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VENDIME MBI BAZËN E KËRKESAVE TË INSTITUCIONEVE KUSHTETUESE DHE 

ATYRE PUBLIKE 

Vendim nr. 253, datë 13.05.2020 (i shkurtuar) 

Bazuar në nenin 10, nenin 26, dhe 27 gërma “e”, e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e 

Informimit për Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të 

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

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

Sigurimit të Shtetit,  

V E N D O S I 

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

kërkohet me shkresën nr. 1027 prot datë 02.03.2020, se për Z.D.I.K.(K.), nga verifikimet

e kryera deri tani:

a) nuk rezulton të ketë të dhëna në dokumente të ish-Sigurimit të Shtetit, sipas 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, Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 

Vendim nr. 254, datë 13.05.2020 (i shkurtuar) 

Bazuar në nenin 10, nenin 26, dhe 27 gërma “e”, e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e 

Informimit për Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të 

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

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

Sigurimit të Shtetit,  

V E N D O S I 

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

kërkohet me shkresën nr. 1339 prot datë 16.04.2020, për Z. M.Q.Ll., se nga verifikimet e

kryera deri tani:

a. nuk rezulton të ketë të dhëna në dokumente të ish-Sigurimit të Shtetit, sipas 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.
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3. Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit 

 

Kryetare: Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 

 

Vendim nr. 305, datë 12.06.2020 (i shkurtuar) 

Bazuar në nenin 10, nenin 26, dhe 27 gërma “e”, e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e 

Informimit për Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të 

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

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

Sigurimit të Shtetit,  

V E N D O S I 

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

kërkohet me shkresën nr. 1923 prot datë 10.06.2020, se për Znj. I.T.M, nga verifikimet e 

kryera deri tani: 

 

a) nuk rezulton të ketë të dhëna në dokumente të ish-Sigurimit të Shtetit, sipas 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, Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 

 

Vendim nr. 306, datë 17.06.2020 (i shkurtuar) 

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

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

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

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

 

V E N D O S I 

 

1. Të informojë çdo institucion kushtetues dhe autoritet publik që vijon të paraqesë kërkesa 

pas përfundimit të afatit ligjor datën 31 mars 2020 në kuadër të vlerësimit të cilësive etike, 

morale dhe profesionale përpara emërimit të kandidatëve se :  

 

a) Bazuar në pikën 2 të neneve 27 dhe 28 të Ligjit nr. 45/2015, “Për të Drejtën e Informimit 

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

Autoritetit i ka përfunduar afati ligjor për vënien në dispozicion dhe përdorimin e 

dokumenteve të  ish- Sigurimit të Shtetit për qëllime të verifikimit të zyrtarëve sipas 
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përcaktimeve të nenit 29 të ligjit nr. 45/2015 e për këtë arsye nuk është në kushtet e 

parashikuara për të vijuar procedurën, sipas legjislacionit përkatës deri në miratimin e 

ndryshimeve ligjore dhe amendimin e ligjit nga Kuvendi i Shqipërisë.  

b) Të bëjë me dije institucionet, se kandidatët me moshë nën 14 vjeç para datës 2 korrik 1991, 

nuk janë subjekt verifikimi nga Autoriteti, referuar fushës së veprimit të ligjit nr. 

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

Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”. 

 

2. Autorizohet Sekretariati Teknik, që pas shqyrtimit rast pas rasti në mbledhjen e Autoritetit 

të kërkesës së paraqitur nga institucionet kërkuese, t’i njoftojë shkresërisht ato, për 

trajtimin e kërkesës sipas objektit, duke i bashkëlidhur shkresës edhe kopje të këtij vendimi. 

 

3. Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit. 

 

Kryetare: Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 

 

Vendim nr. 307, datë 16.06.2020 (i shkurtuar) 

Bazuar në nenin 10, nenin 26, dhe 27 gërma “e”, e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e 

Informimit për Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të 

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

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

Sigurimit të Shtetit,  

V E N D O S I 

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

kërkohet me shkresën nr. 1837 prot datë 03.06.2020, se për Z. N. S. B. nga verifikimet e 

kryera deri tani: 

 

a) nuk rezulton të ketë të dhëna në dokumente të ish-Sigurimit të Shtetit, sipas 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, Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 

 

Vendim nr. 330, datë 17.06.2020 (i shkurtuar) 

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

Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 
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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 njohë shtetasin Z. R..O., për sa kërkohet në shkresën nr.612 prot. datë 16.06.2020, me

dokumentin arkivor e mëposhtëm që gjendet, në arkivat e  ish-Sigurimit të Shtetit.

a) Regjistri i Agjenturës Tepelenë, në numrin rendor 1616, kategoria “S”, data e regjistrimit

21.05.1985, organi që e regjistron “Sigurimi i degës.

2. T´i jepet shtetasit Z. R..O., sipas kërkesës, fotokopje e dokumentacionit të mësipërm

3. Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit.

Kryetare: Gentiana Sula 

Anëtarë: Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 

Vendim nr. 353, datë 29.06.2020 (i shkurtuar) 

Bazuar në nenin 10, nenin 30 pika 1 të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 

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

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

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

V E N D O S I 

1. Të informojë Deputetin e Kuvendit të Shqipërisë, për informacionin që kërkohet me

shkresën nr. 617 prot datë 16.06.2020 (tonën) lidhur me verifikimin e katër përfaqësuesve

të organeve vendore sa më poshtë:

a) Mos legjitimimin e kërkesës së paraqitur me shkresën nr. 617 prot. datë 16.06.2020 nga

Deputeti i Kuvendit të Shqipërisë në zbatim të pikës 1 të nenit 30 të ligjit nr. 45/2015

b) Pamundësinë e fillimit të procesit të verifikimit për shkak të mungesës së kërkesës nga

subjekti politik përkatës dhe formularit të aplikimit që mund të paraqitet nga vetë kandidati

që zgjidhet, ose nga subjekti politik ku bën pjesë.

2. Kopje e këtij vendimi t’i dërgohet Deputetit të Kuvendit të Shqipërisë.

3. Ky vendimi është i ankimueshëm në përputhje me legjislacionin në fuqi

Kryetare: Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 

Vendim nr. 354, datë 24.06.2020 (i shkurtuar) 

Bazuar në nenin 10, nenin 26, dhe 27 gërma “e”, 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 



12 

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. 1838 prot datë 03.06.2020, se për Z. B. D. V., nga verifikimet e

kryera deri tani:

a) nuk rezulton të ketë të dhëna në dokumente të ish-Sigurimit të Shtetit, sipas 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, Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 



VENDIME PËR 
PERSONA TË PREKUR, PALË 
TË TRETA, TË AFËRM TË TË 
VDEKURVE APO TË 
ZHDUKURVE, 
BASHKËPUNËTORËVE APO 
TË FAVORIZUARVE NGA 
ISH-SIGURIMI I SHTETIT
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VENDIME PËR PERSONA TË PREKUR, PALË TË TRETA, TË AFËRM 

TË TË VDEKURVE APO TË ZHDUKURVE, BASHKËPUNËTORËVE  

APO TË FAVORIZUARVE NGA ISH-SIGURIMI I SHTETIT 

Vendimi nr. 252, datë 07.05.2020 (i shkurtuar) 

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

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

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

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

V E N D O S I: 

1. Të informojë shtetasin B. N., për sa kërkohet në shkresën nr. 1143 prot, datë 19.08.2019,

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

Shtetit si më poshtë:

a) Dosja Gjyqësore Nr. 13316/A, e përbërë në total nga 15 faqe të skanuara, të hedhura në

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

b) Dosja Hetimore Nr. 13316/1, e përbërë në total nga 64 faqe të skanuara, të hedhura në

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

2. T´i jepet shtetasit B. N. 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, Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj  

Vendimi nr. 255, datë 15.05.2020 (i shkurtuar) 

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

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

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

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

V E N D O S I: 

1. Të informojë shtetasin T. R., për sa kërkohet në shkresën nr. 1008 prot., datë 15.07.2019,

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

Sigurimit të Shtetit si më poshtë:
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a) Dosje Formulare nr. 7983, Kategoria 2/B e përbërë në total nga 113 faqe, të dixhitalizuara

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

subjektin H. R..

2. T´i jepet shtetasit T. R., 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, Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj  

Vendimi nr. 256, datë 15.05.2020 (i shkurtuar) 

Bazuar në nenin 5, nenin 19, 20 e 23 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. Sh., për sa kërkohet në shkresën nr. 46 prot, datë 14.01.2020, ku

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

Sigurimit të Shtetit si më poshtë:

a) Dosja Përpunimi nr. 17, Kategoria 2/B, e përbërë në total nga 58 (pesëdhjetë e tetë) faqe të

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

Autoritetit, për subjektin R. S. Sh.

b) Dosja Hetimore nr. 9091 e përbërë në total nga 135 (njëqinë e tridhjetë e pesë) faqe të

skanuara të hedhura në format CD, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për R. S. Sh.

2. Të informojë shtetasin T. Sh. se ekzistojnë dokumente në arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit,

për njohjen e të cilave nga ana e trashëgimtarëve ligjorë ka pengesë ligjore.

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, Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj  
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Vendimi nr. 257, datë 15.05.2020 (i shkurtuar) 

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

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

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

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

V E N D O S I: 

1. Të informojë shtetasen E. L., për sa kërkohet në shkresën nr. 1147 prot, datë 19.08.2019, 

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

Sigurimit të Shtetit si më poshtë:  

 

a) Dosja Relacion nr. 18, e përbërë në total nga 17 (shtatëmbëdhjetë) faqe të skanuara dhe të 

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

M. L.. 

b) Dosje hetimore - gjyqësore nr 10428 me 514 (pesëqind e katërmbëdhjetë) faqe të skanuara, 

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

 

2. T´i jepet shtetases E. L. 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, Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj   

 

Vendimi 258, datë 15.05.2020 (i shkurtuar) 

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

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

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

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

 

V E N D O S I: 

1. Të informojë shtetasin M. A., për sa kërkohet në shkresën nr. 747 prot, datë 24.05.2019, 

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

Shtetit si më poshtë:  

 

a) Dosje Formulare nr. 4135, Kategoria 2/A, e përbërë nga 190 (njëqind e  nëntëdhjetë) faqe, 

të skanuara, të anonimizuara dhe të hedhura në format CD, që ekzistojnë në arkivat e 
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Autoritetit, për subjektin M. A.. 

 

2. T´i jepet shtetasit M. 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, Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj   

 

Vendim nr. 259, datë 15.05.2020 (i shkurtuar) 

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

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

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

Enteve Publike”, 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. 946 prot, datë 04.07.2019, ku 

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

Sigurimit të Shtetit si më poshtë:  

 

a) Dosja Formulare nr. 8051, Kategoria 2/B e përbërë në total nga 49 (dyzet e nëntë) faqe të 

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

Autoritetit, për subjektin N. V.. 

b) Dosje Hetimore- Gjyqësore nr. 1068 me 498 (katërqindë e nëntëdhjetë e tetë) faqe të 

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

V.. 

 

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, Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj   
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Vendimi nr. 260, datë 15.05.2020 (i shkurtuar) 

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

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

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

Enteve Publike”, 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. 945 prot, datë 04.07.2019, ku 

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

Sigurimit të Shtetit si më poshtë:  

 

a) Fashikull Personal nr. 101, e përbërë në total nga 17 (shtatëmbëdhjetë) faqe të skanuara 

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

subjektin Gj. V.. 

b) Dosje Hetimore- Gjyqësore nr 13265/1 me 60 (gjashtëdhjetë) faqe të skanuara, të hedhura 

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

c) Dosje Gjyqësore nr 13265 me 36 (tridhjetëgjashtë) faqe të skanuara, të hedhura në format 

CD, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit për subjektin Gj. V.. 

 

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, Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 

 

Vendimi nr. 261 datë 15.05.2020 (i shkurtuar) 

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

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

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

Enteve Publike”, 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. 947 prot, datë 04.07.2019, ku 

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

Sigurimit të Shtetit si më poshtë:  

 



18 

 

a) Dosje Formulare nr. 8050, Kategoria 2/B e përbërë në total nga 24 (njëzetë e katër) faqe të 

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

Autoritetit, për subjektin M. R.. 

b) Dosje Hetimore- Gjyqësore nr 1545 me 79 (shtatëdhjetë e nëntë) faqe të skanuara, të 

hedhura në format CD, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit për subjektin M. 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, Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj   

 

Vendimi nr. 262, datë 15.05.2020 (i shkurtuar) 

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

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

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

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

 

V E N D O S I: 

1. Të informojë shtetasin D. L., përsa kërkohet në shkresën nr. 787 prot., datë 03.06.2019, ku 

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

Sigurimit të Shtetit si më poshtë:  

 

a) Dosje Përpunimi nr.708, Kategoria 2/B e përbërë në total nga 45 (dyzet e pesë) faqe, të 

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

Autoritetit, për subjektin R. L.. 

b) Dosje Hetimore-Gjyqësore nr. 2189, e përbërë nga 143 (njëqind e dyzet e tre) faqe, të 

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

L.. 

 

2. T´i jepet shtetasit D. L., 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, Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj   

 

Vendimi nr. 263, datë 15.05.2020 (i shkurtuar) 

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

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

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

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

V E N D O S I: 

1. Të informojë shtetasin B. Gj., për sa kërkohet në shkresën nr.1765 prot, datë 24.12.2019, 

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

Shtetit si më poshtë:  

 

a) Dosje Përpunimi nr. 11931, Kategoria 2/A, e përbërë nga 124 (njëqind e  njëzetë e katër) 

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

Autoritetit, për subjektin B. Gj.. 

 

2. T´i jepet shtetasit B. Gj., 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, Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj   

 

Vendimi nr. 264, datë 15.05.2020 (i shkurtuar) 

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

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

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

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

 

V E N D O S I: 

1. Të informojë shtetasin B. S., për sa kërkohet në shkresën nr.56 prot, datë 16.01.2020, ku 

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

Shtetit si më poshtë:  

 

a) Dosje Gjyqësore nr. 12765.1, e përbërë nga 46 (dyzet e gjashtë) faqe, të skanuara,  të 

hedhura në format CD, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për subjektin B. S.. 
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b) Dosje Hetimore nr. 12765, e përbërë nga 110 (njëqind e dhjetë) faqe, të skanuara,  të 

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

c) Dosja Formulare nr. 10913, Kategoria 2A, e përbërë në total nga 101 (njëqind e një) faqe 

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

për subjektin B. S. 

d) Dosje Kërkimi nr. 10913, e përbërë në total nga 101 (njëqind e një) faqe të skanuara të 

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

B. S. 

 

2. T´i jepet shtetasit 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: Altin Hoxha, Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj   

 

Vendimi nr. 265, datë 15.05.2020 (i shkurtuar) 

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

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

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

Enteve Publike”, 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. 1436 prot, datë 

22.10.2019, ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, ka dokumente në arkivat e ish-

Sigurimit të Shtetit si më poshtë:  

 

a) Dosja Hetimore Nr. 11628/1, e përbërë në total nga 485 (katërqind e tetëdhjetë e pesë) faqe 

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

Gj. K. H.. 

b) Dosja Hetimore- Gjyqësore Nr. 11628/A, e përbërë në total nga 32 (tridhjetë e dy) faqe të 

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

K. H.. 

c) Dosja Gjyqësore Nr. 13588, e përbërë në total nga 9 (nëntë) faqe të skanuara, të hedhura 

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

 

2. T´i jepet shtetasit Gj. S. (H.) 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, Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj   

 

Vendimi nr. 266, datë 15.05.2020  (i shkurtuar) 

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

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

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

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

V E N D O S I: 

1. Të informojë shtetasin E. J., për sa kërkohet në shkresën nr. 290 prot, datë 26.02.2019, ku 

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

Shtetit si më poshtë:  

 

a) Dosja Fashikull Personal Nr. 303, e përbërë në total nga 24 (njëzet e katër) faqe të skanuara, 

të hedhura në format CD, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për subjektin E. D. J.. 

b) Dosja Hetimore- Gjyqësore Nr. 11260, e përbërë në total nga 94 (nëntëdhjetë e katër) faqe 

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

E. D. J.. 

 

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

CD. 

 

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

administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 

 

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj   

 

Vendimi nr. 267, datë 15.05.2020 (i shkurtuar) 

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

Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 
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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 D. D., për sa kërkohet në shkresën nr. 253 prot, datë 19.02.2019, ku 

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

Sigurimit të Shtetit si më poshtë:  

 

a) Dosja Fashikull nr. 60, e përbërë në total nga 169 (njëqind e gjashëdhjetë e nëntë) faqe të 

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

Autoritetit, për subjektin N. 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, Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj   

 

Vendimi nr. 268, datë 15.05.2020 (i shkurtuar) 

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

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

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

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

 

V E N D O S I: 

1. Të informojë shtetasin I. L., përsa kërkohet në shkresën nr. 711 prot., datë 20.05.2019, ku 

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

Sigurimit të Shtetit si më poshtë:  

 

a) Dosje Formulare nr. 1923, Kategoria 2/A e përbërë në total nga 468 (katërqind e 

gjashtëdhjetë e tetë) faqe, të skanuara, të anonimizuar dhe të hedhura në format CD, që 

ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për subjektin Th. L.. 

b) Dosje Hetimore- Gjyqësore nr. 11217 me 308 (treqind e tetë) faqe të skanuara, të hedhura 

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

 

2. T´i jepetshtetasit I. L., dokumentacioni dublikatë që përmban dosja e sipërcituar, 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, Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj   

 

Vendimi nr. 269, datë 15.05.2020 (i shkurtuar) 

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

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

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

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

 

V E N D O S I: 

1. Të informojë shtetasen L. Z., për sa kërkohet në shkresën nr. 1732 prot., datë 17.12.2019, 

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

Sigurimit të Shtetit si më poshtë:  

 

a) Dosje Përpunimi nr. 3188, Kategoria 2/B e përbërë në total nga 181 (njëqind e tetëdhjetë e 

një) faqe, të skanuara, të anonimizuar dhe të hedhura në format CD, që ekzistojnë në arkivat 

e Autoritetit, për subjektin K. L..  

b) Dosje Hetimore- Gjyqësore nr. 10796 me 129 (njëqind e njëzetë e nëntë) faqe të skanuara, 

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

 

2. T´i jepet shtetasen L. Z., 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, Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj   

 

Vendimi nr. 270, datë 15.05.2020 (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 shtetasen E. L., për sa kërkohet në shkresën nr.1146 prot., datë 19.08.2019, 

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, Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj   

 

Vendimi nr. 271, datë 15.05.2020 (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. M., për sa kërkohet në shkresën nr. 453 prot., datë 02.04.2019, 

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

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, Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj   

 

Vendimi nr. 274, datë 15.05.2020 (i shkurtuar) 

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

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

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

Enteve Publike”, 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.787 prot., datë 03.06.2019, ku 

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

Sigurimit të Shtetit si më poshtë:  
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a) Dosje Përpunimi nr.2445, Kategoria 2/B e përbërë në total nga 143 (njëqind e dyzet e tre) 

faqe, të skanuara, të anonimizuar dhe të hedhura në format CD, që ekzistojnë në arkivat e 

Autoritetit, për subjektin Z. L..  

b) Dosje Hetimore nr. 11294, e përbërë nga 160 (njëqind e gjashtëdhjetë) faqe, të skanuara,  

të hedhura në format CD, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për subjektin Z. L.. 

