratisur

në Jugosllavi e Greqi, mbi masat për parandalimin e arratisjeve jashtë vendit”, me 53 fletë.

2. Fondi nr.4, Drejtoria e I-rë, Viti 1977, Dega, Dosja nr.117, me titull “Përgjithësime mbi nxitjen

e arratisjes nëpërmjet kanalit postar”, me 9 fletë.

3. Fondi nr.4, Drejtoria e I-rë, Viti 1962, Bandat, Dosja nr.167, me titull “Statistika mbi personat

e arratisur për tentativ arratisje dhe të larguar në drejtim të paditur”, me 9

fletë.

4. Fondi nr.4, Drejtoria e I-rë, Viti 1963, Dega II, Dosja nr.98/1, me titull “Relacion dërguar

Këshillit të Ministrave mbi analizën e veprimtarisë armiqësore në drejtim të arratisjeve dhe

agjitacionit dhe propagandës”, me 22 fletë.

5. Fondi nr.4, Drejtoria e I-rë, Viti 1972, Dega I, Dosja nr.440/19, me titull “Informacion dërguar

shokut Hysni Kapo mbi tendencat e arratisjes për personat në mosh të re”, me 3 fletë.
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6. Fondi nr.4, Drejtoria e I-rë, Viti 1966, Dega I, Dosja nr.410, me titull “Relacion mbi arratisjen 

e 4 personave në rrethin e Gjirokastrës”, me 3 fletë.  

 

7. Fondi nr.4, Drejtoria e I-rë, Viti 1990, Shtabi, Dosja nr.19, me titull “Studim për të arratisurit 

dhe refugjatët”, me 24 fletë.  

8. Fondi nr.4, Drejtoria e I-rë, Viti 1983, Dega I-rë, Dosja nr.76, “Informacione në lidhje me 

veprimtarinë e emigracionit politik shqiptar”, me 85 fletë. 

9. Fondi nr.4, Drejtoria e I-rë, Viti 1975, Dega I-rë, Dosja nr.51, me titull “Udhëzim dërguar degëve 

të brendshme mbi veprimtarinë armiqësore të emigracionit reksionar jashtë shtetit”, me 5 fletë.  

10. Fondi nr.4, Drejtoria e I-rë, Viti 1962, Dega I-rë, Dosja nr.329, me titull “Shënime, 

korrespodencë, informata të ndryshme që bëjnë fjalë mbi veprimtarinë e emigracionit shqiptarë 

dhe të kundër zbulimit të huaj kundër vendit tonë”, me 20 fletë.  

11. Fondi nr.4, Drejtoria e I-rë, Viti 1985, Dega I-rë, Dosja nr.111, me titull “Informacione mbi 

realizimin e arratisjeve”, me 29 fletë.  

12. Fondi nr.4, Drejtoria e I-rë, Viti 1984, Dega I-rë, Dosja nr.96, me titull “Analiza e tendencës së 

arratisjes, bërë nga degët në rrethe”, me 164 fletë.  

13. Fondi nr.4, Drejtoria e I-rë, Viti 1984, Dega I, Dosja nr.72, “Disa konkluzione që dalin për 

forcimin e masave për prevenimin e arratisjeve e ruajtjen e kufirit”, me 14 fletë.  

14. Fondi nr.4, Drejtoria e I-rë, Viti 1984, Dega I, Dosja nr.73, “Informacione mbi veprimtarinë 

armiqësore nëpërmjet arratisjes si dhe arratisjet e ndodhura gjatë vitit 1984”, me 8 fletë. Niveli 

I klasifikimit “Sekret”. 

15. Fondi nr.4, Drejtoria e I, Viti 1984, Dega I, Dosja nr.74, “Plan pune dhe informacioni i 

Drejtorisë së I për zbulimin, parandalimin dhe goditjen në kohë të tendencës së arratisjes në 

DPB të rretheve Tiranë, Shkodër, Krujë”, me 13 fletë.  

16. Fondi nr.4, Drejtoria e I-rë, Viti 1984, Dega I, Dosja nr.75, “Informacion i Drejtorisë  

I mbi arratisjet e bëra gjatë vitit 1983-1984 së bashku me listën dërguar KQ të PPSH”, me 8 

fletë. Niveli i klasifikimit “Sekret”. 

