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

 

Buletinët botohen në përputhje në ligjin nr. 45/2015, “Për të drejtën e informimit për doku-
mentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjin 
nr. 9887/2008, “Për mbrojtjen e të dhënave personale”, i ndryshuar dhe “Rregulloren për 
mbrojtjen, përpunimin, ruajtjen dhe sigurinë e të dhënave personale në AIDSSH”, mirat-
uar me vendimin nr. 25, datë 25/05/2017 dhe “Rregulloren mbi publikimin e veprimtarisë 
së Autoritetit, në ushtrim të detyrave funksionale të ngarkuara me ligj, përmes buletinit 
në letër apo online në faqen e Autoritetit”, miratuar me vendimin nr. 88, datë 22/2/2019 të 
Autoritetit.

Nëse jeni të interesuar për informacion të mëtejshëm, mund të paraqitni kërkesë të posaçme 
pranë AIDSSH-së, në përputhje me ligjin nr. 45/2015, “Për të drejtën e informimit për doku-
mentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë” dhe ligjin nr. 
119/2014 “Për të drejtën e informimit”.
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VENDIME MBI BAZËN E KËRKESAVE TË INSTITUCIONEVE KUSHTETUESE 

 

 

Vendim nr. 699, datë 7.11.2019 (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”, ligjin nr. 

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

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

 

                                                             V E N D O S I 

 

1. Të informojë Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë për informacionin që kërkohet me 

shkresën nr. prot. 19293, datë 28.10.2019, në kuadër të vlerësimit të cilësive etike, morale 

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

Ekonomisë, se: 

 

a) Znj. M. S., për shkak të moshës, nuk është subjekt verifikimi sipas përcaktimeve të 

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

të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”.  

 

2. Kopje e këtij vendimi t´i dërgohet Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë. 

 

3. Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit. 

 

Kryetare: Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 

 

 

Vendim nr. 700, datë 7.11.2019 (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”, ligjin nr. 

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

Enteve Publike”, Autoriteti për Informimin 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. prot. 3769, datë 21.10.2019, se për znj. J. Gj. Sh., nga verifikimet 

e kryera deri tani rezulton se: 

 



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

b) nuk ka qenë bashkëpunëtore aktive e ish-Sigurimit të Shtetit, sipas përcaktimeve të këtij 

ligji;  

c) nuk figuron në dokumente të ish-Sigurimit të Shtetit, sipas nenit 29, pika 2, të ligjit nr. 

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

Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”.  

 

2. Kopje e këtij vendimi t´i dërgohet institucionit të Presidentit të Republikës. 

 

3. Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit. 

 

Kryetare: Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 

 

 

 

Vendim nr. 701, datë 7.11.2019 (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”, ligjin nr. 

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

Enteve Publike”, Autoriteti për Informimin 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. prot. 3768, datë 21.10.2019, se për znj. D. P.  Xh., nga verifikimet 

e kryera deri tani rezulton se: 

 

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

b) nuk ka qenë bashkëpunëtore aktive e ish-Sigurimit të Shtetit, sipas përcaktimeve të këtij 

ligji;  

c) nuk figuron në dokumente të ish-Sigurimit të Shtetit, sipas nenit 29, pika 2, të ligjit nr. 

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

Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”.  

 

2. Kopje e këtij vendimi t´i dërgohet institucionit të Presidentit të Republikës. 

 

3. Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit. 

 

Kryetare: Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 



Vendim nr. 706, datë 18.11.2019 (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”, ligjin nr. 

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

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

 

                                                             V E N D O S I 

 

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

shkresën nr. prot. 5441/4, datë 27.09.2019, në kuadër të vlerësimit të cilësive etike, morale 

dhe profesionale të kandidatit për Drejtor i Përgjithshëm i Drejtorisë së Përgjithshme të 

Politikave dhe Zhvillimit të Kulturës në Ministrinë e Kulturës, se: 

 

a) Për z. Gj. N., nga verifikimet e kryera deri tani, nuk figuron të ketë materiale në 

dokumente të ish-Sigurimit të Shtetit në emër të tij, sipas nenit 29, pika 2, të ligjit nr. 

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

Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”.  

 

2. Kopje e këtij vendimi t´i dërgohet Departamentit të Administratës Publike. 

 

3. Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit. 

 

Kryetare: Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 

 

 

Vendim nr. 707, datë 18.11.2019 (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”, ligjin nr. 

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

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

 

                                                             V E N D O S I 

 

1. Të informojë DAP-in për informacionin që kërkohet me shkresën nr. prot. 6598/2, datë 

12.11.2019, në kuadër të vlerësimit të cilësive etike, morale dhe profesionale përpara 

emërimit të kandidatit për Drejtor i Përgjithshëm në Drejtorinë e Përgjithshme të Pronësisë 

Industriale, se: 

 

a) Znj. L. A. e ditëlindjes 1988, për shkak të moshës së saj nën 14 vjeç para 2 korrikut 



1991, si datë fundore e zbatimit të ligjit nr. 45/2015, nuk është subjekt verifikimi sipas 

përcaktimeve të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për Dokumentet e ish-

Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”.  

 

2.  Kopje e këtij vendimi t´i dërgohet Departamentit të Administratës Publike.  

 

3. Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit. 

 

Kryetare: Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 

 

 

Vendim nr. 708, datë 18.11.2019 (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”, ligjinn nr. 

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

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

 

                                                             V E N D O S I 

 

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

shkresën nr. prot. 30/51, datë 26.06.2019, se nga verifikimet e kryera deri tani, për zotin L. 

H. M., nuk rezulton:  

 

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

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

zbatim të ligjit 12/2018 “Për vlerësimin kalimtar dhe periodik të punonjësve të Policisë 

së Shtetit, Gardës së Republikës dhe Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat 

në Ministrinë e Brendshme”, sipas përcaktimeve të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e 

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

Socialiste të Shqipërisë”. 

 

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

 

3. Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit. 

 

Kryetare: Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 

 

 

Vendim nr. 728, datë 21.11.2019 (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”, ligjin nr. 

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

Enteve Publike”, Autoriteti për Informimin 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 shkresat nga nr. prot. 3948, datë 29.10.2019, deri në nr. prot. 3959, datë 

30.10.2019, se nga verifikimet e kryera deri tani për zonjat dhe zotërinjtë rezulton se: 

 

1.V. N. (U.); 2. V. S.; 3.V. B.; 4. N. P.; 5. L. B.; 6. S. F.; 7. N. P.; 8.Y. B.; 9. E. K.; 10. F. 

S.; 11. A. Ç. dhe 12. F. K.,  

a) nuk kanë qenë persona në ndjekje për spiunazh apo terrorizëm; 

b) nuk kanë qenë bashkëpunëtorë aktivë të ish-Sigurimit të Shtetit, sipas përcaktimeve të këtij 

ligji;  

c) nuk figurojnë në dokumente të ish-Sigurimit të Shtetit, sipas nenit 29, pika 2, të ligjit nr. 

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

Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”.  

 

2. Kopje e këtij vendimi t´i dërgohet institucionit të Presidentit të Republikës. 

 

3. Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit. 

 

Kryetare: Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 

 

 

Vendim nr. 729, datë 21.11.2019 (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”, ligjin nr. 

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

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

 

                                                             V E N D O S I 

 

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

shkresën nr. prot. 724, datë 14.11.2019, “Kërkesë për verifikimin e pastërtisë së figurës 

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

 

a) Z. E. H., për shkak të moshës së tij, nën 14 vjeç para 2 korrikut 1991, si datë fundore e 



zbatimit të ligjit nr. 45/2015, nuk është subjekt verifikimi sipas përcaktimeve të ligjit nr. 