 

2. T´i jepet shtetasit T. R., 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, Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj   

 

Vendimi nr. 275, datë 15.05.2020 (i shkurtuar) 

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

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

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

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

 

V E N D O S I: 

1. Të informojë shtetasin B. G., për sa kërkohet në shkresën nr.985 prot, datë 10.07.2019, ku 

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

Shtetit si më poshtë:  

 

a) Dosje Gjyqësore nr. 13460, e përbërë nga 97 (nëntëdhjetë e shtatë) faqe, të skanuara,  të 

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

b) Dosje Hetimore nr. 13460/1, e përbërë nga 102 (njëqind e dy) faqe, të skanuara,  të hedhura 

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

c) Dosja Formulare nr. 4394, Kategoria 2A, e përbërë në total nga 90 (nëntëdhjetë) faqe të 

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

G. 

d) Dosje Hetimore Gjyqësore nr. 11514, e përbërë nga 107 faqe, të skanuara,  të hedhura në 

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

 

2. T´i jepet shtetasit B. 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. 
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4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

Kryetare: Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj   

 

Vendimi nr. 276, datë 15.05.2020 (i shkurtuar) 

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

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

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

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

 

V E N D O S I: 

1. Të informojë shtetasin E. H., për sa kërkohet në shkresën nr.1245 prot, datë 13.09.2019, 

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. 5105, Kategoria 2/B, e përbërë në total nga 217 (dyqind e 

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

Autoritetit, për subjektin E. H. 

 

2. T´i jepet shtetasit E. 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 

Anëtar: Altin Hoxha, Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj   

 

Vendimi nr. 277, datë 15.05.2020 (i shkurtuar) 

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

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

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

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

V E N D O S I: 

1. Të informojë shtetasen M. H. dhe/ose P. S., për sa kërkohet në shkresën nr. 1244 prot, datë 

13.09.2019, si dhe në shkresën 1789 prot, datë 30.12.2019 ku mbi bazën e verifikimeve të 

kryera deri tani, për M. H., ka dokumente në arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit si më poshtë:  
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a) Dosja Përpunimi Relacion nr. 6055, Kategoria 2/B, e përbërë në total nga 132 (njëqind e 

tridhjetë e dy) faqe të skanuara dhe të anonimizuar, të hedhura në format CD, që ekzistojnë 

në arkivat e Autoritetit, për subjektin M. H.. 

 

2. T´i jepet shtetases M. H. si dhe P. 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, Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj   

 

 

Vendimi nr. 285, datë 26.06.2020 (i shkurtuar) 

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

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

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

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

 

V E N D O S I: 

1. Të informojë shtetasin T. M., për sa kërkohet në shkresën nr. 783 prot, datë 06.09.2018, ku 

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

Sigurimit të Shtetit si më poshtë:  

 

a) Dosja Formulare nr. 1971, Kategoria 2B, e përbërë në total nga 58 (pesëdhjetët e tetë) faqe 

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

Autoritetit, për subjektin H. I. M.. 

 

2. T´i jepet shtetasit T. 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 

Anëtar: Altin Hoxha, Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 
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Vendimi nr. 286, datë 26.06.2020 (i shkurtuar) 

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

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

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

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

V E N D O S I: 

1. Të informojë shtetasen M. Ll., për sa kërkohet në shkresën nr. 1752 prot, datë 19.12.2019, 

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. 8669-A, e përbërë në total nga 17 (shtatëmbëdhjetë) faqe 

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

H. (D.) K.. 

 

2. T´i jepet shtetases M. Ll. 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, Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj   

 

Vendimi nr. 287, datë 26.05.2020 (i shkurtuar) 

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

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

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

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

 

V E N D O S I: 

1. Të informojë shtetasin M. L., për sa kërkohet në shkresën nr. 1506 prot, datë 01.11.2019, 

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

Sigurimit të Shtetit si më poshtë:  

 

a) Dosja Fashikulli nr. 2960/17, e përbërë në total nga 257 (dyqind e pesëdhjetë e shtatë) faqe 

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

Autoritetit, për subjektin I. L.. 
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2. T´i jepet shtetasit M. L. 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, Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj   

 

Vendimi nr. 288, datë 26.05.2020 (i shkurtuar) 

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

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

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

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

 

V E N D O S I: 

 

1. Të informojë shtetasen N. H., për sa kërkohet në shkresën nr. 1764 prot, datë 24.12.2019, 

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

Sigurimit të Shtetit si më poshtë:  

 

a) Dosja Hetimore- Gjyqësore nr. 1568, e përbërë në total nga 617 (gjashtëqind e 

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

Autoritetit, për subjektin M. G.. 

b) Dosja Gjyqësore nr. 12551, e përbërë në total nga 205 (dyqind e pesë) faqe të skanuara, të 

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

c) Dosja Gjyqësore nr. 12551/1, e përbërë në total nga 250 (dyqind e pesëdhjetë) faqe të 

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

G.. 

d) Dosja Hetimore- Gjyqësore nr. 259, e përbërë në total nga 302 (treqind e dy) faqe të 

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

G.. 

 

2. T´i jepet shtetases N. H. dokumentacioni dublikatë që përmban dosja e sipërcituar, 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, Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj   
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Vendimi nr. 289, datë 26.05.2020 (i shkurtuar) 

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

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

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

Enteve Publike”, 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. 297 prot, datë 27.02.2019, ku 

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

Sigurimit të Shtetit si më poshtë:  

 

a) Dosja Hetimore- Gjyqësore Nr. 1456, e përbërë në total nga 136 (njëqind e tridhjetë e 

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

për subjektin Q. D.. 

 

2. T´i jepet shtetasit E. 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, Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj   

 

Vendimi nr. 290, datë 26.05.2020 (i shkurtuar) 

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

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

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

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

 

V E N D O S I: 

1. Të informojë shtetasin A. L., për sa kërkohet në shkresën nr. 1759 prot, datë 23.12.2019, 

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

Shtetit si më poshtë:  

 

a) Dosja Gjyqësore Nr. 13313/A, e përbërë në total nga 16 (gjashtëmbëdhjetë) faqe të 

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

L.. 

b) Dosja Hetimore Nr. 13313/1, e përbërë në total nga 27 (njëzet e shtatë) faqe të skanuara, 
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të hedhura në format CD, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për subjektin A. L.. 

 

2. T´i jepet shtetasit A. L. 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, Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj   

 

Vendimi nr. 291, datë 26.05.2020 (i shkurtuar) 

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

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

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

Enteve Publike”, 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. 1628 prot, datë 22.11.2019, 

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. 2390, e përbërë në total nga 328 (treqind e njëzet e tetë) 

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

subjektin Gj. P.. 

 

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, Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj   
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Vendimi nr. 292, datë 26.05.2020 (i shkurtuar) 

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

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

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

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

 

V E N D O S I: 

1. Të informojë shtetasin T. G., për sa kërkohet në shkresën nr. 1422 prot, datë 21.10.2019, 

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. 11025, Kategoria 2/A, e përbërë në total nga 182 (njëqind e tetëdhjetë 

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

arkivat e Autoritetit, për subjektin T. G.. 

b) Dosja Hetimore Nr. 12762, e përbërë në total nga 140 (njëqind e dyzet) faqe të skanuara, 

të hedhura në format CD, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për subjektin T. G.. 

c) Dosja Gjyqësore Nr. 12762/1, e përbërë në total nga 55 (pesëdhjetë e pesë) faqe të 

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

G.. 

 

2. T´i jepet shtetasit T. 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, Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj   

 

Vendimi nr. 293, datë 26.05.2020 (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. M., për sa kërkohet në shkresën nr.1144 prot., datë 19.08.2019, 

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.   
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2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj   

 

Vendimi nr. 294, datë 26.05.2020 (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 M. T., për sa kërkohet në shkresën nr.1142 prot., datë 19.08.2019, 

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 

Anëtar: Altin Hoxha, Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 

 

Vendimi nr. 295, datë 05.06.2020 (i shkurtuar) 

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

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

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

Enteve Publike”, 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 Gj. L., dokumentacioni dublikatë që përmban dhe bëhet 

fjalë në vendimin nr. 631, datë 08.10.2019. 

 

a) Të informojë shtetasin Gj.L., se për saktësimin në lidhje me kohën e ushtrimit të detyrës, 

nuk kemi dosjen e kuadrit për të përcaktuar datën e saktë të fillimit të punës. 

Në lidhje me çfarë aktiviteti konkret që ka kryer nga data 16.01.1991 deri në 01.06.1991. 

Nga dokumentacioni në dispozicion, nuk rezulton tjetër veçse sa është pasqyruar në 

vendimin nr. 631 datë 08.10.2019 dhe as dokumentacion tjetër që të vërtetojë aktivitetin e 

tij gjatë kësaj periudhe, nga i cili nuk rezulton që të ketë rekrutuar bashkëpunëtorë, që të 

ketë marrë ndonjë informacion nga RSI gjatë kësaj periudhe, të ketë regjistruar ndonjë 
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kontingjent për llogari të Sigurimit, apo të ketë patur viktima, të ndaluar, arrestuar, 

këshilluar, dëbuar apo internuar si pasojë e aktivitetit të tij të drejtpërdrejtë. 

 

2. Ky vendim është i ankueshëm, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 

 

3. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 

 

 

Vendimi nr. 300, datë 16.06.2020 (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 Y. T., për sa kërkohet në shkresën nr. 35 prot., datë 13.01.2020, 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, Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj   

 

 

Vendimi nr. 301, datë 16.06.2020 (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 P. H., për sa kërkohet në shkresën nr. 279 prot., dt. 26.02.2020, që 

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

 

Vendimi nr. 308, datë 16.06.2020 (i shkurtuar) 

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

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

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

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

 

V E N D O S I: 

 

1. Të informojë shtetasin B. T., për sa kërkohet në shkresën nr. 1262 prot, datë 31.12.2018, 

ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për S. T., ka: 

 

c) Dosje pune nr. 4574 A me 36 (tridhjetë e gjashtë) faqe të skanuara, të hedhura në format 

CD për subjektin S. T.. 

 

2. T´i jepet shtetasit B. T. 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, Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj   

 

Vendimi 309, datë 16.06.2020 (i shkurtuar) 

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

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

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

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

 

V E N D O S I: 

1. Të informojë shtetasen E. Sh., për sa kërkohet në shkresën nr.207 prot, datë 13.02.2020, 

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

Sigurimit të Shtetit si më poshtë:  
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a) Dosje Hetimore - Gjyqsore nr. 1067, e përbërë në total nga 499 faqe, të dixhitalizuara dhe 

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

 

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

trajtë CD. 

 

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

administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 

 

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Gentiana Sula 

Anëtar: Marenglen Kasmi, Altin Hoxha, Simon Mirakaj   

 

Vendimi nr. 310, datë 16.06.2020 (i shkurtuar) 

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

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

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

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

 

V E N D O S I: 

1. Të informojë shtetasin A. Rr. (K.), për sa kërkohet në shkresën nr. 737 prot, datë 

23.05.2019, 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. 4142, me 153 (njëqind e pesëdhjetë e tre) faqe të skanuara, të 

anonimizuara, të hedhura në format CD për subjektin A. Rr. (K.). 

 

2. T´i jepet shtetasit A. Rr. (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, Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 
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Vendimi nr. 311, datë 16.06.2020 (i shkurtuar) 

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

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

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

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

 

V E N D O S I: 

1. Të informojë shtetasin E. A., për sa kërkohet në shkresën nr. 510 prot, datë 09.04.2019, ku 

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

Sigurimit të Shtetit si më poshtë:  

 

a) Dosje Hetimore-Gjyqësore nr.2004, me 3100 (tremijë e njëqind) faqe të skanuara, të 

hedhura në format CD për subjektin Rr. 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, Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 

 

Vendimi nr. 312, datë 16.06.2020 (i shkurtuar) 

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

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

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

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

 

V E N D O S I: 

1. Të informojë shtetasin B. K., përsa kërkohet në shkresën nr.1075 prot, datë 31.07.2019, ku 

mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për B. K., ka: 

 

a) Dosje përpunimi nr. 499, kategoria 2A, me 128 (njëqind e njëzet e tetë) faqe të skanuara 

dhe të anonimizuara të hedhura në format CD për subjektin B. K. 

 

2. T´i jepet shtetasit B. 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. 
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4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Gentiana Sula 

Anëtar: Altin Hoxha, Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj  

 

Vendimi nr. 313, datë 16.06.2020 (i shkurtuar) 

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

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

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

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

 

V E N D O S I: 

1. Të informojë shtetasen M. O., për sa kërkohet në shkresën nr. 723 prot, datë 22.05.2019, 

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

Sigurimit të Shtetit si më poshtë: 

 

a) Dosje agjenturale nr. 760, fashikulli Bataku 1, me 136 (njëqind e tridhjetë e gjashtë) 

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

subjektin E. O..  

b) Dosje agjenturale nr. 760/1, fashikulli Bataku 1/1, me 97 (nëntëdhjetë e shtatë) faqe të 

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

E. O.. 

c) Dosje përpunimi me 296 (dyqind e nëntëdhjetë e gjashtë) faqe të skanuara, të hedhura 

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

d) Dosje hetimore-gjyqësore nr 12190-A me 593 (pesëqind e nëntëdhjetë e tre) faqe të 

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

E. O.. 

 

 

e) Fashikull personal për të dënuar me 67 (gjashtëdhjetë e shtatë) faqe të skanuara, të 

hedhura në format CD, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit për subjektin E. O.. 

 

2. T´i jepet shtetases M. O., 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 

Anëtar: Altin Hoxha, Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj   
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Vendimi nr. 314, datë 16.06.2020 (i shkurtuar) 

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

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

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

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

 

V E N D O S I: 

1. Të informojë shtetasen M. O., për sa kërkohet në shkresën nr. 724 prot, datë 22.05.2019, 

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

Sigurimit të Shtetit si më poshtë:  

 

a) Fashikull nr. 9, me 21 (njëzet e një) faqe të skanuara, të hedhura në format CD, që 

ekzistojnë në arkivat e Autoritetit për subjektin L. O.. 

 

2. T´i jepet shtetases M. O., 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, Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj   

 

Vendimi nr. 315, datë 16.06.2020 (i shkurtuar) 

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

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

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

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

 

V E N D O S I: 

1. Të informojë shtetasin G. B., përsa kërkohet në shkresën nr.1578 prot, datë 13.11.2019, ku 

mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për A. B., ka: 

 

a) Dosje hetimore- gjyqësore nr. 1314 me 171 (njëqind e shtatëdhjetë e  një) faqe të skanuara, 

të hedhura në format CD, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për subjektin A. B.. 

 

b) Dosje formulare 2807 me 22 (njëzet e dy) faqe të skanuara dhe të anonimizuara të hedhura 

në format CD, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për subjektin A. B..  
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2. T´i jepet shtetasit G. 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: Altin Hoxha, Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj   

 

Vendimi nr. 316, datë 16.06.2020 (i shkurtuar) 

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

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

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

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

 

V E N D O S I: 

1. Të informojë shtetasin Gj. K., për sa kërkohet në shkresën nr. 594 prot, datë 25.04.2019, 

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

Sigurimit të Shtetit si më poshtë:  

 

a) Dosje Gjyqësore nr. 2057, me 18 (tetëmbëdhjetë) faqe të skanuara, të hedhura në 

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

 

b) Dosje formulare nr. 807, me 246 (dyqind e dyzet e gjashtë) faqe të skanuara, dhe të 

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

subjektin Z. K.. 

 

2. T´i jepet shtetasit Gj.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, Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj  

 

Vendimi nr. 317, datë 16.06.2020 (i shkurtuar) 

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

Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 
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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 Q. N., për sa kërkohet në shkresën nr. 1203 prot, datë 03.09.2019, 

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

Sigurimit të Shtetit si më poshtë:  

 

a) Dosja Formulare Nr. 361, Kategoria 2/A, e përbërë në total nga 133 (njëqind e tridhjetë e 

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

e Autoritetit, për subjektin M.  N.. 

b) Dosja Hetimore- Gjyqësore Nr. 3311, e përbërë në total nga 264 (dyqind e gjashtëdhjetë e 

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

subjektin M. N.. 

 

2. T´i jepet shtetasit Q. N. 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, Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj   

 

Vendimi nr. 318, datë 16.06.2020 (i shkurtuar) 

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

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

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

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

 

V E N D O S I: 

1. Të informojë shtetasen M. G., për sa kërkohet në shkresën nr. 1403 prot, datë 14.10.2019, 

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

Sigurimit të Shtetit si më poshtë:  

 

a) Dosje gjyqësore nr. 3432 me 23 (njëzet e tre) faqe të skanuara, të hedhura në format 

CD, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit për subjektin S. L.. 
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2. T´i jepet shtetases M. 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, Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj   

 

Vendimi nr. 319, datë 16.06.2020 (i shkurtuar) 

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

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

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

Enteve Publike”, 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. 858 prot, datë 18.06.2019, 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. 1081, Kategoria 2B, e përbërë në total nga 57 (pesëdhjetë e shtatë) 

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

e Autoritetit, për subjektin M. (M.) I. D.. 

b) Dosja Hetimore- Gjyqësore Nr.5199, e përbërë në total nga 119 (njëqind e 

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

Autoritetit, për subjektin M. I. D. 

 

2. T´i jepet shtetasit A. 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, Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj   
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Vendimi nr. 320, datë 16.06.2020 (i shkurtuar) 

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

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

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

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

 

V E N D O S I: 

1. Të informojë shtetasin Q. R., për sa kërkohet në shkresën nr. 1577 prot, datë 13.11.2019, 

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

Shtetit si më poshtë:  

 

a) Dosje përpunimi, kategoria 2B, nr. 1309, volumi I, me 317 (treqind e shtatëmbëdhjetë) 

faqe të skanuara, të anonimizuara, të hedhura në format CD për subjektin Q. R., 

b) Dosje përpunimi, kategoria 2B, nr. 1309, volumi II, me 353 (treqind e pesëdhjetë e tre) 

faqe të skanuara,të anonimizuara,të hedhura në format CD për subjektin Q. R., 

c) Dosja përpunimi, kategoria 2B nr. 1309, volumi III, me 86 (tetëdhjetë e gjashtë) faqe 

të skanuara, të anonimizuara, të hedhura në format CD për subjektin Q. R.. 

 

2. T´i jepet shtetasit Q. R., 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, Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj   

 

Vendimi nr. 321, datë 16.06.2020 (i shkurtuar) 

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

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

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

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

 

V E N D O S I: 

 

1. Të informojë shtetasin V. Ll., për sa kërkohet në shkresën nr. 1316 prot., datë 30.09.2019, 

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

Sigurimit të Shtetit si më poshtë:  

 

a) Dosja Formulare nr. 1477, Kategoria 2/A, e përbërë në total nga 270 (dyqind e shtatë 



44 

 

dhjetë) faqe të skanuara dhe të anonimizuar, të hedhura në format CD, që ekzistojnë në 

arkivat e Autoritetit, për subjektin  F. M. Ll.. 

b) Dosja Hetimore-Gjyqësore nr. 10648, e përbërë në total nga 142 (njëqind e dyzet e dy) 

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

subjektin F. Ll.. 