17. Fondi nr.4, Drejtoria e I-rë, Viti 1984, Dega I, Dosja nr.76, “Përgjithësim i Drejtorisë 

 I për zbulimin e goditjen e nje grupi armiqësor me tendencë arratisje jashtë shtetit në fshatin 

Hocisht të rrethit të Korçës”, me 6 fletë.  

18. Fondi nr.4, Drejtoria e I-rë, Viti 1983, Dega III, Dosja nr.130, “Konkluzione të Degës III për 

shkaqet e arrtisjeve të ndodhura gjatë 6 mujorit të parë të vitit 1983”, me 13 fletë.  Niveli i 

klasifikimit “Sekret”. 

19. Rregjistër për personat e kapur në kufi për tentativë arratisje, nr. 1041 me 300 (treqind) fletë. 

Niveli i klasifikimit të dosjes është “Sekret”.  

20. Dosje Kërkimi për disa të arratisur me aktivitet nr. 956, me në ngarkim të Kosta Mërtiri, Kosta 

Gjika, Andrea Kolaveshi, Ilia Mërtiri, Gazmend Nelaj etj, me 60 (gjashtëdhjetë) fletë.  

21. Fashikull për të arratisurit dhe lidhjet në ngarkim të Faik Shefqet Ymeri, Tomorr Hasan Gora etj 

me 51 (pesëdhjetë e një) fletë. 

22. Dosje drejtimi nr. 293 në ngarkim për ish kulakët, ish klerin reaksionar, ish borgjezinë dhe grupe 

të tjera të deklasuara, 6 vëllime me 109 (njëqind e nëntë) fletë në total. 

23. Dosje nr. 99, me 4 albume fotografish me 236 (dyqind e tridhjetë e gjashtë) fletë në total.  

 

24. Dosar me fotografi për të arratisurit, konkretisht 2 albume me 42 (dyzetë e dy) fletë në total dhe 

16 zarf me 574 (pesëqind e shtatëdhjetë e katër) fotografi si dhe 6 (gjashtë) fletë me lista emërore 

për të arratisurit. 
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25. Dosje me pasqyra statistikore për të arratisurit, me 75 (shtatëdhjetë e pesë) fletë.  

26. Rregjistër i të arratisurve jashtë shtetit, grupi i II/B, me 135 (njëqind e tridhjetë e pesë) fletë.  

27. Dosar me lista për të arratisurit, 15 fashikuj për 15 rrethe me 611 (gjashtëqind e njëmbëdhjetë) 

fletë në total. 

 

 

KRYETARI I KDZH                                      

Gentiana Sula   
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VEPRIMTARI TË AUTORITETIT PËR INFORMIMIN MBI DOKUMENTET 

E ISH-SIGURIMIT TË SHTETIT PËR PERIUDHËN JANAR-SHKURT 

1. Nënshkruhet marrëveshja e bashkëpunimit mes AIDSSH dhe qendrës MEMO

10 janar 2020 – Në mjediset e AIDSSH-së, u nënshkrua Marrëveshja e Bashkëpunimit midis 

Autoritetit për Informimin mbi Dokumentet e Ish-Sigurimit të Shtetit dhe Qendrës Memo, mes 

znj. Gentiana Sula, Kryetare e Autoritetit dhe znj. Ema Andrea, Drejtore ekzekutive e Memo. 

Objekt i marrëveshjes është institucionalizimi i marrëdhënieve të bashkëpunimit të ndërsjellë në 

fushën e kujtesës gjatë rishqyrtimit historik të veprimtarisë së Sigurimit së Shtetit, për rivlerësimin 

e personaliteteve dhe ngjarjeve historike, si dhe kontributi në realizimin e projekteve të memories. 

U konkretizua bashkëpunimi mes AIDSSH-së dhe Memo. Të dy institucionet do të bashkërendojnë 

punën për projekte në funksion të dialogut për demokracinë, bazuar në materialet arkivore mbi 

rolin dhe funksionimin e ish-Sigurimit të Shtetit në shtet e shoqëri. 