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

Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”. 

 

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

 

2. Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit. 

 

Kryetare: Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 

 

 

Vendim nr. 764, datë 02.12.2019 (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”, ligjin nr. 

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

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

 

                                                             V E N D O S I 

 

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

shkresën nr. prot. 724, datë 14.11.2019, “Kërkesë për verifikimin e pastërtisë së figurës 

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

 

a) Për z. V. L. B., nga verifikimet e kryera deri tani, nuk figuron të ketë materiale në 

dokumente të ish-Sigurimit të Shtetit në emër të tij, sipas nenit 29, pika 2 të ligjit nr. 

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

Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”.  

 

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

 

3. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

 

Kryetare: Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 

 

 

Vendim nr. 765, datë 02.12.2019 (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”, ligjin nr. 

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



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

 

                                                             V E N D O S I 

 

1. Të informojë DAP-in për informacionin që kërkohet me shkresën nr. prot. 68,26/5 datë 

25.11.2019, në kuadër të vlerësimit të cilësive etike, morale dhe profesionale përpara 

emërimit të kandidatit për Drejtor i Përgjithshëm në Drejtorinë Rregullatore dhe 

Përputhshmërisë për Arsimin dhe Sportin në Ministrinë e Arsimit, Sportit dhe Rinisë, se:  

 

a) Z. E. T. i ditëlindjes 1979, për shkak të moshës së tij nën 14 vjeç para 2 korrikut 1991, si 

datë fundore e zbatimit të ligjit nr. 45/2015, nuk është subjekt verifikimi sipas përcaktimeve 

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

të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”.  

 

2. Kopje e këtij vendimi t´i dërgohet Departamentit të Administratës Publike.  

 

3. Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit. 

 

Kryetare: Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 

 

 

Vendim nr. 767, datë 05.12.2019 (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”, ligjin nr. 

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

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

 

                                                             V E N D O S I 

 

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

shkresën nr. prot. 5611/5, datë 07.10.2019, në kuadër të vlerësimit të cilësive etike, morale 

dhe profesionale të kandidatit për Drejtor i Përgjithshëm i Drejtorisë së Përgjithshme 

Rregullatore dhe Përputhshmërisë për Rendin dhe Sigurinë Publike në Ministrinë e 

Brendshme, se: 

 

a) Për znj. S. B., nga verifikimet e kryera deri tani, nuk figuron të ketë materiale në 

dokumente të ish-Sigurimit të Shtetit në emër të saj, sipas nenit 29, pika 2, të ligjit nr. 

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



Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”.  

 

2. Kopje e këtij vendimi t´i dërgohet Departamentit të Administratës Publike. 

 

3. Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit. 

 

Kryetare: Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 

 

 

Vendim nr. 768, datë 17.12.2019 (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”, ligjin nr. 

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

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

 

                                                             V E N D O S I 

 

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

shkresën nr. prot. 84/70, datë 07.11.2019, se nga verifikimet e kryera deri tani për zotin A. 

H. N., nuk rezulton:  

 

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

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

zbatim të ligjit 12/2018 “Për vlerësimin kalimtar dhe periodik të punonjësve të Policisë 

së Shtetit, Gardës së Republikës dhe Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat 

në Ministrinë e Brendshme” sipas përcaktimeve të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e 

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

Socialiste të Shqipërisë”. 

 

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

 

3. Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit. 

 

Kryetare: Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 

 

 

Vendim nr. 769, datë 17.12.2019 (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”, ligjin nr. 

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

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

 

                                                             V E N D O S I 

 

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

shkresën nr. prot. 50/74, dt 07.11.2019, se nga verifikimet e kryera deri tani për z. A. S. 

M., nuk rezulton:  

 

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

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

zbatim të ligjit 12/2018 “Për vlerësimin kalimtar dhe periodik të punonjësve të Policisë 

së Shtetit, Gardës së Republikës dhe Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat 

në Ministrinë e Brendshme”, sipas përcaktimeve të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e 

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

Socialiste të Shqipërisë”. 

 

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

 

3. Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit. 

 

Kryetare: Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 

 

 

Vendim nr. 770, datë 17.12.2019 (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”, ligjin nr. 

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

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

 

                                                             V E N D O S I 

 

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

shkresën nr. prot. 58/54, dt 14.11.2019, se nga verifikimet e kryera deri tani për z. N.M.D., 

nuk rezulton:  

 

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

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



zbatim të ligjit nr. 12/2018 “Për vlerësimin kalimtar dhe periodik të punonjësve të 

Policisë së Shtetit, Gardës së Republikës dhe Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe 

Ankesat në Ministrinë e Brendshme”, sipas përcaktimeve të ligjit nr. 45/2015 “Për të 

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

Socialiste të Shqipërisë”. 

 

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

 

3. Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit. 

 

Kryetare: Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 

 

 

Vendim nr. 771, datë 17.12.2019 (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”, ligjin nr. 

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

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

 

                                                             V E N D O S I 

 

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

shkresën nr. prot. 2/32, dt 12.11.2019, se nga verifikimet e kryera deri tani për z. Sh. E. R, 

nuk rezulton:  

 

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

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

zbatim të ligjit nr. 12/2018 “Për vlerësimin kalimtar dhe periodik të punonjësve të 

Policisë së Shtetit, Gardës së Republikës dhe Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe 

Ankesat në Ministrinë e Brendshme”, sipas përcaktimeve të ligjit nr. 45/2015 “Për të 

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

Socialiste të Shqipërisë”. 

 

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

 

3. Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit. 

 

Kryetare: Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 

 



Vendim nr. 772, datë 17.12.2019 (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”, ligjin nr. 

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

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

 

                                                             V E N D O S I 

 

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

shkresën nr. prot. 78/3, datë 20.11.2019, se nga verifikimet e kryera deri tani për z. G. H. 

B., nuk rezulton:  

 

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

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

zbatim të ligjit nr. 12/2018 “Për vlerësimin kalimtar dhe periodik të punonjësve të 

Policisë së Shtetit, Gardës së Republikës dhe Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe 

Ankesat në Ministrinë e Brendshme”, sipas përcaktimeve të ligjit nr. 45/2015 “Për të 

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

Socialiste të Shqipërisë”. 

 

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

 

3. Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit. 

 

Kryetare: Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 

 

 

Vendim nr. 773, datë 17.12.2019 (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”, ligjin nr. 

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

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

 

                                                             V E N D O S I 

 

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

shkresën nr. prot. 91/3, datë 20.11.2019, se nga verifikimet e kryera deri tani për z. A. A. 



T., nuk rezulton:  

 

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

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

zbatim të ligjit nr. 12/2018 “Për vlerësimin kalimtar dhe periodik të punonjësve të 

Policisë së Shtetit, Gardës së Republikës dhe Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe 

Ankesat në Ministrinë e Brendshme”, sipas përcaktimeve të ligjit nr. 45/2015 “Për të 

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

Socialiste të Shqipërisë”. 

 

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

 

3. Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit. 

 

Kryetare: Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 

 

 

Vendim nr. 774, datë 17.12.2019 (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”, ligjin nr. 

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

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

 

                                                             V E N D O S I 

 

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

shkresën nr. prot. 65/1, datë 21.11.2019, se nga verifikimet e kryera deri tani për z. G. A. 