 

2. T´i jepet shtetasit V. Ll. 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, Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 

 

Vendimi nr. 322, datë 16.06.2020 (i shkurtuar) 

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

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

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

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

 

V E N D O S I: 

1. Të informojë shtetasin Gj. K., për sa kërkohet në shkresën nr. 595 prot, datë 25.04.2019, 

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

Sigurimit të Shtetit si më poshtë:  

 

a) Fashikull nr. 49, me 223 (dyqind e njëzet e tre) faqe të skanuara, dhe të anonimizuara 

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

 

2. T´i jepet shtetasit Gj. 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, Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj   
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Vendimi nr. 323 datë 16.06.2020 (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 P. H., për sa kërkohet në shkresën nr. 280 prot., dt. 26.02.2020, që 

mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që shtetasi M. L., 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 

Anëtare:  Altin Hoxha, Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj   

 

Vendimi nr. 324, datë 16.06.2020 (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 P. H., për sa kërkohet në shkresën nr.180 prot., datë 07.02.2020, 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, Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 

 

Vendimi nr. 325, datë 16.06.2020 (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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V E N D O S I 

1. Të informojë shtetasen S. H., për sa kërkohet në shkresën nr. 45 prot., dt. 14.01.2020, që 

mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që shtetasi E. I., 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, Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj   

 

Vendimi nr. 326, datë 16.06.2020 (i shkurtuar) 

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

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

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

Enteve Publike”, 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.755 prot, datë 27.05.2019, ku 

mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për F. P., ka: 

 

a) Dosje hetimore 12552.1 me 248 (dyqind e dyzet e tetë) faqe të skanuara, të hedhura në 

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

b) Dosje gjyqësore 12552 me 116 (njëqind e gjashtëmbëdhjetë) faqe të skanuara, të hedhura 

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

c) Dosje gjyqësore 12552 A me 92 (nëntëdhjetë e dy) faqe të skanuara, të hedhura në format 

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

d) Dosje hetimore 12552.2 me 282 (dyqind e tetëdhjetë e dy) faqe të skanuara, të hedhura në 

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

e) Dosje hetimore 12552 A me 73 (shtatëdhjetë e tre) faqe të skanuara, të hedhura në format 

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

f) Dosje 287: info mbi përgjimet me T. O. me 19 (nëntëmbëdhjetë) faqe të skanuara, të 

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

F. P., 

g) Dosje 328: Info drejtuar udhëheqjes për hetimet mbi F. P. etj. me 16 (gjashtëmbëdhjetë) 

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

Autoritetit, për subjektin F. P., 
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2. T´i jepet shtetasit A. 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, Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj   

 

Vendimi nr. 327, datë 16.06.2020 (i shkurtuar) 

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

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

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

Enteve Publike”, 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. 1391 prot, datë 14.10.2019, 

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

Sigurimit të Shtetit si më poshtë:  

 

a) Dosja Formulare Nr. 1615, Kategoria 2B, e përbërë në total nga 20 (njëzet) faqe të 

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

Autoritetit, për subjektin K. S.. 

 

2. T´i jepet shtetasit N. 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, Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj   

 

Vendimi nr. 328, datë 16.06.2020 (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 S. Z., për sa kërkohet në shkresën nr. 1032 prot., datë 19.11.2018, 

që mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, ekzistojnë të dhëna që shtetasja N.Z., të 

ketë qenë e survejuar dhe të ketë dokumente për të në arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit. 

 

a) Dosje Përpunimi nr. 1627 dhe 1627/1, e përbërë nga me 488 (katerqind e tetëdhjetë e tetë) 

fletë, për subjektin N.D.; 

b) Dosje operative, nr. 4381, pseudonimi “Kordoni i Zi”, 

c) Dosje Agjenturore Nr.363 “Merimanga”, 

d) Dosje Hetimore-Gjyqësore nr. 13028. 

e) Dosje Hetimore-Gjyqësore nr. 3296. 

 

2. Të informojë kërkuesen N. Z. se, nga kërkimet nuk rezulton të ketë qenë bashkëpunëtore 

apo e favorizuar nga ana e ish-Sigurimit të Shtetit. 

 

3. T´i jepet shtetasit S. Z. dokumentacioni dublikatë i përzgjedhur nga ana e tij që përmban 

dosja e sipër cituara, 89 (tetëdhjete e nëntë) fletë.   

 

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

administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 

 

5. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Gentiana Sula 

Anëtare: Altin Hoxha, Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 

 

Vendimi nr. 333, datë 22.06.2020 (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 M. M., për sa kërkohet në shkresën nr. 222 prot., dt. 17.02.2020, që 

mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që shtetasi Nj. M., të 

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

Shtetit.   



49 

 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Gentiana Sula 

Anëtare: Altin Hoxha, Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj   

 

Vendimi nr. 334, datë 22.06.2020 (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 M. M., për sa kërkohet në shkresën nr. 222 prot., dt. 17.02.2020, që 

mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që shtetasi J. M., të 

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

Shtetit.   

 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj   

 

 

Vendimi nr. 335, datë 22.06.2020 (i shkurtuar) 

Bazuar në nenin 5, nenin 19, 20 e 23 vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 

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

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

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

 

V E N D O S I: 

1. Të informojë shtetasin M. Ç., për sa kërkohet në shkresën nr. 310 prot, datë 04.03.2020, 

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

Sigurimit të Shtetit. 

 

2. Të informojë shtetasin M. Ç. se ekzistojnë dokumente në arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit, 

për njohjen e të cilave trashëgimtarit nuk mund t’i vihen në dispozicion. 

 

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 

Anëtar: Altin Hoxha, Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj   

 

Vendimi nr. 336, datë 22.06.2020 (i shkurtuar) 

Bazuar në nenin 5, nenin 19, 20 e 23 vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 

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

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

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

 

V E N D O S I: 

1. Të informojë shtetasin M. H., për sa kërkohet në shkresën nr. 75 prot, datë 20.01.2020, ku 

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

Sigurimit të Shtetit. 

 

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

për njohjen e të cilave trashëgimtarit nuk mund t’i vihen në dispozicion. 

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, Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj   

 

Vendimi nr. 337, datë 22.06.2020 (i shkurtuar) 

Bazuar në nenin 5, nenin 19, 20 e 23 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. 1596 prot, datë 18.11.2019, 

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

Sigurimit të Shtetit. 

 

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

për njohjen e të cilave trashëgimtarit nuk mund t’i vihen në dispozicion. 
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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, Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 

 

Vendimi nr. 338, datë 22.06.2020 (i shkurtuar) 

Bazuar në nenin 5, nenin 19, 20 e 23 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. 1524 prot, datë 05.11.2019, 

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

Sigurimit të Shtetit. 

 

2. Të informojë shtetasin V. Xh. se ekzistojnë dokumente në arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit, 

për njohjen e të cilave trashëgimtarit nuk mund t’i vihen në dispozicion. 

 

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, Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj   

 

Vendimi nr. 339, datë 22.06.2020 (i shkurtuar) 

Bazuar në nenin 5, nenin 19, 20 e 23 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 H. Ç., për sa kërkohet në shkresën nr. 304 prot, datë 04.03.2020, ku 

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

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

për njohjen e të cilave trashëgimtarit nuk mund t’i vihen në dispozicion. 

 

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, Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj   

 

Vendimi nr. 340, datë 22.06.2020 (i shkurtuar) 

Bazuar në nenin 5, nenin 19, 20 e 23 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. H., për sa kërkohet në shkresën nr. 1162 prot, datë 22.08.2019, 

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

Sigurimit të Shtetit. 

 

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

për njohjen e të cilave trashëgimtarit nuk mund t’i vihen në dispozicion. 

 

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, Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj   

 

Vendimi nr. 341, datë 22.06.2020 (i shkurtuar) 

Bazuar në nenin 5, nenin 19, 20 e 23 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 shtetasen L. I., për sa kërkohet në shkresën nr. 1248 prot, datë 13.09.2019,

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

Sigurimit të Shtetit.

2. Të informojë shtetasen L. I. se ekzistojnë dokumente në arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit,

për njohjen e të cilave trashëgimtarit nuk mund t’i vihen në dispozicion.

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, Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj  

Vendimi nr. 342,  datë 22.06.2020 (i shkurtuar) 

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

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

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

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

V E N D O S I: 

1. Të informojë shtetasin M. Ç., për sa kërkohet në shkresën nr. 309 prot, datë 04.03.2020,

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. 10524, Kategoria 2A, e përbërë në total nga 171 (njëqind e

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

ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për subjektin  M. A. Ç..

2. T´i jepet shtetasit M. 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, Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj   

 

Vendimi nr. 343, datë 22.06.2020 (i shkurtuar) 

Bazuar në nenin 5, nenin 19, 20 e 23 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. S., për sa kërkohet në shkresën nr. 23 prot, datë 10.01.2019, ku 

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

Sigurimit të Shtetit si më poshtë:  

 

a) Dosja Përpunimi Nr. 5294/1, Kategoria 2B, e përbërë në total nga 258 (dyqind e 

pesëdhjetë e tetë) faqe të skanuara dhe të anonimizuara, të hedhura në format CD, që 

ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për subjektin H. K. S.. 

b) Dosja Përpunimi Nr. 5294/2, Kategoria 2B, e përbërë në total nga 195 (njëqind e 

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

ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për subjektin H. K. S.. 

c) Dosja Hetimore- Gjyqësore Nr. 7684, e përbërë në total nga 397 (treqind e nëntëdhjetë 

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

Autoritetit, për subjektin H. K. S.. 

 

2. Të informojë shtetasin S. S. se ekzistojnë dokumente në arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit, 

për njohjen e të cilave nga ana e trashëgimtarëve ligjorë ka pengesë ligjore. 

 

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, Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 
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Vendimi nr. 344, datë 22.06.2020 (i shkurtuar) 

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

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

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

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

V E N D O S I: 

1. Të informojë shtetasin N. K., për sa kërkohet në shkresën nr. 893 prot, datë 26.06.2019, ku

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

Sigurimit të Shtetit si më poshtë:

a) Dosje formulare nr. 1065 2A, me 376 (treqind e shtatëdhjetë e gjashtë) faqe të skanuara,

dhe të anonimizuara të hedhura në format CD për subjektin A. K..

b) Dosje formulare nr. 1065/1 2A, me 336 (treqind e tridhjetë e gjashtë) faqe të skanuara,

dhe të anonimizuara të hedhura në format CD për subjektin A. K..

c) Dosje formulare nr. 1065/2 2A, me 275 (dyqind e shtatëdhjetë e pesë) faqe të skanuara,

dhe të anonimizuara të hedhura në format CD për subjektin A. K..

d) Dosje hetimore- gjyqësore nr. 9140-A, me 119 (njëqind e nëntëmbëdhjetë) faqe të

skanuara, të hedhura në format CD për subjektin A. K..

e) Dosje hetimore- gjyqësore nr. 11120.1, me 91 (nëntëdhjetë e një) faqe të skanuara të

hedhura në format CD për subjektin A. K..

f) Fashikull personal për të dënuar, me 34 (tridhjetë e katër) faqe të skanuara të hedhura

në format CD për subjektin A. K.

2. T´i jepet shtetasit N. 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, Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 

Vendimi nr. 345, datë 22.06.2020 (i shkurtuar) 

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

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

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

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

1. Të informojë shtetasin N. K., për sa kërkohet në shkresën nr. 894 prot, datë 26.06.2019, ku 

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

Sigurimit të Shtetit si më poshtë:  

 

a) Dosje objekti nr. 513, me 308 (treqind e tetë) faqe të skanuara, dhe të anonimizuara të 

hedhura në format CD për subjektin T.  K.. 

b) Dosje objekti nr. 513 vol I, me 405 (katërqind e pesë ) faqe të skanuara, dhe të 

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

c) Dosje objekti nr. 513 vol II, me 423 (katërqind e njëzet e tre) faqe të skanuara, dhe të 

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

d) Dosje objekti nr. 513 vol III, me 37 (tridhjetë e shtatë) faqe të skanuara, dhe të 

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

e) Dosje objekti nr. 513 vol IV, me 60 (gjashtëdhjetë) faqe të skanuara, dhe të 

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

f) Dosje formulare nr. 669, me 18 (tetëmbëdhjetë) faqe të skanuara, dhe të anonimizuara 

të hedhura në format CD për subjektin T. K.. 

g) Dosje formulare nr. 6175, me 21 (njëzet e një) faqe të skanuara, dhe të anonimizuara 

të hedhura në format CD për subjektin T. K.. 

h) Fashikull nr. 981, me 111 (njëqind e njëmbëdhjetë) faqe të skanuara dhe të 

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

 

2. T´i jepet shtetasit N.K. 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: Altin Hoxha, Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj   

 

Vendimi nr. 346, datë 22.06.2020 (i shkurtuar) 

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

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

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

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

V E N D O S I: 

1. Të informojë shtetasin R. K., për sa kërkohet në shkresën nr. 77 prot, datë 20.01.2020, 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) Dosja e të të Arratisurit Nr. 3212, e përbërë në total nga 23 (njëzet e tre) faqe të 

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

R. K.. 

b) Dosja Hetimore Nr. 1038, e përbërë në total nga 30 (tridhjetë) faqe të skanuara, të 

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

 

2. T´i jepet shtetasit R. K. dokumentacioni dublikatë 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, Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj   

 

 

Vendimi nr. 347, datë 22.06.2020 (i shkurtuar) 

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

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

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

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

 

V E N D O S I: 

1. Të informojë shtetasin F. B., për sa kërkohet në shkresën nr. 1726 prot, datë 16.12.2019, 

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

Sigurimit të Shtetit si më poshtë:  

 

a) Dosja Hetimore- Gjyqësore Nr. 167, e përbërë në total nga 31 (tridhjetë e një) faqe të 

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

F. B.. 

2. T´i jepet shtetasit F. 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: Altin Hoxha, Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj   
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Vendimi nr. 348, datë 22.06.2020 (i shkurtuar) 

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

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

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

Enteve Publike”, 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. 1432 prot, datë 22.10.2019, 

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

Sigurimit të Shtetit si më poshtë:  

 

a) Dosja Fashikulli Nr. 2367, e përbërë në total nga 59 (pesëdhjetë e nëntë) faqe të 

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

Autoritetit, për subjektin A. H.. 

 

2. T´i jepet shtetasit S. 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, Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj   

 

Vendimi nr. 349, datë 22.06.2020 (i shkurtuar) 

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

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

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

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

V E N D O S I: 

1. Të informojë shtetasin B. H., për sa kërkohet në shkresën nr. 1220 prot, datë 09.09.2019, 

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

Sigurimit të Shtetit si më poshtë:  

 

a) Dosja Formulare Nr. 155, Kategoria 2/A, e përbërë në total nga 359 (treqind e 

pesëdhjetë e nëntë) faqe të skanuara dhe të anonimizuara, të hedhura në format CD, që 

ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për subjektin H. I. H.. 

b) Dosja Hetimore- Gjyqësore Nr. 2608, e përbërë në total nga 245 (dyqind e dyzet e pesë) 

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

c) Dosja Gjyqësore Nr. 2608/A, e përbërë në total nga 388 (treqind e tetëdhjetë e tetë) 

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

subjektin H. I. H.. 

d) Dosja “Tentativat për të humbur gjurmët H. H.”, e përbërë në total nga 235 (dyqind e 

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

Autoritetit, për subjektin H. H.. 

e) Dosja “Ballafaqimet”, e përbërë në total nga 81 (tetëdhjetë e një), faqe të skanuara, të 

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

f) Dosja “Procesverbalet e dëshmitarëve”, e përbërë në total nga 209 (dyqind e nëntë), 

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

subjektin H. H.. 

g) Dosja “Provat Shkencore”, e përbërë në total nga 88 (tetëdhjetë e tetë), faqe të skanuara, 

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

h) Dosja “Hetimore Q.S.”, e përbërë në total nga 24 (njëzet e katër), faqe të skanuara, të 

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

i) Dosja “Hetimore S.S.”, e përbërë në total nga 91 (nëntëdhjetë e një), faqe të skanuara, 

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

j) Dosja “Hetimore Sh. H.”, e përbërë në total nga 54 (pesëdhjetë e katër), faqe të 

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

H. H.. 

k) Dosja “Hetimore Xh. K.”, e përbërë në total nga 13 (trembëdhjetë), faqe të skanuara, 

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

 

2. T´i jepet shtetasit B. 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, Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj   

 

Vendimi nr. 350, datë 22.06.2020 (i shkurtuar) 

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

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

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

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

1. Të informojë shtetasin H. S., për sa kërkohet në shkresën nr. 1677 prot, datë 05.12.2019, 

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

Sigurimit të Shtetit si më poshtë:  

 

a) Dosja Formulare Nr. 493, Kategoria 2/B, e përbërë në total nga 44 (dyzet e katër) faqe 

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

Autoritetit, për subjektin Y. A. S.. 

b) Dosja Hetimore- Gjyqësore nr. 4785, e përbërë në total nga 25 (njëzet e pesë) faqe të 

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

Y. S.. 

 

2. T´i jepet shtetasit H. 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, Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj   

 

Vendimi nr. 351, datë 22.06.2020 (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. M., për sa kërkohet në shkresën nr. 950 prot., dt.04.07.2019, që 

mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që shtetase S. M., 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, Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj  
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Vendimi nr. 352, datë 22.06.2020 (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 ND O S I 

1. Të informojë shtetasin N. Xh., për sa kërkohet në shkresën nr. 1020 prot., dt.16.07.2019, 

që mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që shtetasi R. 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, Marenglen Kasmi, Simon Mira 
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VENDIME MBI BAZËN E KËRKESAVE PËR QËLLIME STUDIMORE/MEDIATIKE 

Vendim nr. 272, datë 15.05.2020 (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 A. H. dokumentet si më poshtë:

a) Fashikull nr.984, në ngarkim të shtetasit S. I. S. me numër total fletësh 99 (të

anonimizuara 99).

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

Kryetare: Gentiana Sula 

Anëtarë: Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj, Altin Hoxha 

Vendim nr. 273, datë 15.05.2020 (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 N. L. dokumentin si më poshtë:

a) Dosjen hetimore-gjyqësore, në ngarkim të shtetasit J. V. me numër total fletësh

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

Kryetare: Gentiana Sula 

Anëtarë: Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj, Altin Hoxha 

Vendim nr. 279, datë 20.05.2020 (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. 
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V E N D O S I 

 

3. Të vendosë në dispozicion të shtetasit A. Sh. dokumentet si më poshtë: 

 

a) Dosja Nr.132/ Fondi 4: Informacione dërguar K.Q.P.P.SH mbi denoncimet për 

studentët e huaj me banim ne Shqipëri (8 fletë) 

b) Dosja Nr.5/ Fondi 4 : Studim, Mbi hyrjet e të huajve ne R.P.S.SH (8 fletë) 

c) Dosja Nr.44/Fondi 4: Lista e personave sovjetike që kanë studiuar në Universitetin 

e Tiranës (7fletë) 

d) Dosja Nr.285/ Fondi 4: Për hyrjet e te huajve ne R.P.S.SH (7 fletë) . 

 

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

 

Kryetare: Gentiana Sula 

Anëtarë: Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj, Altin Hoxha 

 

Vendim nr. 280, datë 20.05.2020 (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 G. B. dokumentet si më poshtë: 

 

a) Historiku i Sigurimit të Shtetit të DPT Tiranë, 1943-1970, (316) fletë. 

b) Historiku i Sigurimit të Shtetit te DPT Tiranë, 1971-1975, (105) fletë. 

 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Gentiana Sula 

Anëtarë: Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj, Altin Hoxha 

 

 

Vendim nr. 281, datë 26.05.2020 (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 
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1. Të vendosë në dispozicion të shtetasit, Gj. E., në cilësinë e gazetarit: 

 

a) Dosjen me nr 64, viti1989; Fondi ish- arkivi i Partisë së Punës së Shqipërisë/ Komente 

mbi ngjarjet në Evropën Lindore, viti 1989 (178 fletë të anonimizuara) 

 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

 

Kryetare: Gentiana Sula 

Anëtarë: Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj, Altin Hoxha 

 

Vendim nr. 282, datë 26.05.2020 (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, G. S., në cilësinë e studiueses: 

  

a) Fondi nr.1; Dosje hetimore gjyqësore me nr.453 për Xh. O. K. 

b) Dosje hetimore gjyqësore me nr.5414, I. M. D.,  

c) Dosje hetimore gjyqësore me nr.1393, I. M. H.,  

d) Dosje hetimore gjyqësore me nr. 1568, F. Ll., 

e) Dosje hetimore-gjyqësore me nr.12551, Xh. H. F. 

f) Dosje hetimore gjyqësore me nr.9273, M. H. G., 

g) Dosje hetimore gjyqësore me nr.1349, A. A. P. 

h) Dosje hetimore gjyqësore me nr.8859, R. B. Xh.  

i) Dosje hetimore gjyqësore me nr.1346, Sh. Y. Q. 