Me nënshkrimin e kësaj marrëveshjeje, Memo synon të inkurajojë studimet e thelluara të ngjarjeve 

historike dhe individëve të lidhura me projekte muzeale, kujtese, të rishqyrtimit të historisë apo 

edukimit qytetar, si dhe të nxisë zbatimin e rezultateve të kërkimeve shkencore të reja historike në 

programin e edukimit shkollor. 

Autoriteti dhe Memo do të bashkëpunojnë për hartimin e planeve të përbashkëta vjetore të 

aktiviteteve e nismave për edukimin qytetar, seminare, tryeza pune, etj. Bashkëpunimi synon të 

konsolidojë punën për njohjen e së shkuarës, në funksion të transparencës dhe komunikimit 

kompleks të fakteve publikut brenda dhe jashtë vendit. 
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2. Vizitë e ambasadorit izraelit Noah Gal Gendler, në AIDSSH

Ambasadori i Izraelit në Shqipëri, z. Noah Gal Gendler, zhvilloi një vizitë në mjediset e 
AIDSSH-së, ku u njoh me punën dhe projektet e institucionit, po ashtu rolin e tij për drejtësinë 
tranzicionale në vend.
Kryetarja e Autoritetit, znj. Gentiana Sula, bëri një paraqitje të punës së AIDSSH për zbardhjen e 
së shkuarës, nismat për hapjen dhe studimin e dosjeve nëpërmjet aktiviteteve në nivel lokal e 
kombëtar dhe bashkëpunimet me institucionet homologe e grupet e interesit.
Ambasadori i Izraelit, z. Noah Gal Gendler, shprehu mbështetje për veprimtarinë e institucionit. 

Më herët, AIDSSH zhvilloi një vizitë studimore në Yad Vashem, Muzeun Botëror të Holokaustit 
dhe Kujtesës, për të përfituar nga përvoja e tyre muzeale, po ashtu e ruajtjes, prezantimit dhe 
ekspozimit të dokumentacionit, digjitalizimit dhe edukimit. E gjitha e mbështetur në një 
platformë komunikimi ndërvepruese, të gjallë dhe në kontakt me të interesuarit anekënd globit.

3. Nënshkruhet marrëveshja e bashkëpunimit mes AIDSSH dhe Universitetit Europian

të Tiranës

16 janar 2020 – Në mjediset e AIDSSH-së, u nënshkrua marrëveshja e bashkëpunimit midis 

Autoritetit për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit dhe Universitetit Europian 

të Tiranës, mes znj. Gentiana Sula, Kryetare e Autoritetit dhe znj. Nevila Nika, Rektore e UET. 

Objekt i marrëveshjes është institucionalizimi i marrëdhënieve të bashkëpunimit të ndërsjellë në 

fushën e kujtesës gjatë rishqyrtimit historik të veprimtarisë së Sigurimit së Shtetit, nëpërmjet 

aktiviteteve të përbashkëta sensibilizuese dhe trajnimeve, për të rritur ndërgjegjësimin në brezat e 

rinj, nëpërmjet edukimit qytetar dhe mbështetjes së kërkimit shkencor. 

“Në këtë vit të rëndësishëm reflektimi të 30 viteve demokraci të Shqipërisë, marrëveshja me UET 

synon të bashkërendojë punën e Autoritetit dhe të studiuesve e studentëve të këtij universiteti, duke 

kontribuar në kalendarin e ndryshimeve demokratike dhe 100 vjetorin e Tiranës. Të dy 

institucionet do të organizojnë punën për projekte në funksion të dialogut për demokracinë, bazuar 

në materialet arkivore mbi rolin dhe funksionimin e ish-Sigurimit të Shtetit në ngjarje të 

rëndësishme të historisë sonë,” u shpreh Kryetarja e Autoritetit, znj. Sula. 

“Si një ndër mbështetëset dhe bashkëpunëtoret e para të Autoritetit, e vetëdijshme për sfidat me të 

cilat përballet institucioni, konkretizimin e bashkëpunimit me Universitetin Europian të Tiranës e 
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shoh si një hap drejt zgjerimit të kërkimit shkencor nga degët e masterit dhe doktoraturës, në 

çështje me interes kombëtar e po ashtu, drejt nxitjes së projekteve të edukimit qytetar”, theksoi 

znj. Nevila Nika, Rektore e UET. 