Sh., nuk rezulton:  

 

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

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

zbatim të ligjit nr. 12/2018 “Për vlerësimin kalimtar dhe periodik të punonjësve të 

Policisë së Shtetit, Gardës së Republikës dhe Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe 

Ankesat në Ministrinë e Brendshme”, sipas përcaktimeve të ligjit nr. 45/2015 “Për të 

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



Socialiste të Shqipërisë”. 

 

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

 

3. Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit. 

 

Kryetare: Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 

 

 

Vendim nr. 775, datë 17.12.2019 (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”, ligjin nr. 

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

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

 

                                                             V E N D O S I 

 

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

shkresën nr. prot. 5314/5, datë 23.09.2019, në kuadër të vlerësimit të cilësive etike, morale 

dhe profesionale të Drejtorit të Përgjithshëm të Drejtorisë së Përgjithshme të Pronësisë 

Industriale, se: 

 

a) Për z. A. S., është ndërprerë procedura e vlerësimit të cilësive etike, morale dhe 

profesionale sipas nenit 29, 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”.  

 

2. Kopje e këtij vendimi t´i dërgohet Departamentit të Administratës Publike. 

 

3. Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit. 

 

Kryetare: Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 

 

 

Vendim nr. 814, datë 20.12.2019 (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”, ligjin nr. 

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



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

 

                                                             V E N D O S I 

 

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

për informacionin që kërkohet me shkresën nr. prot. 1722, datë 16.12.2019 tonën, në 

kuadër të vlerësimit të cilësive etike, morale dhe profesionale përpara emërimit të 

kandidatit për Drejtor Ekzekutiv në ISKK, se:  

 

a. Për z. Ç. H. nuk figuron të ketë materiale në dokumente të ish-Sigurimit të Shtetit në emër 

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

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

  

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

Komunizmit në Shqipëri.  

 

3.  Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit. 

 

Kryetare: Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Marenglen Kasmi 

 

 

Vendim nr. 815, datë 20.12.2019 (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”, ligjin nr. 

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

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

 

                                                             V E N D O S I 

 

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

për informacionin që kërkohet me shkresën nr. prot. 1722, datë 16.12.2019 tonën, në 

kuadër të vlerësimit të cilësive etike, morale dhe profesionale përpara emërimit të 

kandidatit për Drejtor Ekzekutiv në ISKK, se:  

 

a) Për z. M. H. nuk figuron të ketë materiale në dokumente të ish-Sigurimit të Shtetit në emër 

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

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

  

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



Komunizmit në Shqipëri. 

 

3. Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit. 

 

Kryetare: Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Marenglen Kasmi 

 

 

Vendim nr. 816, datë 20.12.2019 (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”, ligjin nr. 

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

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

 

                                                             V E N D O S I 

 

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

për informacionin që kërkohet me shkresën nr. prot. 1722, datë 16.12.2019 tonën, në 

kuadër të vlerësimit të cilësive etike, morale dhe profesionale përpara emërimit të 

kandidatit për Drejtor Ekzekutiv në ISKK, se:  

 

a) Për z. L. N. nuk figuron të ketë materiale në dokumente të ish-Sigurimit të Shtetit në emër 

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

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

  

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

Komunizmit në Shqipëri. 

 

3. Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit. 

 

Kryetare: Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Marenglen Kasmi 

 

 

Vendim nr. 817, datë 20.12.2019 (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”, ligjin nr. 

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



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

 

                                                             V E N D O S I 

 

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

Shqipëri për informacionin që kërkohet me shkresën nr. prot. 1722, datë 16.12.2019 

tonën, në kuadër të vlerësimit të cilësive etike, morale dhe profesionale përpara 

emërimit të kandidatit për Drejtor Ekzekutiv në ISKK, se:  

 

a) Për z. E.K. nuk figuron të ketë materiale në dokumente të ish-Sigurimit të Shtetit 

në emër të tij, sipas nenit 29, pika 2, të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit 

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

Shqipërisë”.  

 

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

Komunizmit në Shqipëri. 

 

3. Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit. 

 

Kryetare: Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Marenglen Kasmi 

 

 

 

Vendim nr. 819, datë 24.12.2019 (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”, ligjin nr. 

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

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

 

                                                             V E N D O S I 

 

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

shkresën nr. prot. 427/1, datë 03.12.2019, në kuadër të verifikimit të figurës, integritetit 

dhe vlerësimit të cilësive etike, morale dhe profesionale të kandidatit për Sekretar Shkencor 

në Akademinë e Shkencave, ku rezulton se: 

 

a) për z. Sh. S. nuk figuron të ketë materiale në dokumente të ish-Sigurimit të Shtetit në emër 

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

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

 



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

 

3. Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit. 

 

Kryetare: Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 

 

 

Vendim nr. 820, datë 24.12.2019 (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”, ligjin nr. 

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

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

 

                                                             V E N D O S I 

 

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

shkresën nr. prot. 426/1, datë 05.12.2019, në kuadër të verifikimit të figurës, integritetit 

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

Akademinë e Shkencave, ku rezulton se: 

 

b) Për z. N. Th. nuk figuron të ketë materiale në dokumente të ish-Sigurimit të Shtetit në emër 

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

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

 

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

 

3. Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit. 

 

Kryetare: Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 

 

 

Vendim nr. 821, datë 24.12.2019 (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”, ligjin nr. 

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

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

 

                                                             V E N D O S I 



 

1. Të informojë Shërbimin Informativ Shtetëror për informacionin që kërkohet me shkresën 

nr. prot. 1435, datë 10.04.2018, ”Kërkesë për verifikim”, e përditësuar për:  

 

a) Ndërprerjen e procedurës së verifikimit për zonjat dhe zotërinjtë: 1.I. K. S.; 2.F. E. Ç.; 3.A. 

D. K.; 4.I. H. T.; 5.M. A. Xh. (D.);  6.S. L. K.; 7.F. L. N.; 8. A. S. D. (I.); 9. F. M. L.; 10. 

F. N. M.; 11. D. Gj. Gj.; 12. A. H. A.; 13. A. F. H.; 14. T. F. H.; 15. H. B. B.; 16. A. Y. I.; 

17. E. V. G.; 18. Xh. M. Z.; 19. Gj. M. D.; 20. M. N. M.; 21. V. T. E. dhe 22. E. D.   

 

2. Kopje e këtij vendimi t’i dërgohet institucionit të Shërbimit Informativ Shtetëror. 

 

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 

 

 

Vendim nr. 684, datë 7.11.2019 (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”, ligjin nr. 

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



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

 

                                                             V E N D O S I 

 

1. Të informojë shtetasin Z. H. për sa kërkohet në shkresën nr. prot. 1218, datë 09.09.2019, 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, si 

dhe nuk rezulton të ketë qenë bashkëpunëtor apo i favorizuar nga ish-Sigurimi i Shtetit. 

 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 

 

 

Vendim nr. 685, datë 7.11.2019 (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”, ligjin nr. 

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

Enteve Publike”, Autoriteti për Informimin 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. prot. 1261, datë 16.09.2019, 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 

 

Vendim nr. 686, datë 7.11.2019 (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”, ligjin nr. 

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

Enteve Publike”, Autoriteti për Informimin 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. prot. 1260, datë 16.09.2019, që 

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

 

 

Vendim nr. 687, datë 7.11.2019 (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”, ligjin nr. 

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

Enteve Publike”, Autoriteti për Informimin 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. prot. 1247, datë 13.09.2019, 

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 

 

 

Vendim nr. 688, datë 7.11.2019 (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”, ligjin nr. 