 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

 

Kryetare: Gentiana Sula 

Anëtarë: Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj, Altin Hoxha 

 

 

Vendim nr. 283, datë 26.05.2020 (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. 
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V E N D O S I 

 

1. Të vendosë në dispozicion të shtetasit, S. A., në cilësinë e përfaqësuesit të grupit të 

studiuesve të Institutit të Trashëgimisë Shpirtërore e Kulturore të Shqiptarëve në Shkup. 

 

a) Dosjen 298; Fondi nr.4; Drejtoria e I, Dega 8, vitit 1989, për shtetasen G. B. (M. T.) (fletë 

8) 

 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

 

Kryetare: Gentiana Sula 

Anëtarë: Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj, Altin Hoxha 

 

Vendim nr. 284, datë 26.05.2020 (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, P. H., në cilësinë e studiuesit, të Institutit të Studimit 

të Historisë Ushtarake, dosjet: 

 

a) Dosje hetimore-gjyqësore, me nr.12739.35, për B. B., P. D., H. Ç., Rr. P. 

b) Dosje hetimore-gjyqësore, me nr.12739.4, për B. B., P. D., H. Ç., R. P. 

c) Dosje hetimore-gjyqësore, me nr.12739.34 për B. B., P. D., H. Ç., R. P. 

d) Dosje hetimore-gjyqësore, me nr.12739.33-A për B. B., P. D., H. Ç., R. P. 

e) Dosje hetimore-gjyqësore, me nr.12739.40-A (Foto) për B. B., P. D., H. Ç., R. P. 

f) Dosje Hetimore-Gjyqesore, me nr.12739.39-A për B. B., P. D., H. Ç., R. P. 

g) Dosje hetimore-gjyqësore, me nr.12739.38-A, për B. B., P. D., H. Ç., R. P 

h) Dosje hetimore-Gjyqësore, me nr.12739.37-A për B. B., P. D., H. Ç., R. P. 

i) Dosje hetimore gjyqesore, me nr.12739.36-A për B. B., P. D., H. Ç., R. P. 

j) Dosje hetimore gjyqësore me nr.12739.3-A, për P. D. 

k) Dosje hetimore gjyqësore me nr. 12739.2-A, për P. D. 

l) Dosje hetimore gjyësore me rr.12739.13 për B. B., P. D., H. Ç., R. P. 

m) Dosje hetimore gjyqësore me nr.12739.11 për B. B., P. D., H. Ç., R. P. 

n) Dosje hetimore gjyqësore me nr.12739.28-A/ Proçesverbalet e të pandehurit P. D. 

o) Dosje hetimore gjyqësore me nr.12739.23-A/ Proçesverbalet e të pandehurit P. D. 

p) Dosje hetimore gjyqësore me nr.12739.21, akte proçeduriale, vendimet për arrestimin, për 

B. B., P. D., H. Ç., R. P. 

 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Gentiana Sula 
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Anëtarë: Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj, Altin Hoxha 

 

Vendim nr. 296, datë 29.05.2020 (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 Th. Sh. dokumentet si më poshtë: 

a) Dosje formulare, nr. 6226 për V. N. (29 fletë) 

b) Dosje hetimore-gjyqësore, nr. 1378 për V. B., A. D. (179 fletë) 

c) Fondi 4; Dosja me nr. 61, viti 1958, Dosja e objektit për Kryepeshkopatën e Klerit 

Ortodoks (132 fletë) 

3. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

 

Kryetare: Gentiana Sula 

Anëtarë: Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj, Altin Hoxha 

 

Vendim nr. 297, datë 29.05.2020 (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. D. dokumentet si më poshtë: 

 

a) Dosje gjyqësore nr. 1167 A. P. (70 fletë) 

b) Dosje përpunimi Nr. 273 A. P. (403 fletë) 

c) Fashikull nr.456 M. C. (204 fletë) 

 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Gentiana Sula 

Anëtarë: Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj, Altin Hoxha 

 

 



67 

 

Vendim nr. 298, datë 02.06.2020 (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 A. T. dokumentet si më poshtë: 

 

a) Fashikull nr.456, M. C. (204 fletë) 

b) Dosja e Objektit e Komitetit Shqipëria e lirë, New York (796 fletë) 

 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Gentiana Sula 

Anëtarë: Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj, Altin Hoxha 

 

Vendim nr. 299, datë 02.06.2020 (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 D. D. dokumentet si më poshtë: 

 

a) Dosje hetimore – gjyqësore, nr. 2284 H. M., S. D. (106 fletë) 

b) Dosje hetimore-gjyqësore, nr. 331 S. T., S. D. (497 fletë) 

  

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

 

Kryetare: Gentiana Sula 

Anëtarë: Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj, Altin Hoxha 

 

Vendim nr. 302, datë 11.06.2020 (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 
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1. Të vendosë në dispozicion të shtetasit L. M. dokumentet si më poshtë: 

 

a) 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. 

  

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

 

Kryetare: Gentiana Sula 

Anëtarë: Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj, Altin Hoxha 

 

Vendim nr. 303, datë 11.06.2020 (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 “Vatra”, nr. 102, deklasifikuar me vendim nr. 12, dt. 17.06.2019, me nr. total 

fletësh 277 (të digjitalizuara 296 faqe).  

 

b) Dosje objekti nr. 733, kategoria 2B, lidhur me Komitetin “Shqipëria e Lirë”, New Jork, 

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: Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj, Altin Hoxha 

 

 

Vendim nr. 304, datë 11.06.2020 (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 
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1. Të vendosë në dispozicion të shtetases F. M. dokumentet si më poshtë: 

 

a) Fondi nr.4; Drejtoria e I, Dega 8, vitit 1989, Dosja 298 për shtetasen G. B. (M. T.), në total 

9 faqe të digjitalizuara.  

  

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

 

Kryetare: Gentiana Sula 

Anëtarë: Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj, Altin Hoxha 
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BIBLIOGRAFIA E INFORMACIONIT TË DEKLASIFIKUAR 

Bibliografia e informacionit të deklasifikuar në AIDSSH me vendim nr. 12, datë 07.05.2020 

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 III, neni 4, pika a), c), Komisioni i Deklasifikimit dhe 

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

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

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

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

07.05.2020, si më poshtë:   

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

I. Marrjen në shqyrtim për deklasifikimin plotësisht të informacionit të klasifikuar “sekret 

shtetëror” që gjendet në dosjet si më poshtë: 

1. Fondi nr.4, Drejtoria e I, Viti 1990, Dega 8, Dosja nr.641, “Mbi ngjarjet e ndodhura në

qytetin e Kavajës, komentet, reagimet, arrestimet dhe masat e marra”, me 53 (pesëdhjetë e

tre) fletë. Niveli i klasifikimit “Sekret”.

2. Fondi nr.4, Drejtoria e I, Viti 1957, Dega 3 Mes, Dosja nr.26, “Raport mbi vjedhjet,

dëmtimet dhe defektet në sektorin e tregëtisë kooperativiste”, me 10 (dhjetë) fletë. Niveli i

klasifikimit “Tepër Sekret”.

3. Fondi nr.4, Drejtoria e I, Viti 1957, Dega 3 Mes, Dosja nr.37, “Udhëzim dërguar

organeve të sigurimit të shtetit në rrethe mbi agjenturën dhe përpunimet në drejtim të

kooperativave bujqësore”, me 2 (dy) fletë. Niveli i klasifikimit “Sekret”.

4. Fondi nr.4, Drejtoria e I, Viti 1958, Shtabi, Dosja nr.106, “Relacion dërguar Komitetit

Qëndror të Partisë mbi disa të meta në drejtim të kolektivizimit dhe në drejtim të

kooperativave bujqësore”, me 4 (katër) fletë. Niveli i klasifikimit “Tepër Sekret”.

5. Fondi nr.4, Drejtoria e I, Viti 1990, Dega 8, Dosja nr.651 “Për disa të dhëna, komente e

vlerësime të raporteve dhe diplomatëve të huaj për manifestimin e studentëve dhe gjendjen

në vendin tonë”, me 36 (tridhjetë e gjashtë) fletë. Niveli i klasifikimit “Sekret”.

6. Fondi nr.4, Drejtoria e I, Viti 1990, Dega 8, Dosja nr.256 “Për një ngjarje të ndodhur në

qytetin Studenti”, me 6 (gjashtë) fletë. Niveli i klasifikimit “Sekret”.

7. Fondi nr.4, Drejtoria e I, Viti 1976, Shtabi, Dosja nr.30 “Fjala e shokut ministër mbajtur

në analizën vjetore të punës së Drejtorisë I-rë të sigurimit për vitin 1976 dhe disa porosi të

shokut H. K”, me 47 (dyzet e shtatë) fletë. Niveli i klasifikimit “Sekret”.
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8. Fondi nr.4, Drejtoria e I, Viti 1981, Dega 2, Dosja nr.68 “Informacion mbi analizën e 

shkëputjes nga survejimi të objektit A. F””, me 4 (katër) fletë. Niveli i klasifikimit “Sekret”. 

9. Fondi nr.4, Drejtoria e I, Viti 1987, Dosja nr.244 “Propozim për faljen e dënimit të mbetur 

të H. R””, me 12 (dymbëdhjetë) fletë. Niveli i klasifikimit “Sekret”. 

10. Fondi nr.4, Drejtoria e I, Viti 1977, Dosja nr.237 “Të dhëna për implikimin e shtetasit H. 

K””, me 8 (tetë) fletë. Niveli i klasifikimit “Sekret”. 

11. Fondi nr.4, Drejtoria e I, viti 1985, Dosja nr.65 “Letër që i burgosuri H. R dërgon nga 

burgu”, me 48 (dyzet e tetë) fletë. Niveli i klasifikimit “Sekret”. 

12. Fondi nr.4, Drejtoria e I, Viti 1984, Dosja nr.13 “Diskutim i BMP H. I në seminarin me 

kuadrot e MPB dhe dy materiale të Zv. ministrit z. R”, me 77 (shtatëdhjetë e shtatë) fletë. 

Niveli i klasifikimit “Sekret”. 

13. Fondi nr.4, Drejtoria e I, Viti 1989, Dosja nr.298 “Për A. K. B., informacion drejtuar R. 

A, A. Ç, H. I dhe R. M.”, me 7 (shtatë) fletë. Niveli i klasifikimit “Sekret”. 

14. Fondi nr.4, Drejtoria e I, Viti 1969, Dosja nr.423/6 “Përgjithësime dhe relacione mbi 

arratisjen në grup të B. Xh”, me 15 (pesëmbëdhjetë) fletë. Niveli i klasifikimit “Tepër 

Sekret”. 

15. Fondi 140, Dosje agjenturore “Sorra” nr.1964 në ngarkim të E. H, me 21 (njëzetë e një) 

fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes “Tepër sekret”. 

16. Fondi 140, Dosje Personale nr.4391-A në ngarkim të Dh. J. K me 16(gjashtëmbëdhjet) 

fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes “Tepër sekret”. 

17. Fondi Operativ, dosje formulare nr.5376, në ngarkim të J. J, me 39 (tridhjetë e nëntë) 

fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “Tepër sekret”. 

18. Fondi Dega e Punëve të Brendshme Tiranë, fashikull nr.608, në ngarkim të familjes J., 

me 10 (dhjetë) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “Tepër sekret”. 

19. Fondi Dega IV, dosje e problemit të centralizuar “Ujëza” nr.914, me 111(njëqind e 

njëmbëdhjetëdhjetë) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “Tepër sekret”. 

20. Fondi Drejtoria e II-të, dosja nr.273 A 165 2A, në ngarkim të A. P, me 310(treqind e 

dhjetë) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “Tepër sekret”. 

 

II. Marrjen në shqyrtim për deklasifikimin pjesërisht të informacionit të klasifikuar “sekret 

shtetëror” që gjendet si më poshtë: 

 

1. Fletë regjistri i Agjenturës Nr.1, konkretisht rreshti me nr. rendor 38, në ngarkim të D. I. 

K, me 1 (një) fletë. Niveli i klasifikimit të regjistrit është “Sekret”. Regjistri i përket fondit 

Dega e Punëve të Brendshme Mat. 

 

 

KRYETARE E KDZH-së 

Gentiana Sula 
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Bibliografia e informacionit të deklasifikuar në AIDSSH me vendim nr. 13, datë 13.05.2020 

  

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 III, neni 4, pika a), c), Komisioni i Deklasifikimit dhe 

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

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

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

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

13.05.2020, si më poshtë:   

  

 

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

 

Deklasifikimin e plotë të dosjeve: 

 

21. Dosje personale dhe pune nr. 1334 në ngarkim të L. N., me 398 (treqind e nëntëdhjetë e 

tetë) fletë. Niveli i klasifikimit “Tepër Sekret”. Dosja i përket fondit Dega e Punëve të 

Brendshme Lushnje.  

22. Dosje pune nr. 5455 në ngarkim të N. P., me 106 (nëntëqind e gjashtë) fletë. Niveli i 

klasifikimit “Sekret. Dosja i përket fondit Dega e Punëve të Brendshme Vlorë. 

23. Dosje personale dhe pune nr. 2322 në ngarkim të H. H., përkatësisht me 264 (dyqind e 

gjashtëdhjetë e katër) fletë. Niveli i klasifikimit “Sekret”. Dosja i përket fondit Dega e 

Punëve të Brendshme Lushnje.  

24. Dosje formulare nr. 3478, Kategoria 2B, në ngarkim të E. H., përkatësisht me 9 (nëntë) 

fletë. Niveli i klasifikimit “Sekret”. Dosja i përket fondit Dega e Punëve të Brendshme Vlorë.  

25. Dosje personale dhe pune nr. 1526 në ngarkim të G. Sh., përkatësisht me 111 (njëqind e 

njëmbëdhjetë) fletë. Niveli i klasifikimit “Tepër Sekret”. Dosja i përket fondit Dega e Punëve 

të Brendshme Lushnje. 

26. Kartelë Model 2 nr. 2569, në ngarkim të L. K., me 1 (një) fletë. Fondi Dega IV. 

27. Kartelë Model 2 nr. 2525, në ngarkim të R. M., me 1 (një) fletë. Kartela i përket fondit 

Dega IV.  

28. Kartelë Model 2 nr. 2506, në ngarkim të I. A., me 1 (një) fletë. Fondi Dega IV. 

29. Kartelë Model 2 nr. 2367, në ngarkim të A. Sh., me 1 (një) fletë. Kartela i përket fondit 

Dega IV.  

30. Kartelë Model 2 nr. 2589, në ngarkim të L. O., me 1 (një) fletë. Kartela i përket fondit Dega 

IV.  

31. Kartelë Model 2 nr. 2121, në ngarkim të P. S., me 1 (një) fletë. Kartela i përket fondit Dega 

IV.  
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32. Kartelë Model 2 nr. 11980, në ngarkim të L. Ll., me 1 (një) fletë. Kartela i përket fondit 

Dega IV.  

33. Kartelë Model 2 nr. 5203, në ngarkim të Z. D., me 1 (një) fletë. Kartela i përket fondit Dega 

IV.  

34. Kartelë Model 2 nr. 5856, në ngarkim të L. K., me 1 (një) fletë. Kartela i përket fondit Dega 

IV.  

35. Kartelë Model 2 nr. 6244, në ngarkim të E. H., me 1 (një) fletë. Kartela i përket fondit Dega 

IV.  

36. Kartelë Model 2 nr. 1810, në ngarkim të P. Ll., me 1 (një) fletë. Kartela i përket fondit 

Dega IV.  

37. Kartelë Model 2 nr. 2359, në ngarkim të B. A., me 1 (një) fletë. Kartela i përket fondit Dega 

IV.  

38. Kartelë Model 2 nr. 5423, në ngarkim të E. G., me 1 (një) fletë. Kartela i përket fondit Dega 

IV.  

39. Kartelë Model 2 nr. 2332, në ngarkim të F. B., me 1 (një) fletë. Kartela i përket fondit Dega 

IV.  

40. Kartelë Model 2 nr. 2555, në ngarkim të Q. S., me 1 (një) fletë. Kartela i përket fondit Dega 

IV.  

41. Kartelë Model 2 nr. 2368, në ngarkim të Q. Xh., me 1 (një) fletë. Kartela i përket fondit 

141, Dega e Punëve të Brendshme Lushnje.  

42. Kartelë Model 2 nr. 2340, në ngarkim të T. H., me 1 (një) fletë. Kartela i përket fondit 141, 

Dega e Punëve të Brendshme Lushnje.  

43. Kartelë Model 2 nr. 1038, në ngarkim të A. P., me 1 (një) fletë. Kartela i përket fondit 141, 

Dega e Punëve të Brendshme Lushnje.  

44. Kartelë Model 2 nr. 4064, në ngarkim të L. S., me 1 (një) fletë. Kartela i përket fondit 141, 

Dega e Punëve të Brendshme Lushnje.  

45. Kartelë Model 2 nr. 2855, në ngarkim të F. K., me 1 (një) fletë. Kartela i përket fondit 141, 

Dega e Punëve të Brendshme Lushnje.  

 

 

Deklasifikimin e pjesshëm të informacionit: 

 

1. Fletë regjistri nr. 1, konkretisht rreshti me nr. rendor 1334, në ngarkim të L. N., me 1 (një) 

fletë. Niveli i klasifikimit i regjistrit është “Sekret”. Regjistri i përket fondit Dega e Punëve 

të Brendshme Lushnje.   

2. Fletë regjistri i agjenturës nr. 1, konkretisht rreshti me nr. rendor 2121, në ngarkim të P. 

S., me 1 (një) fletë. Niveli i klasifikimit i regjistrit është “Sekret”. Fondi Dega e Punëve të 

Brendshme Lushnje. 
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3. Fletë regjistri i agjenturës nr. 1, konkretisht rreshti me nr. rendor 2367, në ngarkim të A. 

Sh., me 1 (një) fletë. Niveli i klasifikimit i regjistrit është “Sekret”. Fondi Dega e Punëve të 

Brendshme Lushnje. 

4. Fletë regjistri i agjenturës nr. 1, konkretisht rreshti me nr. rendor 2368, në ngarkim të Q. 

Xh., me 1 (një) fletë. Niveli i klasifikimit i regjistrit është “Sekret”. Fondi Dega e Punëve të 

Brendshme Lushnje. 

5. Fletë regjistri i agjenturës nr. 1, konkretisht rreshti me nr. rendor 2589, në ngarkim të L. 

O., me 1 (një) fletë. Niveli i klasifikimit i regjistrit është “Sekret”. Fondi Dega e Punëve të 

Brendshme Lushnje. 

6. Fletë regjistri i agjenturës nr. 1, konkretisht rreshti me nr. rendor 1038, në ngarkim të A. 

P., me 1 (një) fletë. Niveli i klasifikimit i regjistrit është “Sekret”. Fondi Dega e Punëve të 

Brendshme Lushnje.  

7. Fletë regjistri i agjenturës nr. 1, konkretisht rreshti me nr. rendor 1810, në ngarkim të P. 

L., me 1 (një) fletë. Niveli i klasifikimit i regjistrit është “Sekret”. Fondi Dega e Punëve të 

Brendshme Lushnje. 

8. Fletë regjistri i agjenturës nr. 1, konkretisht rreshti me nr. rendor 2034, në ngarkim të F. 

B., me 1 (një) fletë. Niveli i klasifikimit i regjistrit është “Sekret”. Fondi Dega e Punëve të 

Brendshme Lushnje. 

9. Fletë regjistri i agjenturës nr. 1, konkretisht rreshti me nr. rendor 2359, në ngarkim të B. 

A., me 1 (një) fletë. Niveli i klasifikimit i regjistrit është “Sekret”. Fondi Dega e Punëve të 

Brendshme Lushnje. 