AIDSSH dhe UET do të punojnë për hartimin e planeve të përbashkëta vjetore për aktivitete të 

kalendarit të kujtesës, nisma për edukimin qytetar, seminare, tryeza pune, etj. Bashkëpunimi synon 

të konsolidojë punën për njohjen e së shkuarës, në funksion të transparencës dhe komunikimit me 

qytetarët. 

4. Përvoja polake në zbardhjen e së shkuarës dhe rikthimin e dinjitetit viktimave të

totalitarizmit. Vizitë e AIDSSH në IPN, Instituti Kombëtar i Kujtesës

Tiranë, 3-6 shkurt 2020 - Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit 

zhvilloi një vizitë pune në Varshavë më 3-6 shkurt, me ftesë të Institutit Kombëtar të Kujtesës në 

Poloni. 

Takimet e ekipit të AIDSSH dhe përfaqësuesve të Kuvendit të Shqipërisë u organizuan sipas 

programit të bashkërenduar me institucionin homolog polak, Institute of National Remembrance- 

Instytut Pamieci Narodowej.  

Më 4 shkurt, delegacioni shqiptar u prit nga drejtues të kërkimeve historike në IPN, z. Jerzy 

Bednarek, z. Rafal Leskiewicz dhe znj. Agnieszka Jedrzak, drejtuese e departamentit të 

marrëdhënieve ndërkombëtare pranë Presidentit të IPN.  

Veprimtaria e AIDSSH-së, shtyllat mbi të cilat institucioni organizon punën e vet dhe mundësitë 

për bashkëpunim, u trajtuan nga kryetarja e Autoritetit, znj. Gentiana Sula, dhe anëtarët, z. Simon 

Mirakaj, z. Marenglen Kasmi dhe z. Altin Hoxha. Ligji 45/2015 mbi të cilin mbështet punën 

AIDSSH dhe ndryshimet e propozuara për përmirësimin e tij në zbardhjen e së shkuarës, shërbimit 
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të dokumentacionit qytetarëve, verifikimit të figurave dhe edukimit qytetar u diskutuan nga z. 

Skënder Vrioni, sekretar i përgjithshëm dhe znj. Mirela Lame, shefe e sektorit juridik, me praninë 

e deputetëve të Komisionit të Ligjeve, znj. Artemis Dralo dhe z. Edmond Leka. 

Përvoja e konsoliduar e Institutit Kombëtar Polak të Kujtesës, njëherësh Komisioni për Ndjekjen 

e Krimeve Kundër Popullit Polak i vjen në ndihmë AIDSSH-së në përballje me të shkuarën 

komuniste dhe trajtimin e saj në të sotmen, në respekt të të dënuarve të ndërgjegjes, viktimave, të 

mbijetuarve dhe nxitjes së dialogut shoqëror për demokraci. 

Më 5 shkurt, pranë zyrave qendrore të IPN u zhvillua takimi me zv/Presidentin e Institutit 

Kombëtar të Kujtesës, njëherësh zv/ Drejtor i Kërkimit Shkencor dhe i Plotfuqishëm për krimet e 

kryera ndaj kombit polak, z. Krzysztof Szwagrzyk. Z. Szwagrzyk foli për përvojën e tij në fushën 

e të zhdukurve, që nga viti 1998 kur nisi ky proces me të zhdukurin e parë, duke vazhduar me 

identifikimin e gjetjen e varrezave masive edhe në mes të qyteteve kryesore, për të vazhduar me 

kërkimet sistematike. Sot llogariten rreth 50.000 të zhdukur, 50% e të cilëve, të vrarë dhe të 

zhdukur nga Stalini.  

Më tej, z. Mateusz Szpytma, zv/President i Institutit Kombëtar të Kujtesës, bëri një paraqitje të 

veprimtarisë së institucionit, i krijuar në vitin 2000. Ligji për krijimin e IPN u miratua në 

Parlamentin Polak në vitin 1998 dhe si ligj funksional ka pësuar ndryshime ligjore katër herë në 

themel dhe dhjetëra herë pjesërisht për të ardhur në modelin e sotëm.  

Zv/ Presidenti e informoi delegacionin shqiptar për punën kërkimore shkencore që bëhet nga IPN, 

bazuar në punën shkencore të historianëve, botimet, studimet, etj., që pasurojnë burimet për 

kurrikulën shkollore.  