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

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

 

                                                             V E N D O S I 

 



1. Të informojë shtetasin H. B. për sa kërkohet në shkresën nr. prot. 1242, datë 13.09.2019, 

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

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

 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 

 

 

Vendim nr. 689, datë 7.11.2019 (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”, ligjin nr. 

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

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

 

                                                             V E N D O S I 

 

1. Të informojë shtetasin A. Z. për sa kërkohet në shkresën nr. prot. 1233, datë 10.09.2019, 

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

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

 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 

 

 

Vendim nr. 690, datë 7.11.2019 (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”, ligjin nr. 

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

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

 

                                                             V E N D O S I 

 

1. Të informojë shtetasen A. H. për sa kërkohet në shkresën nr. prot. 1221, datë 09.09.2019, 

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



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

të Shtetit.   

 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 

 

 

Vendim nr. 691, datë 7.11.2019 (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”, ligjin nr. 

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

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

 

                                                             V E N D O S I 

 

1. Të informojë shtetasin H. S. për sa kërkohet në shkresën nr. prot. 1185, datë 06.12.2018, 

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

Shtetit, si më poshtë:  

 

a) Dosje përpunimi nr. 1666, kategoria 2/A, e përbërë nga 228 faqe, të digjitalizuara dhe 

anonimizuara, të hedhura në format CD, në arkivat e Autoritetit për subjektin H. S. 

 

2. T´i jepet shtetasit H. S. dokumentacioni dublikatë që përmban dosja e sipërcituar, në trajtë 

CD.   

 

3. Vendimi 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. 692, datë 7.11.2019 (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”, ligjin nr. 

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



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

 

                                                             V E N D O S I 

 

1. Të informojë shtetasen S. J. për sa kërkohet në shkresën nr. prot. 257, datë 02.05.2018, ku 

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

Sigurimit të Shtetit, si më poshtë:  

 

a) Dosje formulare nr. 2081, kategoria 2/A, e përbërë në total nga 223 faqe të digjitalizuara 

dhe të anonimizuara, të hedhura në format CD, në arkivat e Autoritetit për subjektin I. P. 

 

b) Dosje hetimore-gjyqësore nr. 2264, e përbërë në total nga 135 faqe, të digjitalizuara dhe të 

hedhura në format CD, në arkivat e Autoritetit për subjektin I. P. 

 

2. T´i jepet shtetases S. J. dokumentacioni dublikatë që përmbajnë dosjet e sipërcituara, në 

trajtë CD. 

 

3. Vendimi 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. 693, datë 7.11.2019 (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”, ligjin nr. 

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

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

 

                                                             V E N D O S I 

 

1. Të informojë shtetasen N. V. për sa kërkohet në shkresën nr. prot. 218, datë 17.04.2018, 

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

Sigurimit të Shtetit, si më poshtë:  

 

a) Dosje formulare nr. 271, kategoria 2/B, e përbërë në total nga 125 faqe të digjitalizuara dhe 

të anonimizuara, të hedhura në format CD, në arkivat e Autoritetit për subjektin B. P. 



 

b) Dosje hetimore-gjyqësore nr. 1070, e përbërë në total nga 555 faqe, të digjitalizuara dhe të 

hedhura në format CD, në arkivat e Autoritetit për subjektin B. P. 

 

c) Dosje hetimore-gjyqësore nr. 3399, e përbërë në total nga 170 faqe, të digjitalizuara dhe të 

hedhura në format CD, në arkivat e Autoritetit për subjektin B. P. 

 

2. T´i jepet shtetases N. V. dokumentacioni dublikatë që përmbajnë dosjet e sipërcituara, në 

trajtë CD.   

 

3. Vendimi 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. 694, datë 7.11.2019 (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”, ligjin nr. 

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

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

 

                                                             V E N D O S I 

 

1. Të informojë shtetasin H. H. për sa kërkohet në shkresën nr. prot. 779, datë 04.09.2018, 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. 4573, e përbërë nga 4 faqe, të digjitalizuara dhe të anonimizuara, të 

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

 

2. T´i jepet shtetasit H. H. dokumentacioni dublikatë që përmban dosja e sipërcituar, në trajtë 

CD.   

 

3. Vendimi 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. 695, datë 7.11.2019 (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”, ligjin nr. 

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

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

 

                                                             V E N D O S I 

 

1. Të informojë shtetasen L. N. për sa kërkohet në shkresën nr. prot. 134, datë 31.01.2018, ku 

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

Sigurimit të Shtetit, si më poshtë:  

 

a) Dosje hetimore-gjyqësore nr. 12288, e përbërë në total nga 202 faqe të digjitalizuara, të 

hedhura në format CD, në arkivat e Autoritetit për subjektin Th. N. 

 

b) Dosje hetimore-gjyqësore nr. 10658, e përbërë në total nga 191 faqe të digjitalizuara, të 

hedhura në format CD, në arkivat e Autoritetit për subjektin Th. N. 

 

2. T´i jepet shtetases L. N. dokumentacioni dublikatë që përmbajnë dosjet e sipërcituara, në 

trajtë CD.   

 

3. Vendimi 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. 696, datë 7.11.2019 (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”, ligjin nr. 

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

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

 

                                                             V E N D O S I 

 

1. Të informojë shtetasen D. M. për sa kërkohet në shkresën nr. prot. 505, datë 22.06.2018, 

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) Dosje formulare nr. 284, kategoria 2/B, e përbërë në total nga 106 faqe të digjitalizuara dhe 

të anonimizuara, të hedhura në format CD, në arkivat e Autoritetit për subjektin H. S. 

b) Dosje hetimore-gjyqësore nr. 2272-4, e përbërë në total nga 362 faqe, të digjitalizuara dhe 

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

 

2.  T´i jepet shtetases D. M. dokumentacioni dublikatë që përmbajnë dosjet e sipërcituara, në 

trajtë CD.   

 

3. Vendimi 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. 697, datë 7.11.2019 (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”, ligjin nr. 

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

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

 

                                                             V E N D O S I 

 

1. Të informojë shtetasen A. M. për sa kërkohet në shkresën nr. prot. 1164, datë 27.11.2018, 

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

Sigurimit të Shtetit, si më poshtë:  

 

a) Dosje formulare nr. 4747, kategoria 2/B, e përbërë në total nga 63 faqe të digjitalizuara dhe 



të anonimizuara, të hedhura në format CD, në arkivat e Autoritetit për subjektin I. B. 

 

2. T´i jepet shtetases A. M. dokumentacioni dublikatë që përmban dosja e sipërcituar, në trajtë 

CD.   

 

3. Vendimi 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. 698, datë 7.11.2019 (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”, ligjin nr. 

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

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

 

                                                             V E N D O S I 

 

1. Të informojë shtetasin H. S. për sa kërkohet në shkresën nr. prot. 279, datë 10.05.2018, ku 

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

Shtetit, si më poshtë:  

 

a) Dosje nr. 17, e përbërë nga 14 faqe, të digjitalizuara dhe të anonimizuara, të hedhura në 

format CD, në arkivat e Autoritetit për subjektin H. S. 

 

2. T´i jepet shtetasit H. S. dokumentacioni dublikatë që përmban dosja e sipërcituar, në trajtë 

CD.   

3. Vendimi 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. 709, datë 18.11.2019 (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”, ligjin nr. 