10. Fletë regjistri i agjenturës nr. 1, konkretisht rreshti me nr. rendor 3021, në ngarkim të E. 

G., me 1 (një) fletë. Niveli i klasifikimit i regjistrit është “Sekret”. Fondi Dega e Punëve të 

Brendshme Lushnje. 

11. Fletë regjistri i agjenturës nr. 1, konkretisht rreshti me nr. rendor 1526, në ngarkim të G. 

Sh., me 1 (një) fletë. Niveli i klasifikimit i regjistrit është “Sekret”. Fondi Dega e Punëve të 

Brendshme Lushnje. 

12. Fletë regjistri i agjenturës nr. 1, konkretisht rreshti me nr. rendor 802, në ngarkim të Z.Dh., 

me 1 (një) fletë. Niveli i klasifikimit i regjistrit është “Sekret”. Fondi Dega e Punëve të 

Brendshme Lushnje. 

13. Fletë regjistri i agjenturës nr. 1, konkretisht rreshti me nr. rendor 1531, në ngarkim të I. 

Ç., me 1 (një) fletë. Niveli i klasifikimit i regjistrit është “Sekret”. Fondi Dega e Punëve të 

Brendshme Lushnje. 

14. Fletë regjistri i agjenturës nr. 1, konkretisht rreshti me nr. rendor 2340, në ngarkim të H. 

H., me 1 (një) fletë. Niveli i klasifikimit i regjistrit është “Sekret”. Fondi Dega e Punëve të 

Brendshme Lushnje. 

15. Fletë regjistri i agjenturës Model. 2, konkretisht rreshti me nr. rendor 2322, në ngarkim të 

H. H., me 1 (një) fletë. Niveli i klasifikimit i regjistrit është “Sekret”. Fondi Dega e Punëve 

të Brendshme Lushnje. 
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16. Fletë regjistri i agjenturës Model. 10, konkretisht rreshti me nr. rendor 1206 në ngarkim të 

L. L., me 1 (një) fletë. Niveli i klasifikimit i regjistrit është “Sekret”. Fondi Dega e Punëve 

të Brendshme Lushnje. 

17. Fletë regjistri i agjenturës nr. 1, konkretisht rreshti me nr. rendor 2058, në ngarkim të Q. 

Ç., me 1 (një) fletë. Niveli i klasifikimit i regjistrit është “Sekret”. Fondi Dega e Punëve të 

Brendshme Lushnje. 

18. Fletë regjistri i agjenturës nr. 1, konkretisht rreshti me nr. rendor 2332, në ngarkim të F. 

B., me 1 (një) fletë. Niveli i klasifikimit i regjistrit është “Sekret”. Fondi Dega e Punëve të 

Brendshme Lushnje. 

19. Fletë regjistri i agjenturës nr. 1, konkretisht rreshti me nr. rendor 2855, në ngarkim të F. 

K., me 1 (një) fletë. Niveli i klasifikimit i regjistrit është “Sekret”. Fondi Dega e Punëve të 

Brendshme Lushnje. 

20. Fletë regjistri i agjenturës nr. 1, konkretisht rreshti me nr. rendor 2329, në ngarkim të M. 

Sh., me 1 (një) fletë. Niveli i klasifikimit i regjistrit është “Sekret”. Fondi Dega e Punëve të 

Brendshme Lushnje. 

21. Fletë regjistri i agjenturës nr. 1, konkretisht rreshti me nr. rendor 2412, në ngarkim të P. 

N., me 1 (një) fletë. Niveli i klasifikimit i regjistrit është “Sekret”. Fondi Dega e Punëve të 

Brendshme Lushnje. 

22. Fletë regjistri i agjenturës nr. 1, konkretisht rreshti me nr. rendor 2555, në ngarkim të Q. 

S., me 1 (një) fletë. Niveli i klasifikimit i regjistrit është “Sekret”. Fondi Dega e Punëve të 

Brendshme Lushnje. 

23. Fletë regjistri i agjenturës nr. 1, konkretisht rreshti me nr. rendor 2506, në ngarkim të I. 

A., me 1 (një) fletë. Niveli i klasifikimit i regjistrit është “Sekret”. Fondi Dega e Punëve të 

Brendshme Lushnje. 

24. Fletë regjistri i agjenturës nr. 1, konkretisht rreshti me nr. rendor 2525, në ngarkim të R. 

M., me 1 (një) fletë. Niveli i klasifikimit i regjistrit është “Sekret”. Fondi Dega e Punëve të 

Brendshme Lushnje. 

25. Fletë regjistri i agjenturës nr. 1, konkretisht rreshti me nr. rendor 2569, në ngarkim të L. 

K., me 1 (një) fletë. Niveli i klasifikimit i regjistrit është “Sekret”. Fondi Dega e Punëve të 

Brendshme Lushnje. 

26. Fletë regjistri i agjenturës nr. 2, konkretisht rreshti me nr. rendor 5471, në ngarkim të P. 

A., me 1 (një) fletë. Niveli i klasifikimit i regjistrit është “Sekret”. Fondi Dega e Punëve të 

Brendshme Elbasan. 

27. Fletë regjistri i agjenturës nr. 2, konkretisht rreshti me nr. rendor 5343, në ngarkim të L. 

Ll., me 1 (një) fletë. Niveli i klasifikimit i regjistrit është “Sekret”. Fondi Dega e Punëve të 

Brendshme Elbasan. 

28. Fletë regjistri i agjenturës nr. 2, konkretisht rreshti me nr. rendor 5455, në ngarkim të N. 

P., me 1 (një) fletë. Niveli i klasifikimit i regjistrit është “Sekret”. Fondi Dega e Punëve të 

Brendshme Elbasan. 



76 

 

29. Fletë regjistri i agjenturës nr. 2, konkretisht rreshti me nr. rendor 5203, në ngarkim të Z. 

D., me 1 (një) fletë. Niveli i klasifikimit i regjistrit është “Sekret”. Fondi Dega e Punëve të 

Brendshme Elbasan. 

30. Fletë regjistri i agjenturës nr. 2, konkretisht rreshti me nr. rendor 5455, në ngarkim të L. 

K., me 1 (një) fletë. Niveli i klasifikimit i regjistrit është “Sekret”. Fondi Dega e Punëve të 

Brendshme Elbasan. 

31. Fletë regjistri i agjenturës nr. 2, konkretisht rreshti me nr. rendor 5794, në ngarkim të E. 

H., me 1 (një) fletë. Niveli i klasifikimit i regjistrit është “Sekret”. Fondi Dega e Punëve të 

Brendshme Elbasan. 

 

KRYETARE E KDZH-së 

Gentiana Sula 

 

Bibliografia e informacionit të deklasifikuar në AIDSSH me vendim nr. 14, datë 02.06.2020 

  

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 III, neni 4, pika a), c), Komisioni i Deklasifikimit dhe 

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

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

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

deklasifikimin e plotë të dosjeve të klasifikuara “sekret shtetëror”, me vendimin nr. 14, datë 

02.06.2020, si më poshtë:   

 

  

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

 

III. Marrjen në shqyrtim për deklasifikimin plotësisht të informacionit të klasifikuar “sekret 

shtetëror” që gjendet në dosjet si më poshtë: 

 

 

1. Fondi nr.4, Drejtoria e I, Viti 1990, Dosja nr. 573, “Për disa komente nga të ikurit 

nëpërmjet amabasadave të huaja”, me 17 (shtatëmbëdhjetë) fletë. Niveli i klasifikimit 

“Sekret”.  

2. Fondi nr.4, Drejtoria e I, Viti 1990, Dosja nr. 563, “Listat e refugjatëve sipas 

ambasadave”, me 125 (njëqind e njëzet e pesë) fletë. Niveli i klasifikimit “Sekret”. 
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3. Fondi nr.6, Zbulimi Politikë, Viti 1945, Dosja nr.33, “Fashikull me materiale të 

përpunimit agjentural të kriminelit I. O” me 44 (dyzet e katër) fletë. Niveli i klasifikimit 

“Tepër Sekret”.  

4. Fondi Operativ, dosje formulare nr. 1408, në ngarkim të N. J. Gj, me 57 (pesëdhjetë e 

shtatë) fletë. Niveli i klasifikimit “Tepër Sekret”. 

5. Fondi Dega e Punëve të Brendshme Dibër, fashikull për veprimtarinë armiqësore të ish 

klerit reaksionar nr. 536, me dy volume, përkatësisht me 43 (dyzet e tre) fletë dhe 5 (pesë) 

fletë. Niveli i klasifikimit “Sekret”. 

6. Fondi Dega e Punëve të Brendshme Elbasan, fashikull i drejtimit klerik, me dy volume 

5 (pesë) dhe 17 (shtatëmbëdhjetë) fletë. Niveli i klasifikimit “Sekret”. 

7. Fondi Dega e Punëve të Brendshme Ersekë, fashikull për zbulimin e veprimtarisë 

armiqësore të ish klerit reaksionar, 2 volume përkatësisht me 15(pesëmbëdhjetë) dhe 2 (dy) 

fletë. Niveli i klasifikimit “Tepër Sekret”.  

8. Fondi Dega e Punëve të Brendshme Krujë, dosje drejtimi për zbulimin e veprimtarisë 

armiqësore të ish klerit reaksionar nr. 45, 2 volume përkatësisht me 32 (tridhjetë e dy) 

dhe 5 (pesë) fletë. Niveli i klasifikimit “Sekret”. 

9. Fondi Dega e Punëve të Brendshme Tiranë, dosje përpunimi nr. 10.524, në ngarkim të 

M. A. Ç, me 120 (njëqind e njëzet) fletë. Niveli i klasifikimit “Tepër Sekret”. 

10. Fondi Dega e Punëve të Brendshme Shkodër, dosje përpunimi nr. 6283, në ngarkim të 

S. I. K, me 17 (shtatëmbëdhjetë) fletë. Niveli i klasifikimit “Tepër Sekret”. 

11. Fondi Dega e Punëve të Brendshme Gjirokastër, fashikull për veprimtarinë armiqësore 

të ish klerikëve reaksionarë nr. 33, 3 volume përkatësisht me 20 (njëzet) 5(pesë) dhe 5 

(pesë) fletë. Niveli i klasifikimit “Sekret”.  

12. Fondi nr.4, Drejtoria e Parë e ish Sigurimit të Shtetit, Historiku i Organeve Sigurimit të 

Shtetit të Rrethit Sarandë për periudhën 1941-1970, me 150 (njëqind e pesëdhjetë) fletë. 

Niveli i klasifikimit “Sekret”.  

13. Fondi nr.4, Drejtoria e Parë e ish Sigurimit të Shtetit, Historiku i Organeve Sigurimit të 

Shtetit të Rrethit Berat (vëllimi i dytë), për periudhën 1956-1975, me 182 (njëqind e 

tetëdhjetë e dy) fletë. Niveli i klasifikimit “Sekret”.  

14. Fondi nr.4, Drejtoria e Parë e ish Sigurimit të Shtetit, Historiku i Sigurimit të Degës së 

Punëve të Brendshme të Rrethit Librazhd për periudhën 1943-1975 me 139 (njëqind e 

tridhjetë e nëntë) fletë. Niveli i klasifikimit “Sekret”.  

15. Fondi nr.4, Drejtoria e Parë e ish Sigurimit të Shtetit, Historiku i Sigurimit të Shtetit i 

Degës së Punëve të Brendshme të Rrethit Skrapar, për periudhën 1943-1975, me 166 

(njëqind e gjashtëdhjetë e gjashtë) fletë. Niveli i klasifikimit “Sekret”.  

16. Fondi nr.4, Drejtoria e Parë e ish Sigurimit të Shtetit, Historiku i Sigurimit të Shtetit të 

rrethit Korcë për periudhën 1941-1975 me 277 (dyqind e shtatëdhjetë e shtatë) fletë. Niveli 

i klasifikimit “Sekret”.  
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17. Fondi nr.4, Drejtoria e Parë e ish Sigurimit të Shtetit, Historiku i Sigurimit të Shtetit të 

Degës së Punëve të Brendshme të rrethit Lushnje, për periudhën 1943-1975, me 248 

(dyqind e dyzet e tetë) fletë. Niveli i klasifikimit “Sekret”.  

18. Fondi nr.4, Drejtoria e Parë e ish Sigurimit të Shtetit, Historiku i armës së Sigurimit të 

Shtetit të rrethit Tropojë për periudhën 1941-1975, me 248 (dyqind e dyzet e tetë) fletë. 

Niveli i klasifikimit “Sekret”.  

19. Fondi nr.4, Drejtoria e Parë e ish Sigurimit të Shtetit, Historiku i Organeve Sigurimit të 

Shtetit të rrethit Kolonjë për periudhën 1941-1975, me 280 (dyqind e tetëdhjetë) fletë. 

Niveli i klasifikimit “Sekret”.  

20. Fondi nr.4, Drejtoria e Parë e ish Sigurimit të Shtetit, Historiku i Sigurimit të Shtetit të 

Degës së Punëve të Brendshme të rrethit Gramsh për periudhën 1941-1975, me 174 

(njëqind e shtatëdhjetë e katër) fletë. Niveli i klasifikimit “Sekret”.  

21. Fondi nr.4, Drejtoria e Parë e ish Sigurimit të Shtetit, Historiku i Sigurimit të Shtetit të 

Degës së Punëve të Brendshme të rrethit Pogradec për periudhën 1943-1975, me 171 

(njëqind e shtatëdhjetë e një) fletë. Niveli i klasifikimit “Sekret”.  

22. Fondi nr.4, Drejtoria e Parë e ish Sigurimit të Shtetit, Historiku i Sigurimit të Shtetit të 

Degës së Punëve të Brendshme të rrethit Vlorë për periudhën 1941-1970 me 239(dyqind 

e tridhjetë e nëntë) fletë. Niveli i klasifikimit “Sekret”.  

23. Fondi nr.4, Drejtoria e Parë e ish Sigurimit të Shtetit, Historiku i Organeve Sigurimit të 

Shtetit të rrethit Gjirokastër për periudhën 1941-1975 me 164(njëqind e gjashtëdhjetë e 

katër) fletë. Niveli i klasifikimit “Sekret”.  

24. Fondi nr.4, Drejtoria e Parë e ish Sigurimit të Shtetit, Historiku i Armës së Sigurimit të 

rrethit Dibër, me dy vëllime për periudhën 1941-1975 dhe 1955-1975 me 194 (njëqind e 

nëntëdhjetë) dhe 207 (dyqind e shtatë) fletë. Niveli i klasifikimit “Sekret”.  

25. Fondi nr.4, Drejtoria e Parë e ish Sigurimit të Shtetit, Historiku i Organeve Sigurimit të 

Shtetit të rrethit Durrës për periudhën 1943-1970 me 272 (dyqind e shtatëdhjetë e dy) fletë. 

Niveli i klasifikimit “Sekret”.  

26. Fondi nr.4, Drejtoria e Parë e ish Sigurimit të Shtetit, Historiku i Armës së Sigurimit të 

rrethit Tepelenë me dy vëllime për periudhën 1941-1976 dhe 1976-1980 me 133 (njëqind e 

tridhjetë e tre) dhe 46 (dyzet e gjashtë) fletë. Niveli i klasifikimit “Sekret”.  

27. Fondi nr.4, Drejtoria e Parë e ish Sigurimit të Shtetit, Historiku i Sigurimit i Degëve 

Punëve Brendshme të rrethit Shkodër, për periudhën 1941-1975, me 294 (dyqind e 

nëntëdhjetë e katër) fletë. Niveli i klasifikimit “Sekret”.  

28. Fondi nr.4, Drejtoria e Parë e ish Sigurimit të Shtetit, Historiku i Sigurimit i Degës së 

Punëve Brendshme Lezhë për periudhën 1941-1970 me 136 (njëqind e tridhjetë e gjashtë) 

fletë. Niveli i klasifikimit “Sekret”.  

29. Fondi nr.4, Drejtoria e Parë e ish Sigurimit të Shtetit, Historiku i Sigurimit i Degës së 

Punëve Brendshme Burrel, për periudhën 1943-1975, me 130 (njëqind e tridhjetë ) fletë. 

Niveli i klasifikimit “Sekret”.  
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30. Fondi Dega e Punëve të Brendshme Pogradec, listë vecimi e Komisionit të Ekspertizës nr.5, 

datë 12.4.1991, model 10/1, me 3(tre) fletë. Niveli i klasifikimit “Tepër Sekret”.  

31. Fondi Dega e Punëve të Brendshme Fier, Vendim i datës 30.11.1990, Për heqjen nga kontrolli 

operativ të objektit P. K, dhe vecimin e dosjes për asgjesim, me 2(dy) fletë. Niveli i klasifikimit 

“Sekret”. 

 

 

IV. Marrjen në shqyrtim për deklasifikimin pjesërisht të informacionit të klasifikuar “sekret 

shtetëror” që gjendet si më poshtë: 

 

 

1. Fondi Dega IV, 1 (një) fletë e regjistrit të agjenturës nr.1, konkretisht rreshti me nr. rendor 

12387, në ngarkim të A. Q. C, me 1 (një) fletë. Niveli i klasifikimit “Sekret”.  

2. Fondi Dega e Punëve të Brendshme Krujë, 1 (një) fletë regjistri e rregjistrit model 2 të 

R.S.I, konkretisht rreshti me nr. rendor 2128, në ngarkim të V. N. M, Niveli i klasifikimit 

“Sekret”.  

3. Fondi Dega e Punëve të Brendshme Dibër, 1 (një) fletë regjistri e rregjistrit të agjenturës 

model K. I, konkretisht rreshti me nr. rendor 2784, në ngarkim të B. L. R. Niveli i 

klasifikimit “Sekret”.  

4. Fondi Dega e Punëve të Brendshme Pogradec, 1 (një) fletë regjistri e rregjistrit model 10, 

konkretisht rreshti me nr. rendor 3222, në ngarkim të Sh. S. H. Niveli i klasifikimit “Sekret”. 

 

KRYETARE E KDZH-së 

Gentiana Sula 

 

 

Bibliografia e informacionit të deklasifikuar në AIDSSH me vendim nr. 15, datë 03.06.2020 

  

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 III, neni 4, pika a), c), Komisioni i Deklasifikimit dhe 

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

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

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

deklasifikimin e plotë të dosjeve të klasifikuara “sekret shtetëror”, me vendimin nr. 15, datë 

03.06.2020, si më poshtë:   
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Fondi arkivor i ish-Sigurimit të Shtetit që administrohet nga AIDSSH 

 

Deklasifikimin e plotë të informacionit: 

 

1. Kartelë Model 2 nr. 2027, në ngarkim të S.A., me 1 (një) fletë. Kartela i pwrket fondit Dega 

IV. 

2. Kartelë Model 2 nr. 2487, në ngarkim të R. S., me 1 (një) fletë. Kartela i përket fondit Dega 

IV.  

3. Kartelë Model 2 nr. 1369, në ngarkim të M. H., me 1 (një) fletë. Kartela i pwrket fondit 

Dega IV. 

4. Kartelë Model 2 nr. 145, në ngarkim të R. S., me 1 (një) fletë. Kartela i përket fondit Dega 

IV.  

5. Kartelë Model 2 nr. 22391, në ngarkim të S. S., me 1 (një) fletë. Kartela i përket fondit 

Dega IV.  

6. Kartelë Model 2 nr. 249, në ngarkim të H. R., me 1 (një) fletë. Kartela i përket fondit Dega 

IV.  

7. Kartelë Model 2 nr. 2357, në ngarkim të A. M., me 1 (një) fletë. Kartela i përket fondit 

Dega IV.  

8. Kartelë Model 2 nr. 578, në ngarkim të B. Sh., me 1 (një) fletë. Kartela i përket fondit Dega 

IV.  

9. Kartelë Model 2 nr. 863, në ngarkim të B. L., me 1 (një) fletë. Kartela i përket fondit Dega 

IV.  