Pas takimeve, delegacioni vizitoi arkivin e IPN dhe ndoqi organizimin e arkivave fizike dhe 

elektronikë, po ashtu proceset e punës së digjitalizimit, botimeve, etj, i shoqëruar nga drejtoresha 

e arkivit, znj. Marzena Kruk.  

Sot, IPN është institucion i konsoliduar me përvojë 20-vjeçare, me 2500 punonjës dhe 16 zyra 

lokale në mbarë vendin, i organizuar sipas tre drejtimeve kryesore: arkivi, prokuroria dhe kërkimi 

shkencor. 

Arkivi me parametra bashkëkohorë administron informacion të pasur, që kontribuon në rezultatet 

e punës së departamenteve të tjerë, prokurorisë, kërkimit shkencor, botimeve e më gjerë. 

Prokuroria përbëhet nga 135 prokurorë, shërbim burgjesh dhe komisioni mbi krimet e nazistëve 

për vitet 1945-1985; 135 prokurorët hetojnë punën e institucionit te tyre të ish-policisë sekrete, 

pjesë e Ministrisë së Sigurisë Publike 1945-1954. Pas përfundimit të punës hetimore, prokurorët 

bëjnë deklarim në Gjykatë, e cila jep vendimin përfundimtar. Brenda Prokurorisë ekziston një 

sektor për lustracionin/vetingun, i cili trajton rreth 300.000 kërkesa në vit.  

Drejtuesi i Prokurorisë brenda Institutit Kombëtar të Kujtesës është njëherësh zv/Ministër i 

Drejtësisë. Prokuroria ka çuar në proces gjyqësor rreth 10.000 çështje për genocid, krime kundër 

njerëzimit dhe krime kundër kombit polak. Në vitin 1991, personave të dënuar gjatë regjimit 

komunist iu dha pafajësia me ligj të veçantë. 

Kërkimi shkencor është departament ku organizohen drejtimet e punës kërkimore, edukimit, 

memorialeve, kërkimit të eshtrave (sektor i posaçëm për kërkimin e të zhdukurve, me arkeologë, 

teknikë e mjekë ligjorë).  

Pjesë e Institutit është edhe sektori që propozon dhënien e medaljes “Kryqi i Lirisë dhe 

Solidaritetit” për qytetarët që u përballën me dinjitet njerëzor me totalitarizmin dhe mekanizmat e 

shtypjes.  

Përvoja polake në trajtimin e së shkuarës, përballjes me të dhe modeli i një institucioni kujtese që 

mbështet dinjitetin njerëzor dhe nxit dialogun shoqëror, - duke i trajtuar në thellësi plagët e së 
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shkuarës, për të siguruar të tashmen e të ardhmen, - është e rëndësishme për një institucion si 

AIDSSH dhe kontributin e tij në mbajtjen gjallë të kujtesës kolektive. 

Më 6, 7 shkurt, AIDSSH u përfaqësua nga Kryetarja Sula në Rrjetin Europian të Kujtesës dhe 

Solidaritetit në takimet e përvitshme të Rrjetit, në të cilat mori pjesë edhe Ministrja e Kulturës e 

Shqipërisë, znj. Elva Margariti. 



5. Tiranë, 19 shkurt 2020, Konferencë ndërkombëtare shkencore me temë “Emigracioni politik
shqiptar në vitet 1944-1990”.

Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit, në bashkëpunim me 
Institutin e Historisë pranë Akademisë së Studimeve Albanologjike, Institutin për Studimin e 
Krimeve dhe Pasojave të Komunizmit, Institutin për Integrimin e ish-të Përndjekurve Politikë, 
Muzeun Historik Kombëtar, Ministrinë e Punëve të Jashtme dhe Europës dhe Institutin “Ali 
Hadri” Prishtinë zhvilloi konferencën ndërkombëtare shkencore me temë “Emigracioni politik 
shqiptar në vitet 1944-1990”.
Konferenca dhe ekspozita dokumentare mbi emigracionin u prezantuan përgjatë gjithë ditës në 
mjediset e Muzeut Historik Kombëtar.