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

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

 

                                                             V E N D O S I 

 

1. Të informojë shtetasin E. P. për sa kërkohet në shkresën nr. Prot. 771, datë 03.09.2018, ku 

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

Shtetit si më poshtë:  

 

a) Dosje hetimore gjyqësore nr. 1444, viti 1950-1955, faqe nr. 70 (një fletë), e fotokopjuar, 

në arkivat e Autoritetit për subjektin R. P. 

 

2. T´i jepet shtetasit E. P. dokumentacioni dublikatë që përmban dosja e sipërcituar, në trajtë 

fotokopje.   

 

3. Vendimi 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. 710, datë 18.11.2019 (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”, ligjin nr. 

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

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

 

                                                             V E N D O S I 

 

1. Të informojë shtetasin R. M. për sa kërkohet në shkresën nr. prot. 937, datë 10.10.2018, 

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

Sigurimit të Shtetit, si më poshtë:  

 

a) Dosje formulare nr. 55, kategoria 2/A, e përbërë në total nga 285 faqe të digjitalizuara dhe 

të anonimizuara, të hedhura në format CD, në arkivat e Autoritetit për subjektin D. M. 



b) Dosje hetimore nr. 8565, e përbërë në total nga 153 faqe.  

c) Dosje hetimore-gjyqësore nr. 13143, e përbërë në total nga 241 faqe të digjitalizuara, të 

hedhura në format CD, në arkivat e Autoritetit për subjektin D. M. 

 

2. T´i jepet shtetasit R. M. dokumentacioni dublikatë që përmbajnë dosjet e sipërcituara, në 

trajtë CD.   

 

3. Vendimi 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. 711, datë 18.11.2019 (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”, ligjin nr. 

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

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

 

                                                             V E N D O S I 

 

1. Të informojë shtetasen Zh. L. për sa kërkohet në shkresën nr. prot. 800, datë 10.09.2018, 

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

Sigurimit të Shtetit, si më poshtë:  

 

a) Dosje gjyqësore nr. 310, e përbërë në total nga 1109 faqe të digjitalizuara, të hedhura në 

format CD, në arkivat e Autoritetit për subjektin P. B. 

 

2. T´i jepet shtetases Z. L. dokumentacioni dublikatë që përmban dosja e sipërcituar, në trajtë 

CD.   

 

3. Vendimi 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. 712, datë 18.11.2019 (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”, ligjin nr. 

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

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

 

                                                             V E N D O S I 

 

1. Të informojë shtetasin Sh. Gj. për sa kërkohet në shkresën nr. prot. 485, datë 20.06.2018, 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. 679, kategoria 2/B, e përbërë në total nga 221 faqe të digjitalizuara 

dhe të anonimizuara, të hedhura në format CD, në arkivat e Autoritetit për subjektin Sh. 

Gj. 

b) Dosje hetimore-gjyqësore nr. 2319, e përbërë në total nga 1361 faqe të digjitalizuara, të 

hedhura në format CD, në arkivat e Autoritetit për subjektin Sh. Gj. 

 

2. T´i jepet shtetasit Sh. Gj. dokumentacioni dublikatë që përmbajnë dosjet e sipërcituara, në trajtë CD.   

 

3. Vendimi 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. 713, datë 18.11.2019 (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”, ligjin nr. 

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

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

 

                                                             V E N D O S I 

 

1. Të informojë shtetasin M. Gj., për sa kërkohet në shkresën nr. prot. 902, datë 03.10.2018, ku mbi bazën e 

verifikimeve të kryera deri tani, ka dokumente në arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit, si më poshtë:  

 



a) Dosje hetimore nr.12593, e përbërë nga 57 faqe, të digjitalizuara, të hedhura në format CD, 

në arkivat e Autoritetit për subjektin M. Gj. 

b) Dosje hetimore-gjyqësore nr. 9577, e përbërë nga 345 faqe të digjitalizuara, të hedhura në 

format CD, në arkivat e Autoritetit për subjektin M. Gj. 

 

2. T´i jepet shtetasit M. Gj. dokumentacioni dublikatë që përmbajnë dosjet e sipërcituara, në trajtë CD.   

 

3. Vendimi 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. 714, datë 18.11.2019 (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”, ligjin nr. 

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

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

 

                                                             V E N D O S I 

 

1. Të informojë shtetasin P. M. për sa kërkohet në shkresën nr. prot. 931, datë 09.10.2018, 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. 16, e përbërë nga 229 faqe, të digjitalizuara, të hedhura në format CD, 

në arkivat e Autoritetit për subjektin P. M. 

b) Dosje hetimore nr. 207, e përbërë nga 187 faqe, të digjitalizuara, të hedhura në format CD, 

në arkivat e Autoritetit për subjektin P. M. 

 

2. T´i jepet shtetasit P. M. dokumentacioni dublikatë që përmbajnë dosjet e sipërcituara, në trajtë CD.   

 

3. Vendimi 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. 715, datë 18.11.2019 (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”, ligjin nr. 

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

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

 

                                                             V E N D O S I 

 

1. Të informojë shtetasin G. Ç. për sa kërkohet në shkresën nr. prot. 882, datë 28.09.2018, 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. 2354, e përbërë nga 794 faqe, të digjitalizuara, të hedhura në format 

CD, në arkivat e Autoritetit për subjektin G. Ç. 

 

b) Dosje gjyqësore nr. 9105, e përbërë nga 514 faqe, të digjitalizuara, të hedhura në format 

CD, në arkivat e Autoritetit për subjektin G. Ç. 

 

2. T´i jepet shtetasit G. Ç. dokumentacioni dublikatë që përmbajnë dosjet e sipërcituara, në trajtë CD.   

 

3. Vendimi 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. 716, datë 18.11.2019 (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”, ligjin nr. 

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

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

 

                                                             V E N D O S I 

 

1. Të informojë shtetasen F. T. për sa kërkohet në shkresën nr. prot. 1179, datë 28.08.2018, ku mbi bazën e 

verifikimeve të kryera deri tani, për S. T. ka dokumente në arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit, si më poshtë:  

 

a) Dosje hetimore nr. 10592, e përbërë në total nga 118 faqe të digjitalizuara, të hedhura në 

format CD, në arkivat e Autoritetit për subjektin S. T. 

 



2. T´i jepet shtetases F. T. dokumentacioni dublikatë që përmban dosja e sipërcituar, në trajtë CD.   

 

3. Vendimi 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. 717, datë 18.11.2019 (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”, ligjin nr. 

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

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

 

                                                             V E N D O S I 

 

1. Të informojë shtetasin A. Gj. për sa kërkohet në shkresën nr. prot. 759, datë 27.05.2019, ku mbi bazën e 

verifikimeve të kryera deri tani, ka dokumente në arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit, si më poshtë: 

 

a) Dosje hetimore-gjyqësore nr. 2319, e përbërë në total nga 174 faqe të digjitalizuara, të 

hedhura në format CD, në arkivat e Autoritetit për subjektin A. Gj. 

 

2. T´i jepet shtetasit A. Gj. dokumentacioni dublikatë që përmban dosja e sipërcituar, në trajtë CD.   

 

3. Vendimi 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. 718, datë 18.11.2019 (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”, ligjin nr. 

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



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

 

                                                             V E N D O S I 

 

1. Të informojë shtetasin E.  P. për sa kërkohet në shkresën nr. prot. 1291, datë 23.09.2019, 

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

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

 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 

 

 

Vendim nr. 719, datë 18.11.2019 (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”, ligjin nr. 