10. Kartelë Model 2 nr. 105, në ngarkim të H. D., me 1 (një) fletë. Kartela i përket fondit Dega 

IV.  

11. Kartelë Model 2 nr. 2348, në ngarkim të H. M., me 1 (një) fletë. Kartela i përket fondit 

Dega IV.  

12. Kartelë Model 2 nr. 960, në ngarkim të R. Q., me 1 (një) fletë. Kartela i përket fondit Dega 

IV.  

 

 

Deklasifikimin e pjesshëm të informacionit: 

 

1. Dosje e Punës nr. 2396, në ngarkim të A. N., konkretisht raporti i datës 09.05.1980. Niveli 

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

Brendshme Dibër. 

2. Dosje e Punës nr. 2396, në ngarkim të A. N., konkretisht raporti i datës 10.06.1970. Niveli 

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

Brendshme Dibër. 
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3. Dosje e Punës nr. 1305, në ngarkim të Z. N., konkretisht raporti i datës 19.11.1968.  Niveli 

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

Brendshme Dibër.  

4. Dosje e Punës nr. 2057, në ngarkim të V. B., konkretisht raporti i datës 09.10.1967. Niveli i 

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

Brendshme Dibër.  

5. Dosje e Punës nr. 2486, në ngarkim të R. S., konkretisht raporti i datës 10.01.1978 si dhe 

raporti i datës 11.07.1984. Niveli i klasifikimit të dosjes është “Tepër Sekret”. Dosja i përket 

fondit Dega e Punëve të Brendshme Dibër.  

6. Dosje e Punës nr. 2267, në ngarkim të H. K., konkretisht raporti i datës 30.07.1979. Niveli 

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

Brendshme Dibër.  

7. Dosje e Punës nr. 1867, në ngarkim të A. T., konkretisht raportet e datës 06.04.1980, 

15.06.1980, 09.10.1980, 16.11.1980, 07.06.1981, 13.04.1981, 03.07.1981, 05.08.1981, 

05.09.1981, 28.09.1981. Niveli i klasifikimit të dosjes është “Tepër Sekret”. Dosja i përket 

fondit Dega e Punëve të Brendshme Dibër.  

8. Dosje e Punës nr. 2486, në ngarkim të R. S., konkretisht raportet e datës 06.11.1982, 

07.01.1983, 23.05.1981, 22.09.1980, 20.09.1980, 25.09.1980, 08.08.1980, 09.04.1984, si 

dhe Vijë sjellje e datës 01.11.1982 dhe e datës 16.11. Niveli i klasifikimit të dosjes është 

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

9. Dosje e Punës nr. 1711, në ngarkim të R. D., konkretisht raporti i datës 15.06.1982. Niveli 

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

Brendshme Dibër.  

10. Dosje e Punës nr. 4310, në ngarkim të N. B., konkretisht raporti i datës 15.12.1986 si dhe 

raporti i datës 22.07.1987. Niveli i klasifikimit të dosjes është “Tepër Sekret”. Dosja i përket 

fondit Dega e Punëve të Brendshme Dibër. 

11. Fletë regjistri i agjenturës Model 10, konkretisht rreshti me nr. rendor 297, në ngarkim të 

J. B., me 1 (një) fletë. Niveli i klasifikimit i regjistrit është “Sekret”. Fondi Dega e Punëve 

të Brendshme Dibër. 

12. Fletë regjistri i agjenturës Model 2, konkretisht rreshti me nr. rendor 2027, në ngarkim të 

S. A., me 1 (një) fletë. Niveli i klasifikimit i regjistrit është “Sekret”. Fondi Dega e Punëve 

të Brendshme Dibër. 

13. Fletë regjistri i agjenturës Model 2, konkretisht rreshti me nr. rendor 2032, në ngarkim të 

M. A., me 1 (një) fletë. Niveli i klasifikimit i regjistrit është “Sekret”. Fondi Dega e Punëve 

të Brendshme Dibër. 

14. Fletë regjistri i agjenturës Model 2, konkretisht rreshti me nr. rendor 2106, në ngarkim të 

F. Ç., me 1 (një) fletë. Niveli i klasifikimit i regjistrit është “Sekret”. Fondi Dega e Punëve 

të Brendshme Dibër. 
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15. Fletë regjistri i agjenturës Model 2, konkretisht rreshti me nr. rendor 2267, në ngarkim të 

H. K., me 1 (një) fletë. Niveli i klasifikimit i regjistrit është “Sekret”. Fondi Dega e Punëve 

të Brendshme Dibër. 

16. Fletë regjistri i agjenturës Model 2, konkretisht rreshti me nr. rendor 1865, në ngarkim të 

A. T., me 1 (një) fletë. Niveli i klasifikimit i regjistrit është “Sekret”. Fondi Dega e Punëve 

të Brendshme Dibër. 

17. Fletë regjistri i agjenturës Model 2, konkretisht rreshti me nr. rendor 2486, në ngarkim të 

R.S., me 1 (një) fletë. Niveli i klasifikimit i regjistrit është “Sekret”. Fondi Dega e Punëve të 

Brendshme Dibër. 

18. Fletë regjistri i agjenturës Model 2, konkretisht rreshti me nr. rendor 2396, në ngarkim të 

A. N., me 1 (një) fletë. Niveli i klasifikimit i regjistrit është “Sekret”. Fondi Dega e Punëve 

të Brendshme Dibër. 

19. Fletë regjistri i agjenturës Model 2, konkretisht rreshti me nr. rendor 2145, në ngarkim të 

R. D., me 1 (një) fletë. Niveli i klasifikimit i regjistrit është “Sekret”. Fondi Dega e Punëve 

të Brendshme Dibër. 

20. Fletë regjistri i agjenturës Model 2, konkretisht rreshti me nr. rendor 2487, në ngarkim të 

R. S., me 1 (një) fletë. Niveli i klasifikimit i regjistrit është “Sekret”. Fondi Dega e Punëve 

të Brendshme Dibër.  

21. Fletë regjistri i agjenturës Model 2, konkretisht rreshti me nr. rendor 2212, në ngarkim të 

M. H., me 1 (një) fletë. Niveli i klasifikimit i regjistrit është “Sekret”. Fondi Dega e Punëve 

të Brendshme Dibër.  

22. Fletë regjistri i agjenturës Model 2, konkretisht rreshti me nr. rendor 4310, në ngarkim të 

N. B., me 1 (një) fletë. Niveli i klasifikimit i regjistrit është “Sekret”. Fondi Dega e Punëve 

të Brendshme Dibër.  

23. Fletë regjistri i agjenturës Model 2, konkretisht rreshti me nr. rendor 4270, në ngarkim të 

N. N., me 1 (një) fletë. Niveli i klasifikimit i regjistrit është “Sekret”. Fondi Dega e Punëve 

të Brendshme Dibër.  

24. Fletë regjistri i agjenturës, regjistri i vjetër, konkretisht rreshti me nr. rendor 960, në 

ngarkim të R. Q., me 1 (një) fletë. Niveli i klasifikimit i regjistrit është “Sekret”. Fondi Dega 

e Punëve të Brendshme Dibër.  

25. Fletë regjistri i agjenturës, regjistri i vjetër, konkretisht rreshti me nr. rendor 1113, në 

ngarkim të A. M., me 1 (një) fletë. Niveli i klasifikimit i regjistrit është “Sekret”. Fondi Dega 

e Punëve të Brendshme Dibër.  

26. Fletë regjistri i agjenturës, regjistri i vjetër, konkretisht rreshti me nr. rendor 964, në 

ngarkim të A. M., me 1 (një) fletë. Niveli i klasifikimit i regjistrit është “Sekret”. Fondi Dega 

e Punëve të Brendshme Dibër.  

27. Fletë regjistri i agjenturës, regjistri i vjetër, konkretisht rreshti me nr. rendor 64, në 

ngarkim të H. D., me 1 (një) fletë. Niveli i klasifikimit i regjistrit është “Sekret”. Fondi Dega 

e Punëve të Brendshme Dibër.  
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28. Fletë regjistri i agjenturës, regjistri i vjetër, konkretisht rreshti me nr. rendor 679, në 

ngarkim të Xh. M., me 1 (një) fletë. Niveli i klasifikimit i regjistrit është “Sekret”. Fondi 

Dega e Punëve të Brendshme Dibër.  

29. Fletë regjistri i agjenturës, regjistri i vjetër, konkretisht rreshti me nr. rendor 16, në 

ngarkim të H. R., me 1 (një) fletë. Niveli i klasifikimit i regjistrit është “Sekret”. Fondi Dega 

e Punëve të Brendshme Dibër.  

30. Fletë regjistri i agjenturës, regjistri i vjetër, konkretisht rreshti me nr. rendor 281, në 

ngarkim të Z. N., me 1 (një) fletë. Niveli i klasifikimit i regjistrit është “Sekret”. Fondi Dega 

e Punëve të Brendshme Dibër.  

31. Fletë regjistri i agjenturës, regjistri i vjetër, konkretisht rreshti me nr. rendor 606, në 

ngarkim të A. M., me 1 (një) fletë. Niveli i klasifikimit i regjistrit është “Sekret”. Fondi Dega 

e Punëve të Brendshme Dibër.  

32. Fletë regjistri i agjenturës, regjistri i vjetër, konkretisht rreshti me nr. rendor 50, në 

ngarkim të D. B., me 1 (një) fletë. Niveli i klasifikimit i regjistrit është “Sekret”. Fondi Dega 

e Punëve të Brendshme Dibër.  

33. Fletë regjistri i agjenturës, regjistri i vjetër, konkretisht rreshti me nr. rendor 286, në 

ngarkim të S. S., me 1 (një) fletë. Niveli i klasifikimit i regjistrit është “Sekret”. Fondi Dega 

e Punëve të Brendshme Dibër.  

34. Fletë regjistri i agjenturës, regjistri i vjetër, konkretisht rreshti me nr. rendor 145, në 

ngarkim të R. S., me 1 (një) fletë. Niveli i klasifikimit i regjistrit është “Sekret”. Fondi Dega 

e Punëve të Brendshme Dibër.  

35. Fletë regjistri i agjenturës, regjistri i vjetër, konkretisht rreshti me nr. rendor 578, në 

ngarkim të B. Sh., me 1 (një) fletë. Niveli i klasifikimit i regjistrit është “Sekret”. Fondi Dega 

e Punëve të Brendshme Dibër.  

36. Fletë regjistri i agjenturës, regjistri i vjetër, konkretisht rreshti me nr. rendor 1013, në 

ngarkim të A. Z., me 1 (një) fletë. Niveli i klasifikimit i regjistrit është “Sekret”. Fondi Dega 

e Punëve të Brendshme Dibër.  

37. Fletë regjistri i agjenturës, regjistri i vjetër, konkretisht rreshti me nr. rendor 1087, në 

ngarkim të B. L., me 1 (një) fletë. Niveli i klasifikimit i regjistrit është “Sekret”. Fondi Dega 

e Punëve të Brendshme Dibër.  

38. Fletë regjistri i agjenturës, regjistri i vjetër, konkretisht rreshti me nr. rendor 1167, në 

ngarkim të V. B., me 1 (një) fletë. Niveli i klasifikimit i regjistrit është “Sekret”. Fondi Dega 

e Punëve të Brendshme Dibër.  

39. Fletë regjistri i agjenturës Model 2, konkretisht rreshti me nr. rendor 3887, në ngarkim të 

S. R., me 1 (një) fletë. Niveli i klasifikimit i regjistrit është “Sekret”. Fondi Dega e Punëve 

të Brendshme Dibër.  

40. Fletë regjistri i agjenturës Model 2, konkretisht rreshti me nr. rendor 4702, në ngarkim të 

B. U., me 1 (një) fletë. Niveli i klasifikimit i regjistrit është “Sekret”. Fondi Dega e Punëve 

të Brendshme Dibër.  
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41. Fletë regjistri i agjenturës Model 2, konkretisht rreshti me nr. rendor 2309, në ngarkim të 

V. L., me 1 (një) fletë. Niveli i klasifikimit i regjistrit është “Sekret”. Fondi Dega e Punëve 

të Brendshme Dibër.  

42. Fletë regjistri i agjenturës Model 10, konkretisht rreshti me nr. rendor 135, në ngarkim të 

H. R., me 1 (një) fletë. Niveli i klasifikimit i regjistrit është “Sekret”. Fondi Dega e Punëve 

të Brendshme Dibër.  

43. Fletë regjistri i agjenturës Model 10, konkretisht rreshti me nr. rendor 256, në ngarkim të 

R. S., me 1 (një) fletë. Niveli i klasifikimit i regjistrit është “Sekret”. Fondi Dega e Punëve 

të Brendshme Dibër. 

 

KRYETARE E KDZH-së 

Gentiana Sula 

 

Bibliografia e informacionit të deklasifikuar në AIDSSH me vendim nr. 16, datë 18.06.2020 

  

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 III, neni 4, pika a), c), Komisioni i Deklasifikimit dhe 

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

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

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

deklasifikimin e plotë të dosjeve të klasifikuara “sekret shtetëror”, me vendimin nr. 16, datë 

18.06.2020, si më poshtë:   

  

 

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

 

Deklasifikimin e plotë të informacionit: 

 

1. Kartelë Model 2, nr. 1456, në ngarkim të B. Gj., me 1 (një) fletë. Kartela i përket fondit 

Dega IV. 

2. Kartelë Model 2, nr. 1721, në ngarkim të Gj. L., me 1 (një) fletë. Kartela i përket fondit 

Dega IV. 

3. Kartelë Model 2, nr. 47, në ngarkim të P. P., me 1 (një) fletë. Kartela i përket fondit Dega 

IV. 

4. Kartelë Model 2, nr. 464, në ngarkim të N. P., me 1 (një) fletë. Kartela i përket fondit Dega 

IV. 
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5. Kartelë Model 2, nr. 399, në ngarkim të Gj. K., me 1 (një) fletë. Kartela i përket fondit 

Dega IV. 

6. Kartelë Model 2, nr. 66, në ngarkim të D. D., me 1 (një) fletë. Kartela i përket fondit Dega 

IV. 

7. Kartelë Model 2 në ngarkim të P. N., me 1 (një) fletë. Kartela i përket fondit Dega IV. 

8. Kartelë Model 2, nr. 129, në ngarkim të P. Gj., me 1 (një) fletë. Kartela i përket fondit Dega 

IV. 

9. Kartelë Model 2, nr. 1340, në ngarkim të I. Gj., me 1 (një) fletë. Kartela i përket fondit 

Dega IV. 

10. Kartelë Model 2, nr. 76, në ngarkim të Gj. B., me 1 (një) fletë. Kartela i përket fondit Dega 

IV. 

11. Kartelë Model 2, nr. 86, në ngarkim të B. B., me 1 (një) fletë. Kartela i përket fondit Dega 

IV. 

12. Kartelë Model 2, nr. 2827, në ngarkim të V. I., me 1 (një) fletë. Kartela i përket fondit Dega 

IV. 

13. Kartelë Model 2, nr. 2512, në ngarkim të R. L., me 1 (një) fletë. Kartela i përket fondit 

Dega IV. 

14. Kartelë Model 2, nr. 2381, në ngarkim të A. D., me 1 (një) fletë. Kartela i përket fondit 

Dega IV. 

 

 

Deklasifikimin e pjesshëm të informacionit: 

 

1. Fletë regjistri i bashkëpunëtorëve të sigurimit nr. 54, konkretisht rreshti ku ndodhet numri 

rendor 316, në ngarkim të G. L., me 1 (një) fletë. Niveli i klasifikimit i regjistrit është “Tepër 

Sekret”. Fondi Dega e Punëve të Brendshme Mirditë. 

2. Fletë regjistri i bashkëpunëtorëve të sigurimit nr. 54, konkretisht rreshti ku ndodhet numri 

rendor 405, në ngarkim të Gj. B., me 1 (një) fletë. Niveli i klasifikimit i regjistrit është “Tepër 

Sekret”. Fondi Dega e Punëve të Brendshme Mirditë. 

3. Fletë regjistri i bashkëpunëtorëve të sigurimit nr. 54, konkretisht rreshti ku ndodhet numri 

rendor 478, në ngarkim të Dh. Xh., me 1 (një) fletë. Niveli i klasifikimit i regjistrit është 

“Tepër Sekret”. Fondi Dega e Punëve të Brendshme Mirditë. 

4. Fletë regjistri i bashkëpunëtorëve të sigurimit nr. 54, konkretisht rreshti ku ndodhet numri 

rendor 361, në ngarkim të N. P., me 1 (një) fletë. Niveli i klasifikimit i regjistrit është “Tepër 

Sekret”. Fondi Dega e Punëve të Brendshme Mirditë. 

5. Fletë regjistri i bashkëpunëtorëve të sigurimit nr. 54, konkretisht rreshti ku ndodhet numri 

rendor 425, në ngarkim të M. N., me 1 (një) fletë. Niveli i klasifikimit i regjistrit është “Tepër 

Sekret”. Fondi Dega e Punëve të Brendshme Mirditë. 
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6. Fletë regjistri i bashkëpunëtorëve të sigurimit nr. 54, konkretisht rreshti ku ndodhet numri

rendor 437, në ngarkim të B. B., me 1 (një) fletë. Niveli i klasifikimit i regjistrit është “Tepër

Sekret”. Fondi Dega e Punëve të Brendshme Mirditë.

7. Fletë regjistri i bashkëpunëtorëve të sigurimit nr. 54, konkretisht rreshti ku ndodhet numri

rendor 469, në ngarkim të I. GJ., me 1 (një) fletë. Niveli i klasifikimit i regjistrit është “Tepër

Sekret”. Fondi Dega e Punëve të Brendshme Mirditë.

8. Fletë regjistri i bashkëpunëtorëve të sigurimit nr. 54, konkretisht rreshti ku ndodhet numri

rendor 337, në ngarkim të N. Gj. , me 1 (një) fletë. Niveli i klasifikimit i regjistrit është

“Tepër Sekret”. Fondi Dega e Punëve të Brendshme Mirditë.

9. Fletë regjistri i bashkëpunëtorëve të sigurimit nr. 54, konkretisht rreshti ku ndodhet numri

rendor 472, në ngarkim të P. N., me 1 (një) fletë. Niveli i klasifikimit i regjistrit është “Tepër

Sekret”. Fondi Dega e Punëve të Brendshme Mirditë.

10. Fletë regjistri i bashkëpunëtorëve të sigurimit nr. 54, konkretisht rreshti ku ndodhet numri

rendor 513, në ngarkim të P. P., me 1 (një) fletë. Niveli i klasifikimit i regjistrit është “Tepër

Sekret”. Fondi Dega e Punëve të Brendshme Mirditë.

11. Fletë regjistri i bashkëpunëtorëve të sigurimit nr. 54, konkretisht rreshti ku ndodhet numri

rendor 34, në ngarkim të N. Ll., me 1 (një) fletë. Niveli i klasifikimit i regjistrit është “Tepër

Sekret”. Fondi Dega e Punëve të Brendshme Mirditë.

12. Fletë regjistri i bashkëpunëtorëve të sigurimit nr. 54, konkretisht rreshti ku ndodhet numri

rendor 359, në ngarkim të D. D., me 1 (një) fletë. Niveli i klasifikimit i regjistrit është “Tepër

Sekret”. Fondi Dega e Punëve të Brendshme Mirditë.

13. Fletë regjistri i bashkëpunëtorëve të sigurimit nr. 54, konkretisht rreshti ku ndodhet numri

rendor 436, në ngarkim të P. T., me 1 (një) fletë. Niveli i klasifikimit i regjistrit është “Tepër

Sekret”. Fondi Dega e Punëve të Brendshme Mirditë.