Për konferencën mbi emigracionin politik, AIDSSH dhe MEPJ ekspozuan dokumente të shumta 
arkivore, si pasqyra statistikore për të arratisurit, dosje drejtimi dhe kërkimi për të arratisur e të 
deklasuar, regjistra për personat në tentativë arratisjeje dhe albume fotografike të të arratisurve, që 
u përkasin qyteteve të ndryshme të vendit. Materialet arkivore janë pjesë e një fondi të pasur mbi 
emigracionin politik, që u është vënë në dispozicion studiuesve, mes të cilave, ngjarjet e 
ambasadave, organizatat politike, historia e familjes Popa dhe dosje mbi të arratisurit. 
U paraqitën fakte mbi qëndrimin e shtetit shqiptar ndaj veprimtarisë së të ashtuquajturit 
“emigracion reaksionar” jashtë vendit, Komiteti “Shqipëria e Lirë”, harta gjeografike e shpërndarjes 
së tij, propaganda dhe antipropaganda e përgatitur për t’u përdorur në çdo situatë, emigracioni i 
vjetër politik dhe shtimi i radhëve të tij me të arratisur të tjerë nga Shqipëria. 
Znj. Gentiana Sula, kryetare e Autoritetit, bëri një paraqitje të punës së AIDSSH që çoi në 

realizimin e konferencës së parë mbi emigracionin politik, në bashkëpunim me partnerët: “....Në 

këtë problematikë komplekse, natyrisht do të prekim temat e nxehta, por jam e sigurt që diskutimi 
do të vazhdojë. Rreth 13.600 persona u numëruan të arratisur në raportet e Sigurimit të Shtetit, nga 
1944 deri në vitin 1990, pa llogaritur ato të ikur përmes ambasadave. Nga këta, rreth 4784 ishin gra 
dhe fëmijë. Dominonin këtu të ikurit e vitit 1945 dhe 1948. Në shifrat e larta të emigracionit të 
shqiptarëve në shekuj dhe gjatë tranzicionit të zgjatur, kjo përmasë duket vetëm një fraksion. Por ky 
fraksion është shumë i rëndësishëm për vendin tonë. Të integruar tërësisht në shoqëritë pritëse, sot 
ata paraqesin një urë të fortë komunikimi me vendet më të zhvilluara dhe me aleatët tanë. Ato nuk 
reshtën së dashuri Shqipërinë dhe së qeni aktivë në forma të ndryshme, duke denoncuar shkeljet e 
të drejtave njerëzore në Shqipërinë komuniste dhe duke ngritur zërin për të drejtat kombëtare”.
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Në 30-vjetorin e ndryshimeve demokratike në vend, konferenca mbi emigracionin politik hedh 
dritë në një Shqipëri të survejuar, shumë të përfolur e të keqinterpretuar për vite me radhë.

Z. Bernd Borchardt, ambasador i Prezencës së OSBE-së në Shqipëri, u shpreh se: “Duke parë 
Shqipërinë e sotme, unë vërej argumente të forta që e mbështesin këtë pikëpamje akademike: 
Shpesh dëgjojmë – dhe sa më i ndezur debati, aq më shpesh ndodh – fajësim pa kursim për ata që 
mendojnë ndryshe. Nuk dëgjojmë vetëm argumente kundër këndvështrimeve të tyre, gjë që do të 
ishte normale, por dëgjojmë përpjekje për t’u zhbërë figurën. Dëgjojmë refuzimin e dialogut me 
kundërshtarin politik. Dëgjojmë sulme ndaj atyre që përpiqen të vendosin faktet përballë miteve.

E gjitha kjo më duket si mbetje nga modeli i sjelljes komuniste. Sikurse e përshkruajnë shkencëtarët, 
në pak vende polarizimi politik është kaq i thellë sa në Shqipëri dhe “përballja me të kaluarën”, me 
krimet e neveritshme të diktaturës komuniste, vetëm sa ka filluar...
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Komisionet e së vërtetës kanë luajtur rol thelbësor në shumë vende pas mizorive të diktaturave. 
Kultura e kujtesës e lidhur me viktimat dhe me vuajtjet përforcon ndryshimin e rrëfimit që është i 
nevojshëm për të ndërtuar një shoqëri liberale pas shpërbërjes së një diktature. Siç e ka përkufizuar 
presidenti i ndjerë i Çekisë Václav Havel: ndryshimi nga “të jetosh brenda gënjeshtrës apo brenda të 
vërtetës”.