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

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

 

                                                             V E N D O S I 

 

1. Të informojë shtetasin F. Z. M. për sa kërkohet në shkresën nr. prot. 1327, datë 02.10.2019, 

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

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 

 

 

Vendim nr. 720, datë 18.11.2019 (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”, ligjin nr. 

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



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

 

                                                             V E N D O S I 

 

1. Të informojë shtetasen Z. I. M. për sa kërkohet në shkresën nr. prot. 1266, datë 17.09.2019, 

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 

 

 

Vendim nr. 721, datë 18.11.2019 (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”, ligjin nr. 

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

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

 

                                                             V E N D O S I 

 

1. Të informojë shtetasin V. P. X. për sa kërkohet në shkresën nr. prot. 1185, datë 29.08.2019, 

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

 

 

Vendim nr. 722, datë 18.11.2019 (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”, ligjin nr. 

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



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

 

                                                             V E N D O S I 

 

1. Të informojë shtetasin D. M. (C.) për sa kërkohet në shkresën nr. prot. 873, datë 

24.06.2019, që mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që të 

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

Shtetit.   

 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 

 

 

Vendim nr. 723, datë 18.11.2019 (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”, ligjin nr. 

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

Enteve Publike”, Autoriteti për Informimin 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. prot. 1328, datë 02.10.2019, 

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

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 

 

 

Vendim nr. 724, datë 18.11.2019 (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”, ligjin nr. 

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



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

 

                                                             V E N D O S I 

 

1. Të informojë shtetasin Sh. K. për sa kërkohet në shkresën nr. prot. 1212, datë 09.09.2019, 

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

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

 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 

 

  

Vendim nr. 725, datë 18.11.2019 (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”, ligjin nr. 

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

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

 

                                                             V E N D O S I 

 

1. Të informojë shtetasin S. Gj. për sa kërkohet në shkresën nr. prot. 766, datë 28.05.2019, që 

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

 

 

Vendim nr. 726, datë 18.11.2019 (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”, ligjin nr. 

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

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

 

                                                             V E N D O S I 



 

1. Të informojë shtetasin V. C. për sa kërkohet në shkresën nr. prot. 1154, datë 21.08.2019, 

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

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

 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 

 

 

Vendim nr. 739, datë 02.12.2019 (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”, ligjin nr. 

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

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

 

                                                             V E N D O S I 

 

1. Të informojë shtetasin G. R. Gj. për sa kërkohet në shkresën nr. prot. 824, datë 14.09.2018, ku mbi bazën e 

verifikimeve të kryera deri tani, ka dokumente në arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit. Informacioni dhe 

përmbajtja teknike e këtyre dokumenteve rezulton si më poshtë:  

 

a) Figuron i regjistruar në regjistrin e agjenturës Tiranë, me numër regjistri 9052, data e 

regjistrimit 28.09.1976, kategoria “A”, pseudonimi “Kërkuesi”. Dosja e asgjësuar më 

16.08.1977. 

  

2. Të njohë shtetasin G. R. Gj. me dokumentet që ekzistojnë për të në arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit.   

 

3. Vendimi 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. 740, datë 02.12.2019 (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”, ligjin nr. 



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

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

 

                                                             V E N D O S I 

 

1. Të informojë shtetasin S. R. B. për sa kërkohet në shkresën nr. prot. 102, datë 26.02.2018, ku mbi bazën e 

verifikimeve të kryera deri tani, ka dokumente për të në arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit. Informacioni dhe 

përmbajtja teknike e këtyre dokumenteve rezulton si më poshtë:  

 

a) Figuron në regjistrin e agjenturës Mat, tërhequr në bashkëpunim me datë 13.12.1989, në kategorinë “I”, 

pseudonimi “Drini”.  

 

2. Të njohë shtetasin S. R. B. me dokumentet që ekzistojnë për të në arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit.   

 

3. Vendimi 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. 741, datë 02.12.2019 (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”, ligjin nr. 

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

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

 

                                                             V E N D O S I 

 

1. Të informojë shtetasin B. I. Sh. për sa kërkohet në shkresën nr. prot. 266, datë 07.05.2018, ku mbi bazën e 

verifikimeve të kryera deri tani, ka dokumente në arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit. Informacioni dhe 

përmbajtja teknike e këtyre dokumenteve rezulton si më poshtë:  

 

a) Kartelë model 2, figuron në agjenturën Kukës, tërhequr në bashkëpunim me datë 

04.06.1986, në kategorinë “I”, pseudonimi “Mali”, procesverbal asgjësimi Kukës 1988.  

   

2. Të njohë shtetasin B. I. Sh. me dokumentet që ekzistojnë për të në arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit dhe t’i 

vihet në dispozicion një kopje, me kërkesë të tij, gjatë dorëzimit të vendimit.  

 

3. Vendimi 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. 742, datë 02.12.2019 (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”, ligjin nr. 

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

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

 

                                                             V E N D O S I 

 

1. Të informojë shtetasin I. Z. O. për sa kërkohet në shkresën nr. prot. 451, datë 11.06.2018, ku mbi bazën e 

verifikimeve të kryera deri tani, ka dokumente për të në arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit. Informacioni dhe 

përmbajtja teknike e këtyre dokumenteve rezulton si më poshtë:  

 

a) Figuron i regjistruar me nr. 13379 në regjistrin e agjenturës model 2 Tiranë; data e 

regjistrimit, 19.07.1984; kategoria “Informator”; pseudonimi “Partizani”; sektori që e 

regjistron Dega e K/zbulimit.  

   

2. Të vendosë në dispozicion të shtetasit I. Z. O. dokumentet që ekzistojnë për të në arkivat e ish-Sigurimit të 

Shtetit.   

 

3. Vendimi 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. 743, datë 02.12.2019 (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”, ligjin nr. 

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

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

 

                                                             V E N D O S I 



 

1. Të informojë shtetasin Y. H. Y. për sa kërkohet në shkresën nr. prot. 70, datë 15.02.2018, ku mbi bazën e 

verifikimeve të kryera deri tani, ka dokumente në arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit. Informacioni dhe 

përmbajtja teknike e këtyre dokumenteve rezulton si më poshtë:  

 

a) Figuron i regjistruar me nr. 1624 në regjistrin e agjenturës nr.1/1, Dega e Punëve të 

Brendshme Gramsh, kategoria “informator”.  

   

2. Të vendosë në dispozicion, sipas kërkesës së shtetasit Y. H. Y., dokumentet që ekzistojnë në arkivat e ish-

Sigurimit të Shtetit.   

 

3. Vendimi 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. 744, datë 02.12.2019 (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”, ligjin nr. 

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

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

 

                                                             V E N D O S I 

 

1. Të informojë shtetasin G. P. S. për sa kërkohet në shkresën nr. prot. 275, datë 10.05.2018, ku mbi bazën e 

verifikimeve të kryera deri tani, në këtë identitet, ka dokumente, në arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit. 

Informacioni dhe përmbajtja teknike e këtyre dokumenteve rezulton si më poshtë:  

 

a) Figuron i regjistruar në regjistrin e agjenturës të Degës së Punëve të Brendshëm Berat, 

drejtimi Dega e Veçantë, me numër regjistri 4799, tërhequr në bashkëpunim në 27.02.1980, 

kategoria “informator”.  

 

2. Të  vendosë në dispozicion sipas kërkesës së shtetasit G. P. S., dokumentet që ekzistojnë në arkivat e ish-

Sigurimit të Shtetit.   