14. Fletë regjistri i bashkëpunëtorëve të sigurimit nr. 54, konkretisht rreshti ku ndodhet numri

rendor 95, në ngarkim të P. Gj., me 1 (një) fletë. Niveli i klasifikimit i regjistrit është “Tepër

Sekret”. Fondi Dega e Punëve të Brendshme Mirditë.

15. Fletë regjistri i bashkëpunëtorëve të sigurimit nr. 54, konkretisht rreshti ku ndodhet numri

rendor 399, në ngarkim të Gj. K., me 1 (një) fletë. Niveli i klasifikimit i regjistrit është “Tepër

Sekret”. Fondi Dega e Punëve të Brendshme Mirditë.

16. Fletë regjistri i bashkëpunëtorëve të sigurimit nr. 54, konkretisht rreshti ku ndodhet numri

rendor 349, në ngarkim të N. P., me 1 (një) fletë. Niveli i klasifikimit i regjistrit është “Tepër

Sekret”. Fondi Dega e Punëve të Brendshme Mirditë.

17. Fletë regjistri i bashkëpunëtorëve të sigurimit nr. 54, konkretisht rreshti ku ndodhet numri

rendor 82, në ngarkim të P. P., me 1 (një) fletë. Niveli i klasifikimit i regjistrit është “Tepër

Sekret”. Fondi Dega e Punëve të Brendshme Mirditë.

18. Fletë regjistri i bashkëpunëtorëve të sigurimit nr. 54, konkretisht rreshti  ku ndodhet

numri rendor 464, në ngarkim të M. P., me 1 (një) fletë. Niveli i klasifikimit i regjistrit është

“Tepër Sekret”. Fondi Dega e Punëve të Brendshme Mirditë.
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19. Fletë regjistri i bashkëpunëtorëve të sigurimit nr. 54, konkretisht rreshti ku ndodhet numri

rendor 141, në ngarkim të GJ. L., me 1 (një) fletë. Niveli i klasifikimit i regjistrit është

“Tepër Sekret”. Fondi Dega e Punëve të Brendshme Mirditë.

20. Fletë regjistri i bashkëpunëtorëve të sigurimit nr. 54, konkretisht rreshti ku ndodhet numri

rendor 209, në ngarkim të K. Gj., me 1 (një) fletë. Niveli i klasifikimit i regjistrit është “Tepër

Sekret”. Fondi Dega e Punëve të Brendshme Mirditë.

21. Fletë regjistri i agjenturës Model 2, konkretisht rreshti ku ndodhet numri rendor 556, në

ngarkim të M. Ll., me 1 (një) fletë. Niveli i klasifikimit i regjistrit është “Tepër Sekret”.

Fondi Dega e Punëve të Brendshme Mirditë.

22. Fletë regjistri i agjenturës Model 2, konkretisht rreshti ku ndodhet numri rendor 1385, në

ngarkim të P. P., me 1 (një) fletë. Niveli i klasifikimit i regjistrit është “Tepër Sekret”. Fondi

Dega e Punëve të Brendshme Mirditë.

23. Fletë regjistri i agjenturës Model 2, konkretisht rreshti ku ndodhet numri rendor 1533, në

ngarkim të N. G., me 1 (një) fletë. Niveli i klasifikimit i regjistrit është “Tepër Sekret”. Fondi

Dega e Punëve të Brendshme Mirditë.

24. Fletë regjistri i agjenturës Model 2, konkretisht rreshti ku ndodhet numri rendor 1829, në

ngarkim të M. LL, me 1 (një) fletë. Niveli i klasifikimit i regjistrit është “Tepër Sekret”.

Fondi Dega e Punëve të Brendshme Mirditë.

25. Fletë regjistri i agjenturës Model 2, konkretisht rreshti ku ndodhet numri rendor 153, në

ngarkim të D. H., me 1 (një) fletë. Niveli i klasifikimit i regjistrit është “Tepër Sekret”.

Fondi Dega e Punëve të Brendshme Mirditë.

26. Fletë regjistri i agjenturës Model 10, konkretisht rreshti ku ndodhet numri rendor 727,

në ngarkim të M. B., me 1 (një) fletë. Niveli i klasifikimit i regjistrit është “Tepër Sekret”.

Fondi Dega e Punëve të Brendshme Mirditë.

27. Fletë regjistri i agjenturës Model 10, konkretisht rreshti ku ndodhet numri rendor 229,

në ngarkim të B. Gj., me 1 (një) fletë. Niveli i klasifikimit i regjistrit është “Tepër Sekret”.

Fondi Dega e Punëve të Brendshme Mirditë.

28. Fletë regjistri i agjenturës nr.1, konkretisht rreshti ku ndodhet numri rendor 4167, në

ngarkim të M. L., me 1 (një) fletë. Niveli i klasifikimit i regjistrit është “Tepër Sekret”.

Fondi Dega e Punëve të Brendshme Shkodër.

29. Fletë regjistri i agjenturës nr.1, konkretisht rreshti ku ndodhet numri rendor 4923, në

ngarkim të L. Rr., me 1 (një) fletë. Niveli i klasifikimit i regjistrit është “Tepër Sekret”.

Fondi Dega e Punëve të Brendshme Shkodër.

30. Fletë regjistri i agjenturës Model K.II, konkretisht rreshti ku ndodhet numri rendor 2381,

në ngarkim të A. D., me 1 (një) fletë. Niveli i klasifikimit i regjistrit është “Tepër Sekret”.

Fondi Dega e Punëve të Brendshme Lushnje.

31. Fletë regjistri i agjenturës Model K.II, konkretisht rreshti ku ndodhet numri rendor 2827,

në ngarkim të V. I., me 1 (një) fletë. Niveli i klasifikimit i regjistrit është “Tepër Sekret”.

Fondi Dega e Punëve të Brendshme Lushnje.
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32. Fletë regjistri i agjenturës Model K.II, konkretisht rreshti ku ndodhet numri rendor 2512,

në ngarkim të R. L., me 1 (një) fletë. Niveli i klasifikimit i regjistrit është “Tepër Sekret”.

Fondi Dega e Punëve të Brendshme Lushnje.

33. Fletë regjistri i agjenturës Model K.II, konkretisht rreshti ku ndodhet numri rendor 2641,

në ngarkim të Sh. Zh., me 1 (një) fletë. Niveli i klasifikimit i regjistrit është “Tepër Sekret”.

Fondi Dega e Punëve të Brendshme Lushnje.

KRYETARE E KDZH-së 

Gentiana Sula 



VEPRIMTARI TË AUTORITETIT PËR INFORMIMIN MBI DOKUMENTET 

E ISH-SIGURIMIT TË SHTETIT PËR PERIUDHËN MAJ - QERSHOR 

Për qëllim të edukimit qytetar, në bazë të kalendarit të kujtesës dhe në kuadër të informimit,
ndërgjegjësimit të shoqërisë, DMSHEQ ka organizuar një sërë aktivitetesh, të miratuara më herët
në Autoritet, duke iu përshtatur kushteve të krijuara nga pandemia, për të cilët është
koordinuar infrastruktura përkatëse, me programe të dedikuara, shpërndarje informacionesh
dhe njoftimesh për shtyp, për komunikim të zgjeruar me partnerët dhe publikun e interesuar:

Iniciativë e stafit të AIDSSH për mbështetjen e shtresës së përndjekur nga
regjimi komunist me laptopë për dokumentimin e së shkuarës.
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Pandemia Covid 19 përbën kërcënim të shtuar për moshën e tretë, që për këtë arsye është mbyllur 
në shtëpi, duke kufizuar aktivitetet e përditshme sociale. Qëndrimi i tyre në shtëpi mund të zgjasë 
më shumë se për pjesën tjetër të shoqërisë.
AIDSSH e sheh përherë këtë brez si partnerin kryesor me të cilin bashkëvepron për të ndërtuar 
narrativën e trashëgimisë së komunizmit shqiptar e në veçanti, të Sigurimit. 
Mosha e tretë është pasuri, kujtesë, ndërgjegje e shoqërisë. Ata janë dëshmitarë dhe protagonistë të 
së shkuarës sonë të afërt, për zbardhjen e së cilës po punojmë me përkushtim.  
Si  pjesëtarë të stafit të AIDSSH vendosëm t’u ndodhemi pranë në këtë periudhë, duke kuptuar 
nevojat e tyre, dhe ofruar modestisht mundësi e lehtësi të komunikimit, shkrimit dhe krijimit, për 
kontributin që ata mund t’i japin shoqërisë dhe brezave të ardhshëm.
Mbështetja dhe përkrahja jonë themeloi një fond nga të ardhurat e stafit, me të cilin u morën 
laptopë, që u shpërndanë për z. Shkëlqim Abazi në Berat, z. Ylber Merdani në Korçë, znj. 
Fatbardha Mulleti Saraçi dhe z. Zenel Drangu për shoqatën e të përndjekurve politikë në Shkodër. 
Z. Uran Kostreci është një ndër mbështetësit e nismës dhe një ndër zërat e fuqishëm që vijon të 
dëshmojë e krijojë.
Për të gjithë ata që përfaqësojnë ndërgjegjen dhe fibrën morale të kësaj shoqërie, të cilët kanë 
gjithnjë nevojë për kohë e vëmendje, ia vlen që iniciativa të çohet përpara, të rritet dhe zgjerohet, në 
emër të solidaritetit, besimit tek e vërteta dhe vlerat njerëzore.   
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Raportimi i AIDSSH-së në Komisionin e Ligjeve për aktivitetin e vitit 2019 

Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit raportoi online për 

punën e tij gjatë vitit 2019 në Komisionin për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe 

të Drejtat e Njeriut në Kuvendin e Shqipërisë. 

Kryetarja e AIDSSH-së, znj. Gentiana Sula bëri një paraqitje të veprimtarisë së institucionit 

vitin e tretë të funksionimit, mes sfidash e arritjesh në punën e përditshme: 70 mbledhje 

dhe 843 vendime, nga të cilat 832 vendime unanime, 9 marrëveshje bashkëpunimi, 135 

kërkesa institucionale, 286 kandidatë apo zyrtarë të verifikuar, 506 aplikime individuale, 

29 kërkesa për zbardhjen e bashkëpunëtorëve, 5 kërkesa për qëllime rehabilitimi dhe 

dëmshpërblimi, 158 kërkesa për pajisjen me vërtetim për periudhën e internimit apo 

burgimit, 72 kërkesa për qartësimin e fatit të të zhdukurve, 105 kërkesa studimore e 

mediatike me 1500 dosje të trajtuara, 92 777 dokumente të deklasifikuara, 170 150 faqe të 

vëna në dispozicion në 2019. Institucioni ka zhvilluar funksionet e veta në përgjigje të 

kërkesave të qytetarëve, institucioneve, grupeve të interesit, kërkuesve shkencorë dhe 

mediave kombëtare e të huaja. 

Seanca online u drejtua nga kryetari i Komisionit të Ligjve, z. Ulsi Manja, i cili, në zbatim 

të rezolutës së Kuvendit 2019, e vuri theksin te çështja e të zhdukurve në diktaturë, duke 

kërkuar zbardhje të së vërtetës dhe ofruar mbështetje institucionale. 

Sipas kryetares Sula, “rezoluta e Kuvendit është zbatuar në pikat e saj sa i takon çështjeve 

të arkivit, informimit, publikimeve, të zhdukurve dhe ndërveprimit me institucionet e 

shoqërinë, kryesisht të rinjtë, nëpërmjet veprimtarive të zhvilluara nga AIDSSH. Çështjet 

e tjera mbeten për t’u zbatuar në vijim. Ndërkohë, përmirësimet ligjore dhe bashkërendimi 

i punës së institucioneve për avancimin e identifikimit dhe gjetjes së të zhdukurve janë 

ndër sugjerimet për të ardhmen”. 
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Bashkërelatori z. Andi Përmeti bëri një paraqitje të punës së AIDSSH, sa i takon 

administrimit të dokumenteve të ish-Sigurimit të Shtetit, informimit të shoqërisë, kërkimit 

shkencor dhe edukimit qytetar. Në vijim, znj. Vasilika Hysi u thellua në përshkallëzimin e 

veprimeve të Autoritetit me pushtetin lokal, sa u takon të zhdukurve dhe përgjegjësive të 

ndërsjella për identifikimin dhe mostjetërsimin e vendvarrimeve. Z. Korab Lita dhe z. Ulsi 

Manja ishin pjesë e diskutimit që u përmbyll nga bashkërelatorja, znj. Klotilda Bushka, me 

prezantimin e projektrezolutës 2020 për AIDSSH. 

Në 30-vjetorin e ndryshimeve demokratike në vend që çuan në rënien e komunizmit dhe 

në 100-vjetorin e Tiranës kryeqytet, AIDSSH e zhvillon veprimtarinë e vet “me vetëdije 

për historinë dhe përgjegjësi për të ardhmen”, sipas Kushtetutës së Republikës së 

Shqipërisë, në respekt të vlerave europiane e properëndimore, ku njohja dhe rritja e 

vetëdijes për trashëgiminë e përbashkët evropiane të krimeve të kryera nga diktaturat 

komuniste, naziste e të tjera, kanë rëndësi jetike për unitetin e Europës. 
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Takim i ekipit të AIDSSH me kryetaren e Bashkisë Kurbin, znj. Majlinda Cara për 

Dialogun e ardhshëm lokal në zonë 

Më 9 qershor, AIDSSH zhvilloi një takim me kryetaren e Bashkisë Kurbin, znj. 
Majlinda Cara dhe nënkryetarin, z. Gëzim Dika, për Dialogun e ardhshëm lokal në 
zonë. Kryetarja e Autoritetit, znj. Gentiana Sula, bëri një paraqitje të punës së 
institucionit dhe propozoi bashkëpunim me pushtetin lokal për hapjen e dosjeve të të 
përndjekurve në zonë, me historianë dhe studiues të interesuar. Në vijim, z. Simon 
Mirakaj dhe z. Altin Hoxha, anëtarë të Autoritetit, sugjeruan bashkëpunimin me 
shoqatën e të përndjekurve politikë, komunitetin dhe të rinjtë, në studimin e 
përndjekjes së familjeve të njohura të zonës, si Pervizet, Demët, klerikëve, si atë 
Shtjefën Kurti, dhe personaliteteve që u përballën me regjimin e u dënuan prej tij.

https://www.facebook.com/AutoritetiDosjeve/videos/vb.1358613394191280/241098463766570/?type=2&theater
https://www.facebook.com/AutoritetiDosjeve/videos/vb.1358613394191280/241098463766570/?type=2&theater
https://www.facebook.com/hashtag/aidssh?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDy0QreQPBm88mIytJ5-_FwqdRNBZ5ahvYounzy3TOJNGlT-sJ6EozmLEju_wbqOKngXLaTiylBDnOkMhMkrU1hYWzqoqcMWw9l_ZZOdTylvLKAx8R2gSFvsKlYXc0J2jMRaMV7S68rKu7_78hal2mXV4fgYt0dzc1MXgfZjg7N6-SoDC3CJmcdgvq7WFdaqEVf4jNJiIWOrZgisDPijL2qWeaqlzTdAUuOplTJMTxR4zqLvxQ3w-7ehmmvHQp4lZmmu-zNBOx-gzBrw8fKYeAZU1NP6YXUazMuWSRfEOXdF3zbhTFm8dZEIstI8oyqneUz4_ryV7pTlhHbZU96ZBl54mZ9&__tn__=%2ANK-R
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Vizitë e Ambasadores së SHBA-ve në Shqipëri, znj. Yuri Kim, në AIDSSH 

Më 26 qershor 2020, Ambasadorja e SHBA-ve në Shqipëri, znj. Yuri Kim, vizitoi 
Autoritetin për Informimin për Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit. 

Kryetarja e AIDSSH, znj. Gentiana Sula, e njohu ambasadoren znj. Yuri Kim dhe z. Lan 

Crawford, shef i seksionit politik dhe ekonomik, me veprimtarinë e Autoritetit, shtyllat ku 

mbështetet puna e institucionit dhe sfidat e përditshme. 

Verifikimi i pastërtisë së figurës së zyrtarëve dhe funksionarëve të lartë është një nga 

elementët e rëndësishëm të punës së AIDSSH, në kuadër të drejtësisë tranzicionale. Deri 

në 31 mars 2020, për vetingun në drejtësi (KLP, KED, KLGJ, SPAK, Prokurori) janë 

verifikuar gjithsej 481 kandidatë, nga të cilët 11 figurojnë me dokumente dhe 470 të pastër. 

Po ashtu, deri më 31 mars 2020, për vetingun në Polici janë verifikuar 78 kandidatë, nga 

të cilët 5 figurojnë me dokumente. Vendimet përkatëse u janë dërguar institucioneve dhe 

janë publikuar të shkurtuara në faqen zyrtare të Autoritetit. 

Z. Skënder Vrioni, Sekretar i Përgjithshëm i AIDSSH, paraqiti nismat e institucionit për 

ndryshimin e kuadrit ligjor të Autoritetit, mes të cilave ndryshimet në legjislacionin 

zgjedhor, duke bërë amendimet e duhura në kuadër të vlerësimit të pastërtisë së figurës së 

kandidatëve për deputetë, apo kandidatëve për kryetar bashkie, për qëllime të transparencës 

gjatë fushatave elektrorale në ligjin 10019, datë 29.12.2008, “Kodi Zgjedhor i Republikës 

së Shqipërisë”, i ndryshuar, ku janë dorëzuar variantet përkatëse të propozuara; ndryshimet 

në ligjin 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore”, kalimin në AIDSSH të të gjithë 

kandidatëve të pushtetit vendor që do të marrin pjesë në procesin zgjedhor, si në poste 

drejtuese, ashtu edhe për anëtarë të këshillave vendorë, si dhe disa shtesa e ndryshime në 

ligjin 112/2013 “Për Dekoratat, Titujt e Nderit, Medaljet dhe Titujt Vendorë të Nderit në 

Republikën e Shqipërisë”, në drejtim të verifikimit nga AIDSSH të pastërtisë së figurës së 

personit që propozohet për të marrë medalje, dekorata apo tituj nderi. 
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Ndryshime për mirëfunksionimin e punës janë kërkuar edhe në ligjin specifik të AIDSSH, 

të cilat kanë të bëjnë kryesisht me saktësimin e informacionit mbi dokumentet e ish-

Sigurimit të Shtetit, prej nga kanë ardhur veprime interpretuese të gjykatave mbi vendimet 

e Autoritetit, ndaj synohet përmirësimi dhe pasurimi i korpusit ligjor të AIDSSH. 

Në takim, znj. Gentiana Sula, kryetare e Autoritetit, e vuri theksin te çështja e mijëra të 

zhdukurve me forcë në komunizëm dhe veprimtaria e AIDSSH për qartësimin e fatit të 

tyre. Përtej hapave konkretë në këtë drejtim dhe projekteve të ndërmarra, janë të nevojshme 

ndërhyrje ligjore që e lehtësojnë procesin e kërkimit, identifikimit dhe zhvarrimit të 

viktimave, dhe bashkërendojnë punën e institucioneve. 

Nga ana e tij, z. Simon Mirakaj, anëtar i Autoritetit, veç sfidave me të cilat përballet 

institucioni, foli për historinë e tij të përndjekjes, internimin në kampin e Tepelenës që pas 

lindjes dhe jetën e shkuar në fshatrat e internimit në Lushnjë, me mijëra të dënuar e të 

ndëshkuar të tjerë. 

Ndërkohë, AIDSSH, e mbështetur në vite nga partnerë e homologë për veprimtaritë 

komplekse, ka punuar sistematikisht për kthimin e vëmendjes në kampin me tela me 

gjemba të Tepelenës, me aktivitete të përvitshme me praninë e të mbijetuarve të kampit 

dhe familjarëve të tyre, studiuesve, grupeve të interesit dhe të rinjve, për muzealizimin e 

tij dhe bërjen të vizitueshëm për të gjithë. 