Thënë kjo, konferenca e sotme përbën një tjetër hap të rëndësishëm e të nevojshëm drejt të kësaj të 
vërtete. Vrasjet e njerëzve që përpiqeshin të largoheshin nga Shqipëria, ekzekutimi i atyre që 
kapeshin ndërsa përpiqeshin të largoheshin, eksodi i një pjese të mirë të elitës së para luftës në vitin 
1944, largimi i detyruar i bashkëshortëve të huaj të shqiptarëve pas shkëputjes me Bashkimin 
Sovjetik – së bashku sollën kaq shumë dhimbje te njerëzit. Kjo vuajtje e meriton të theksohet këtu 

dhe të jetë pjesë e përballjes me të kaluarën e keqe”.–
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Koordinatori i Përhershëm i OKB në Shqipëri, z. Brian Williams, tha se: “Nëse kam një mesazh për 
të transmetuar sot për këtë konferencë, është që Kombet e Bashkuara besojnë fuqimisht që zbulimi i 
plotë dhe i vërtetë e së shkuarës ka vlerë direkte sa i takon përpjekjeve të sotme për të ndërtuar 
demokracinë. Ka lindur nevoja për një proces gjithëpërfshirës të zbulimit të së vërtetës në Shqipëri- 
dhe këtu dua të nënvizoj e mbështes çdo gjë që kolegu im i OSBE tha mbi këtë temë.  Historia e 
Shqipërisë ka rëndësi absolute për situatën e sotme. Si mund t’u kërkosh qytetarëve t’u besojnë 
institucioneve qeverisëse, nëse këto institucione nuk hedhin dritë dhe nuk bëjnë të njohur gabimet e 
tyre në të shkuarën? Të marrësh përgjegjësi për gabimet e së shkuarës nuk është një shenjë dobësie, 
është akt kuraje. Të japësh llogari për të shkuarën -drejtësinë tranzicionale- është kusht i nevojshëm 
për të ndërtuar institucione llogaridhënëse dhe demokratike në Shqipëri”.  Ministri i Diasporës, z. 
Pandeli Majko përshëndeti konferencën duke e lidhur emigracionin e sotëm me atë të para ’90-s, 
duke paraqitur dallimet thelbësore të tyre dhe rrëfyer përvojën personale me të arratisur në familje 
përgjatë diktaturës.
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Z. Ermal Frashëri, anëtar i Komitetit të Punëtorëve Migratorë në OKB bëri paraqitjen “Migracioni 
global dhe regjimet politike” mbi emigracionin e sotëm, problematikat që shfaq ai dhe bashkësinë 
shqiptare të shpërndarë në botë.

I larguar me ambasadat në 1990, z. Gjon Radovani, arkitekt, ndau përvojën personale të 
largimit nga diktatura për në botën e lirë dhe u shpreh mbi dinamikat e 
emigracionit në epokën globalizuese.
Z. Dritan Sejko, kryetar i shoqatës “Çamëria”, trajtoi përvojën e 
komunitetit çam me emigracionin.
Në vijim, konferenca trajtoi punimet shkencore të periudhës 1944-1955, në moderimin 
e Prof. Asoc. Dr. Pranvera Dibra.

Studiuesit Beqir Meta, Dorian Koçi, Hamit Kaba, Enriketa Pandeleimoni, Romeo Gurakuqi dhe 
Leonora Laçi trajtuan tema, si: Vatra dhe regjimi komunist: nga partneriteti në armiqësi; 
Emigracioni politik shqiptar 1945-1953 përmes dosjeve të UDB-së; Emigracioni politik në SHBA 
pas Luftës së Dytë Botërore: Raportet me ‘emigracionin e vjetër’; Qëndrimi i Italisë ndaj 
operacionit ‘Rollback’; “Kriminelët e luftës”: Emigracioni politik shqiptar në Itali dhe raporti me 
shtetin komunist shqiptar 1945 – 1955; Komiteti Kombëtar “Shqipëria e lirë” dhe veprimtaria e 
emigracionit në vitet 1949 – 1953; Blloku kombëtar indipendent, i drejtuar nga Ernest Koliqi;
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