 

3. Vendimi 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. 745, datë 02.12.2019 (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”, ligjin nr. 

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

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

 

                                                             V E N D O S I 

 

1. Të vërë në dispozicion të shtetasit Sh. S. H., nëpërmjet përfaqësuesit të tij me prokurë, z. A. B., të gjithë 

dokumentacionin e administruar që gjendet në arkiv për shtetasin Sh. S. H., sipas objektit të kërkesës nr. prot. 

1157, datë 22.08.2019; 

 

a) Kartelë model 2, ku shtetasi Sh. S. H. i ditëlindjes 1958, figuron i regjistruar në regjistrin 

e agjenturës Lushnjë, me nr. regjistri 3221. 

 

b) Fleta e regjistrit të agjenturës Lushnjë, në të cilën shtetasi Sh. S. H figuron, në nr. 3121. 

  

2. Vendimi 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 

 

 

Vendim nr. 746, datë 02.12.2019 (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”, ligjin nr. 

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

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

 

                                                             V E N D O S I 

 

1. Të informojë shtetasin H. A. R. për sa kërkohet në shkresën nr. prot. 1184, datë 06.12.2018, ku mbi bazën e 

verifikimeve të kryera deri tani, në këtë identitet ka dokumente në arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit. 

Informacioni dhe përmbajtja teknike e këtyre dokumenteve rezulton si më poshtë:  

 



a) Në regjistrin e agjenturës nr. 1 të Degës së Punëve të Brendshme Mat, me numër 841, 

tërhequr në bashkëpunim në 28.09.1959, kategoria “informator”.  

 

2. Të  vendosë në dispozicion, sipas kërkesës së shtetasit H. A. R., dokumentet që ekzistojnë në arkivat e ish-

Sigurimit të Shtetit.   

 

3. Vendimi 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. 747, datë 02.12.2019 (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”, ligjin nr. 

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

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

 

                                                             V E N D O S I 

 

1. Të informojë shtetasin K. J. R. për sa kërkohet në shkresën nr. prot. 1032, datë 29.10.2018, ku mbi bazën e 

verifikimeve të kryera deri tani, në këtë identitet ka dokumente në arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit. 

Informacioni dhe përmbajtja teknike e këtyre dokumenteve rezulton si më poshtë:  

 

a) Regjistri i agjenturës Tiranë nr.1/1, ku në numrat rendorë 8481 dhe 10245 figuron emri i 

shtetasit K. J. R., me specifikimet përkatëse që përputhen me kartelë model 2. 

b) Kartelë model 2, me numër 22311, tërhequr në bashkëpunim në 18.09.1975, kategoria 

“informator” me pseudonim “Sinjali”, drejtimi ekonomi.  

 

2. Të  vendosë në dispozicion, sipas kërkesës së shtetasit K. J. R., dokumentet që ekzistojnë në arkivat e ish-

Sigurimit të Shtetit.   

 

3. Vendimi 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. 748, datë 02.12.2019 (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”, ligjin nr. 

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

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

 

                                                             V E N D O S I 

 

1. Të informojë shtetasin B. S. V. për sa kërkohet në shkresën nr. prot. 1154, datë 23.11.2018, ku mbi bazën e 

verifikimeve të kryera deri tani, në këtë identitet ka dokumente në arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit. 

Informacioni dhe përmbajtja teknike e këtyre dokumenteve rezulton si më poshtë:  

 

a) Kartelë model 2, me numër 22343, tërhequr në bashkëpunim më 08.11.1978, kategoria 

“informator” me pseudonimin “Vëzhguesi”, drejtimi ekonomi.   

 

2. Të  vendosë në dispozicion, sipas kërkesës së shtetasit B. S. V., dokumentet që ekzistojnë në arkivat e ish-

Sigurimit të Shtetit.   

 

3. Vendimi 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. 749, datë 02.12.2019 (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”, ligjin nr. 

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

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

 

                                                             V E N D O S I 

 

1. T´i jepet shtetasit H. G. identiteti i të gjithë bashkëpunëtorëve të ish–Sigurimit të Shtetit për të cilët është 

bërë e mundur zbardhja nga ana jonë.   

 

2. Vendimi 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 

 

 

Vendim nr. 750, datë 02.12.2019 (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”, ligjin nr. 

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

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

 

                                                             V E N D O S I 

 

1. Të informojë shtetasin A. K. për sa kërkohet në shkresën nr. prot. 963, datë 17.10.2018, ku 

mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për të ndjerin M. H. K. ekzistojnë dokumente 

në arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit, për njohjen e të cilave nga ana e trashëgimtarëve 

ligjorë, ka pengesë ligjore.  

 

2. Vendimi 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 

 

 

Vendim nr. 751, datë 02.12.2019 (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”, ligjin nr. 

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

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

 

                                                             V E N D O S I 

 

1. Të informojë shtetasen B. P. për sa kërkohet në shkresën nr. prot. 1253, datë 27.12.2018, në lidhje me 

dokumentet arkivore, fotokopjen e fletës së regjistrit me nr. 1096 të vitit 1947 të agjenturës Fier, për vënien 

në dispozicion të trashëgimtarëve, ka pengesë ligjore. 



2. Vendimi 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 

 

 

Vendim nr. 752, datë 02.12.2019 (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”, ligjin nr. 

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

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

 

                                                             V E N D O S I 

 

1. Të informojë shtetasen R. C. për sa kërkohet në shkresën nr. prot. 122, datë 05.03.2018, ku mbi bazën e 

verifikimeve të kryera deri tani, për të ndjerin T. K. C. ekzistojnë dokumente në arkivat e ish-Sigurimit të 

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

 

2. Vendimi 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 

 

 

Vendim nr. 753, datë 02.12.2019 (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”, ligjin nr. 

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

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

 

                                                             V E N D O S I 

 

1. Të informojë shtetasen L. Ç., për sa kërkohet në shkresën nr. 265 prot, datë 04.05.2018, ku mbi bazën e 

verifikimeve të kryera deri tani, për të ndjerin M. S. B. ekzistojnë dokumente në arkivat e ish-Sigurimit të 

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

 

2. Vendimi 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 

 

 

Vendim nr. 754, datë 02.12.2019 (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”, ligjin nr. 

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

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

 

                                                             V E N D O S I 

 

1. Të informojë shtetasin M. M. D. për sa kërkohet në shkresën nr. prot. 501, datë 22.06.2018, ku mbi bazën e 

verifikimeve të kryera deri tani, për të ndjerin M. M. D. ekzistojnë dokumente në arkivat e ish-Sigurimit të 

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

 

2. 4Vendimi 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 

 

 

Vendim nr. 755, datë 02.12.2019 (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”, ligjin nr. 

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

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

 

                                                             V E N D O S I 

 

1. Të informojë shtetasin I. Xh., për sa kërkohet në shkresën nr. prot. 408, datë 04.06.2018, ku mbi bazën e 

verifikimeve të kryera deri tani, për të ndjerin H. K. Xh. ekzistojnë dokumente në arkivat e ish-Sigurimit të 

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

 

2. Vendimi 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 

 

 

Vendim nr. 756, datë 02.12.2019 (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”, ligjin nr. 