Historia e kampit të Tepelenës, ashtu si historitë e përndjekjes së familjeve, intelektualëve, 

elitës, e shumë të tjerëve, që në moshë të mitur e përgjatë gjithë jetës, “lufta e klasave” dhe 

pasojat e saj gjatë diktaturës gjysmëshekullore nuk njihen sa duhet nga shoqëria e sotme 

shqiptare dhe kryesisht të rinjtë. Kjo për shkak të mungesës së trajtimit të plotë në 

kurrikulat shkollore të narrativës së komunizmit, e cila, duke u trajtuar e bazuar në fakte 

historike dhe dëshmi, ndihmon në mospërsëritjen e gabimeve në të tashmen. 
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“Rritja e ndërgjegjësimit të publikut për drejtësinë tranzicionale dhe të pajtimit: të 

zhdukurit në komunizëm” 2020-2021, ICMP-AIDSSH, i mbështetur nga BE 

Në nëntor 2019 u pranua nga BE projekti “Rritja e ndërgjegjësimit të publikut për drejtësinë 

tranzicionale dhe të pajtimit: të zhdukurit në komunizëm” 2020-2021, ku AIDSSH është 

bashkaplikues. 

Projekti i përbashkët ICMP-AIDSSH synon të hartojë dhe publikojë një udhëzues mbi të drejtat 

dhe detyrimet e legjislacionit shqiptar e ndërkombëtar mbi të drejtat e njeriut, sa u takon personave 

të zhdukur në diktaturë për shkaqe politike dhe shkelje të të drejtave të njeriut. Udhëzuesi do të 

mbështetet me takime informuese, mbledhje të dëshmive dhe punë kërkimore në arkiva, për 

qartësimin e fatit të tyre. 

Po ashtu, në ekspozitë të profileve të të zhdukurve, dialogë lokalë ndërgjegjësues dhe botime të 

punës hulumtuese e dëshmive gojore dhe mbështetje e shoqatave e familjarëve të të zhdukurve në 

diktaturë. Projekti kaloi fazat e pranimit dhe bashkaplikantët po punojnë për mundësinë e zbatimit 

të tij në muajt në vijim. 
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Adresa
Garda e Republikës, Rr. “Ibrahim Rugova”, Tiranë

www.autoritetidosjeve.gov.al
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	3. Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit.
	Bazuar në nenin 10, nenin 30 pika 1 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...
	V E N D O S I
	Bazuar në nenin 10, nenin 26, dhe 27 gërma “e”, 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 ...
	3. Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit.
	Vendimi nr. 252, datë 07.05.2020 (i shkurtuar)
	Bazuar në nenin 5, nenin 19, 22 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Koleg...
	4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
	Vendimi nr. 255, datë 15.05.2020 (i shkurtuar)
	Bazuar në nenin 5, nenin 19, 22 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Koleg...
	4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
	Kryetare: Gentiana Sula
	Vendimi nr. 256, datë 15.05.2020 (i shkurtuar)
	Bazuar në nenin 5, nenin 19, 20 e 23 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 Ko...
	4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
	Vendimi nr. 257, datë 15.05.2020 (i shkurtuar)
	Bazuar në nenin 5, nenin 19, 22 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Koleg...
	4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
	Vendimi 258, datë 15.05.2020 (i shkurtuar)
	Bazuar në nenin 5, nenin 19, 22 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Koleg...
	Vendim nr. 259, datë 15.05.2020 (i shkurtuar)
	Bazuar në nenin 5, nenin 19, 22 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Koleg...
	Vendimi nr. 260, datë 15.05.2020 (i shkurtuar)
	Bazuar në nenin 5, nenin 19, 22 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Koleg...
	Vendimi nr. 261 datë 15.05.2020 (i shkurtuar)
	Bazuar në nenin 5, nenin 19, 22 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Koleg...
	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.
	Vendimi nr. 262, datë 15.05.2020 (i shkurtuar)
	Bazuar në nenin 5, nenin 19, 22 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Koleg...
	4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
	Kryetare: Gentiana Sula
	Vendimi nr. 263, datë 15.05.2020 (i shkurtuar)
	Bazuar në nenin 5, nenin 19, 22 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Koleg...
	Vendimi nr. 264, datë 15.05.2020 (i shkurtuar)
	Bazuar në nenin 5, nenin 19, 22 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Koleg...
	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.
	Vendimi nr. 265, datë 15.05.2020 (i shkurtuar)
	Bazuar në nenin 5, nenin 19, 22 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Koleg...
	4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
	Vendimi nr. 266, datë 15.05.2020  (i shkurtuar)
	Bazuar në nenin 5, nenin 19, 22 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Koleg...
	Vendimi nr. 267, datë 15.05.2020 (i shkurtuar)
	Bazuar në nenin 5, nenin 19, 22 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Koleg...
	4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
	Vendimi nr. 268, datë 15.05.2020 (i shkurtuar)
	Bazuar në nenin 5, nenin 19, 22 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Koleg...
	4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
	Kryetare: Gentiana Sula
	Vendimi nr. 269, datë 15.05.2020 (i shkurtuar)
	Bazuar në nenin 5, nenin 19, 22 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Koleg...
	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
	Vendimi nr. 270, datë 15.05.2020 (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 Kolegjial...
	Vendimi nr. 271, datë 15.05.2020 (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 Kolegjial...
	Vendimi nr. 274, datë 15.05.2020 (i shkurtuar)
	Bazuar në nenin 5, nenin 19, 22 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Koleg...
	4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
	Kryetare: Gentiana Sula
	Vendimi nr. 275, datë 15.05.2020 (i shkurtuar)
	Bazuar në nenin 5, nenin 19, 22 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Koleg...
	4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
	Vendimi nr. 276, datë 15.05.2020 (i shkurtuar)
	Bazuar në nenin 5, nenin 19, 22 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Koleg...
	4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
	Vendimi nr. 277, datë 15.05.2020 (i shkurtuar)
	Bazuar në nenin 5, nenin 19, 22 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Koleg...
	Vendimi nr. 285, datë 26.06.2020 (i shkurtuar)
	Bazuar në nenin 5, nenin 19, 22 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Koleg...
	4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
	Vendimi nr. 286, datë 26.06.2020 (i shkurtuar)
	Bazuar në nenin 5, nenin 19, 22 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Koleg...
	4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
	Vendimi nr. 287, datë 26.05.2020 (i shkurtuar)
	Bazuar në nenin 5, nenin 19, 22 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Koleg...
	4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
	Vendimi nr. 288, datë 26.05.2020 (i shkurtuar)
	Bazuar në nenin 5, nenin 19, 22 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Koleg...
	Vendimi nr. 289, datë 26.05.2020 (i shkurtuar)
	Bazuar në nenin 5, nenin 19, 22 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Koleg...
	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.
	Vendimi nr. 290, datë 26.05.2020 (i shkurtuar)
	Bazuar në nenin 5, nenin 19, 22 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Koleg...
	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.
	Vendimi nr. 291, datë 26.05.2020 (i shkurtuar)
	Bazuar në nenin 5, nenin 19, 22 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Koleg...
	4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
	Vendimi nr. 292, datë 26.05.2020 (i shkurtuar)
	Bazuar në nenin 5, nenin 19, 22 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Koleg...
	Vendimi nr. 293, datë 26.05.2020 (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 Kolegjial...
	Vendimi nr. 294, datë 26.05.2020 (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 Kolegjial...
	Vendimi nr. 295, datë 05.06.2020 (i shkurtuar)
	Bazuar në nenin 5, nenin 19, 22 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Koleg...
	3. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
	Vendimi nr. 300, datë 16.06.2020 (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 Kolegjial...
	Vendimi nr. 301, datë 16.06.2020 (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 Kolegjial...
	Vendimi nr. 308, datë 16.06.2020 (i shkurtuar)
	Bazuar në nenin 5, nenin 19, 22 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Koleg...
	1. Të informojë shtetasin B. T., për sa kërkohet në shkresën nr. 1262 prot, datë 31.12.2018, ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për S. T., ka:
	c) Dosje pune nr. 4574 A me 36 (tridhjetë e gjashtë) faqe të skanuara, të hedhura në format CD për subjektin S. T..
	4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
	Vendimi 309, datë 16.06.2020 (i shkurtuar)
	Bazuar në nenin 5, nenin 19, 22 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Koleg...
	4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
	Vendimi nr. 310, datë 16.06.2020 (i shkurtuar)
	Bazuar në nenin 5, nenin 19, 22 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Koleg...
	4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
	Vendimi nr. 311, datë 16.06.2020 (i shkurtuar)
	Bazuar në nenin 5, nenin 19, 22 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Koleg...
	a) Dosje Hetimore-Gjyqësore nr.2004, me 3100 (tremijë e njëqind) faqe të skanuara, të hedhura në format CD për subjektin Rr. A.
	3. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
	Vendimi nr. 312, datë 16.06.2020 (i shkurtuar)
	Bazuar në nenin 5, nenin 19, 22 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Koleg...
	1. Të informojë shtetasin B. K., përsa kërkohet në shkresën nr.1075 prot, datë 31.07.2019, ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për B. K., ka:
	a) Dosje përpunimi nr. 499, kategoria 2A, me 128 (njëqind e njëzet e tetë) faqe të skanuara dhe të anonimizuara të hedhura në format CD për subjektin B. K.
	Vendimi nr. 315, datë 16.06.2020 (i shkurtuar)
	Bazuar në nenin 5, nenin 19, 22 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Koleg...
	1. Të informojë shtetasin G. B., përsa kërkohet në shkresën nr.1578 prot, datë 13.11.2019, ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për A. B., ka:
	4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
	Vendimi nr. 316, datë 16.06.2020 (i shkurtuar)
	Bazuar në nenin 5, nenin 19, 22 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Koleg...
	4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
	Vendimi nr. 317, datë 16.06.2020 (i shkurtuar)
	Bazuar në nenin 5, nenin 19, 22 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Koleg...
	4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
	Vendimi nr. 319, datë 16.06.2020 (i shkurtuar)
	Bazuar në nenin 5, nenin 19, 22 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Koleg...
	4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
	Vendimi nr. 320, datë 16.06.2020 (i shkurtuar)
	Bazuar në nenin 5, nenin 19, 22 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Koleg...
	4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
	Vendimi nr. 321, datë 16.06.2020 (i shkurtuar)
	Bazuar në nenin 5, nenin 19, 22 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Koleg...
	4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
	Vendimi nr. 322, datë 16.06.2020 (i shkurtuar)
	Bazuar në nenin 5, nenin 19, 22 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Koleg...
	a) Fashikull nr. 49, me 223 (dyqind e njëzet e tre) faqe të skanuara, dhe të anonimizuara të hedhura në format CD, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit për subjektin P. K..
	4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
	Vendimi nr. 323 datë 16.06.2020 (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 Kolegjial...
	Vendimi nr. 324, datë 16.06.2020 (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 Kolegjial...
	Vendimi nr. 325, datë 16.06.2020 (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 Kolegjial...
	Vendimi nr. 326, datë 16.06.2020 (i shkurtuar)
	Bazuar në nenin 5, nenin 19, 22 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Koleg...
	1. Të informojë shtetasin A. P., për sa kërkohet në shkresën nr.755 prot, datë 27.05.2019, ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për F. P., ka:
	4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
	Vendimi nr. 327, datë 16.06.2020 (i shkurtuar)
	Bazuar në nenin 5, nenin 19, 22 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Koleg...
	4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
	Vendimi nr. 328, datë 16.06.2020 (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 Kolegjial...
	Vendimi nr. 333, datë 22.06.2020 (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 Kolegjial...
	Vendimi nr. 334, datë 22.06.2020 (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 Kolegjial...
	Vendimi nr. 335, datë 22.06.2020 (i shkurtuar)
	Bazuar në nenin 5, nenin 19, 20 e 23 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 Ko...
	4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
	Vendimi nr. 336, datë 22.06.2020 (i shkurtuar)
	Bazuar në nenin 5, nenin 19, 20 e 23 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 Ko...
	4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
	Vendimi nr. 337, datë 22.06.2020 (i shkurtuar)
	Bazuar në nenin 5, nenin 19, 20 e 23 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 Ko...
	4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
	Vendimi nr. 338, datë 22.06.2020 (i shkurtuar)
	Bazuar në nenin 5, nenin 19, 20 e 23 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 Ko...
	4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
	Vendimi nr. 339, datë 22.06.2020 (i shkurtuar)
	Bazuar në nenin 5, nenin 19, 20 e 23 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 Ko...
	4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
	Vendimi nr. 340, datë 22.06.2020 (i shkurtuar)
	Bazuar në nenin 5, nenin 19, 20 e 23 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 Ko...
	4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
	Vendimi nr. 341, datë 22.06.2020 (i shkurtuar)
	Bazuar në nenin 5, nenin 19, 20 e 23 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 Ko...
	4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
	Vendimi nr. 342,  datë 22.06.2020 (i shkurtuar)
	Bazuar në nenin 5, nenin 19, 22 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Koleg...
	Vendimi nr. 343, datë 22.06.2020 (i shkurtuar)
	Bazuar në nenin 5, nenin 19, 20 e 23 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 Ko...
	4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
	Vendimi nr. 344, datë 22.06.2020 (i shkurtuar)
	Bazuar në nenin 5, nenin 19, 22 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Koleg...
	a) Dosje formulare nr. 1065 2A, me 376 (treqind e shtatëdhjetë e gjashtë) faqe të skanuara, dhe të anonimizuara të hedhura në format CD për subjektin A. K..
	b) Dosje formulare nr. 1065/1 2A, me 336 (treqind e tridhjetë e gjashtë) faqe të skanuara, dhe të anonimizuara të hedhura në format CD për subjektin A. K..
	c) Dosje formulare nr. 1065/2 2A, me 275 (dyqind e shtatëdhjetë e pesë) faqe të skanuara, dhe të anonimizuara të hedhura në format CD për subjektin A. K..
	d) Dosje hetimore- gjyqësore nr. 9140-A, me 119 (njëqind e nëntëmbëdhjetë) faqe të skanuara, të hedhura në format CD për subjektin A. K..
	e) Dosje hetimore- gjyqësore nr. 11120.1, me 91 (nëntëdhjetë e një) faqe të skanuara të hedhura në format CD për subjektin A. K..
	f) Fashikull personal për të dënuar, me 34 (tridhjetë e katër) faqe të skanuara të hedhura në format CD për subjektin A. K.
	4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
	Vendimi nr. 345, datë 22.06.2020 (i shkurtuar)
	Bazuar në nenin 5, nenin 19, 22 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Koleg...
	a) Dosje objekti nr. 513, me 308 (treqind e tetë) faqe të skanuara, dhe të anonimizuara të hedhura në format CD për subjektin T.  K..
	b) Dosje objekti nr. 513 vol I, me 405 (katërqind e pesë ) faqe të skanuara, dhe të anonimizuara të hedhura në format CD për subjektin T. K..
	c) Dosje objekti nr. 513 vol II, me 423 (katërqind e njëzet e tre) faqe të skanuara, dhe të anonimizuara të hedhura në format CD për subjektin T. K..
	d) Dosje objekti nr. 513 vol III, me 37 (tridhjetë e shtatë) faqe të skanuara, dhe të anonimizuara të hedhura në format CD për subjektin T. K..
	e) Dosje objekti nr. 513 vol IV, me 60 (gjashtëdhjetë) faqe të skanuara, dhe të anonimizuara të hedhura në format CD për subjektin T. K..
	f) Dosje formulare nr. 669, me 18 (tetëmbëdhjetë) faqe të skanuara, dhe të anonimizuara të hedhura në format CD për subjektin T. K..
	g) Dosje formulare nr. 6175, me 21 (njëzet e një) faqe të skanuara, dhe të anonimizuara të hedhura në format CD për subjektin T. K..
	h) Fashikull nr. 981, me 111 (njëqind e njëmbëdhjetë) faqe të skanuara dhe të anonimizuara të hedhura në format CD për subjektin T. K.
	4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
	Vendimi nr. 346, datë 22.06.2020 (i shkurtuar)
	Bazuar në nenin 5, nenin 19, 22 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Koleg...
	4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
	Vendimi nr. 347, datë 22.06.2020 (i shkurtuar)
	Bazuar në nenin 5, nenin 19, 22 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Koleg...
	4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
	Vendimi nr. 348, datë 22.06.2020 (i shkurtuar)
	Bazuar në nenin 5, nenin 19, 22 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Koleg...
	4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
	Vendimi nr. 349, datë 22.06.2020 (i shkurtuar)
	Bazuar në nenin 5, nenin 19, 22 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Koleg...
	4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
	Vendimi nr. 350, datë 22.06.2020 (i shkurtuar)
	Bazuar në nenin 5, nenin 19, 22 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Koleg...
	4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
	Vendimi nr. 351, datë 22.06.2020 (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 Kolegjial...
	Vendimi nr. 352, datë 22.06.2020 (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 Kolegjial...
	1. Të vendosë në dispozicion të shtetasit A. H. dokumentet si më poshtë:
	a) Fashikull nr.984, në ngarkim të shtetasit S. I. S. me numër total fletësh 99 (të anonimizuara 99).
	2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
	1. Të vendosë në dispozicion të shtetasit N. L. dokumentin si më poshtë:
	a) Dosjen hetimore-gjyqësore, në ngarkim të shtetasit J. V. me numër total fletësh
	2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
	3. Të vendosë në dispozicion të shtetasit A. Sh. dokumentet si më poshtë:
	4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
	1. Të vendosë në dispozicion të shtetasit G. B. dokumentet si më poshtë:
	a) Historiku i Sigurimit të Shtetit të DPT Tiranë, 1943-1970, (316) fletë.
	b) Historiku i Sigurimit të Shtetit te DPT Tiranë, 1971-1975, (105) fletë.
	2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
	1. Të vendosë në dispozicion të shtetasit, Gj. E., në cilësinë e gazetarit:
	2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
	1. Të vendosë në dispozicion të shtetases, G. S., në cilësinë e studiueses:
	2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
	1. Të vendosë në dispozicion të shtetasit, S. A., në cilësinë e përfaqësuesit të grupit të studiuesve të Institutit të Trashëgimisë Shpirtërore e Kulturore të Shqiptarëve në Shkup.
	a) Dosjen 298; Fondi nr.4; Drejtoria e I, Dega 8, vitit 1989, për shtetasen G. B. (M. T.) (fletë 8)
	2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
	1. Të vendosë në dispozicion të shtetasit, P. H., në cilësinë e studiuesit, të Institutit të Studimit të Historisë Ushtarake, dosjet:
	p) Dosje hetimore gjyqësore me nr.12739.21, akte proçeduriale, vendimet për arrestimin, për B. B., P. D., H. Ç., R. P.
	2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
	1. Të vendosë në dispozicion të shtetasit Th. Sh. dokumentet si më poshtë:
	3. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
	1. Të vendosë në dispozicion të shtetases A. D. dokumentet si më poshtë:
	a) Dosje gjyqësore nr. 1167 A. P. (70 fletë)
	b) Dosje përpunimi Nr. 273 A. P. (403 fletë)
	c) Fashikull nr.456 M. C. (204 fletë)
	2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
	1. Të vendosë në dispozicion të shtetasit A. T. dokumentet si më poshtë:
	2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
	1. Të vendosë në dispozicion të shtetasit D. D. dokumentet si më poshtë:
	2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
	1. Të vendosë në dispozicion të shtetasit L. M. dokumentet si më poshtë:
	2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
	1. Të vendosë në dispozicion të shtetasit H. B. dokumentet si më poshtë:
	2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
	1. Të vendosë në dispozicion të shtetases F. M. dokumentet si më poshtë:
	2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.