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

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

 

                                                             V E N D O S I 

 

1. Pranimin e kërkesës së shtetasit A. L. për sa kërkohet në shkresën nr. prot. 776, datë 

30.05.2019, mbi dhënien e dokumentacionit të kërkuar nga ana e tij: 

 

a) Dokumentacioni për subjektin A. L. Jepet në trajtë fotokopje, kartelë model 2, me numër 

regjistri 3030.  

 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 

 

 

Vendim nr. 757, datë 02.12.2019 (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”, ligjin nr. 

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

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

 

                                                             V E N D O S I 

 

1. Të informojë shtetasen A. M. për sa kërkohet në shkresën nr. prot. 1250, datë 13.09.2019, 

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 



 

 

Vendim nr. 758, datë 02.12.2019 (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”, ligjin nr. 

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

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

 

                                                             V E N D O S I 

 

1. Të informojë shtetasen A. V. për sa kërkohet në shkresën nr. prot. 712, datë 20.05.2019, 

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 

 

 

Vendim nr. 759, datë 02.12.2019 (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”, ligjin nr. 

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

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

 

                                                             V E N D O S I 

 

1. Të informojë shtetasin G. K. për sa kërkohet në shkresën nr. prot. 1096, datë 07.08.2019, 

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

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

Shtetit.   

 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 

 

 



Vendim nr. 760, datë 02.12.2019 (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”, ligjin nr. 

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

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

 

                                                             V E N D O S I 

 

1. Të informojë shtetasin I. Ç. për sa kërkohet në shkresën nr. prot. 1145, 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 

Anëtarë: Altin Hoxha, Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 

 

 

Vendim nr. 761, datë 02.12.2019 (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”, ligjin nr. 

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

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

 

                                                             V E N D O S I 

 

1. Të informojë shtetasin K. M. për sa kërkohet në shkresën nr. prot. 1082, datë 01.08.2019, 

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

 

 

 

 



Vendim nr. 762, datë 02.12.2019 (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”, ligjin nr. 

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

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

 

                                                             V E N D O S I 

 

1. Të informojë shtetasen S. R. për sa kërkohet në shkresën nr. prot. 1253, datë 13.09.2019, 

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 

 

 

Vendim nr. 763, datë 02.12.2019 (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”, ligjin nr. 

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

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

 

                                                             V E N D O S I 

 

1. Të informojë shtetasen S. R. për sa kërkohet në shkresën nr. prot. 1251, datë 13.09.2019, 

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

 

 

Vendim nr. 778, datë 19.12.2019 (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”, ligjin nr. 

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

Enteve Publike”, Autoriteti për Informimin 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. prot. 754, datë 27.05.2019, 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. 8251, kategoria 2/A, e përbërë në total nga 147 faqe të digjitalizuara 

dhe të anonimizuara, të hedhura në format CD, në arkivat e Autoritetit për subjektin A. T. 

b) Dosje hetimore-gjyqësore nr. 12189, e përbërë në total nga 680 faqe të digjitalizuara, të 

hedhura në format CD, në arkivat e Autoritetit për subjektin A. T. 

c) Fashikull personal nr. 27, i përbërë në total nga 102 faqe të digjitalizuara, të hedhura në 

format CD, në arkivat e Autoritetit për subjektin A. T. 

 

2. T´i jepet shtetasit A. T. dokumentacioni dublikatë që përmbajnë dosjet e sipërcituara, në trajtë CD.   

 

3. Vendimi 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. 779, datë 19.12.2019 (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”, ligjin nr. 

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

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

 

                                                             V E N D O S I 

 

1. Të informojë shtetasin A. O. për sa kërkohet në shkresën nr. prot. 275, datë 22.02.2019, ku mbi bazën e 

verifikimeve të kryera deri tani, për Q. O. ka dokumente në arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit, si më poshtë:  

 

a) Dosje formulare nr. 926, kategoria 2/B, e përbërë në total nga 67 faqe, të digjitalizuara dhe 

të anonimizuara, të hedhura në format CD, në arkivat e Autoritetit për subjektin Q. O. 

b) Dosje gjyqësore nr. 1596, e përbërë në total nga 25 faqe, të digjitalizuara dhe të hedhura 



në format CD, në arkivat e Autoritetit për subjektin Q. O. 

 

2. T´i jepet shtetasit A. O. dokumentacioni dublikatë që përmbajnë dosjet e sipërcituara, në trajtë CD.   

 

3. Vendimi 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. 780, datë 19.12.2019 (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”, ligjin nr. 

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

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

 

                                                             V E N D O S I 

 

1. Të informojë shtetasen A. K. për sa kërkohet në shkresën nr. prot. 930, datë 09.10.2018, ku mbi bazën e 

verifikimeve të kryera deri tani, për R. M. ka dokumente në arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit, si më poshtë:  

 

a) Dosje gjyqësore nr. 8964, e përbërë në total nga 18 faqe të digjitalizuara, të hedhura në 

format CD, në arkivat e Autoritetit për subjektin R. M. 

 

2. T´i jepet shtetases A. K. dokumentacioni dublikatë që përmban dosja e sipërcituar, në trajtë CD.   

 

3. Vendimi 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. 781, datë 19.12.2019 (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”, ligjin nr. 

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



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

 

                                                             V E N D O S I 

 

1. Të informojë shtetasen E. B. për sa kërkohet në shkresën nr. prot. 333, datë 07.03.2019, ku mbi bazën e 

verifikimeve të kryera deri tani, për A. B. ka dokumente në arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit, si më poshtë:  

 

a) Dosje fashikull nr. 2877, e përbërë në total nga 24 faqe të digjitalizuara, të hedhura në 

format CD, në arkivat e Autoritetit për subjektin A. B. 

 

2. T´i jepet shtetases E. B. dokumentacioni dublikatë që përmban dosja e sipërcituar, në trajtë CD.   

 

3. Vendimi 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. 782, datë 19.12.2019 (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”, ligjin nr. 

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

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

 

                                                             V E N D O S I 

 

1. Të informojë shtetasin B. B. për sa kërkohet në shkresën nr. prot. 685, datë 17.05.2019, 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. 1594, kategoria 2/A, e përbërë në total nga 206 faqe të digjitalizuara 

dhe të anonimizuara, të hedhura në format CD, në arkivat e Autoritetit për subjektin B. B. 

 
2. T´i jepet shtetasit B. B. dokumentacioni dublikatë që përmban dosja e sipërcituar, në trajtë CD.   

 
3. Vendimi 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. 783, datë 19.12.2019 (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”, ligjin nr. 

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

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

 

                                                             V E N D O S I 

 

1. Të informojë shtetasin H. F. për sa kërkohet në shkresën nr. prot. 74, datë 22.01.2019, ku mbi bazën e 

verifikimeve të kryera deri tani, për R. F. ka dokumente në arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit, si më poshtë:  

 

a) Dosje fashikull nr. 372, e përbërë në total nga 124 faqe, të digjitalizuara dhe të hedhura në 

format CD, në arkivat e Autoritetit për subjektin R. F. 

 

2. T´i jepet shtetasit H. F. dokumentacioni dublikatë që përmban dosja e sipërcituar, në trajtë CD.   

 

3. Vendimi 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. 784, datë 19.12.2019 (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”, ligjin nr. 

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

Enteve Publike”, Autoriteti për Informimin 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. prot. 988, datë 22.10.2018, ku mbi bazën e 

verifikimeve të kryera deri tani, për Xh. H. ka dokumente në arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit, si më poshtë:  

 

a) Dosje gjyqësore nr. 6522, e përbërë në total nga 15 faqe, të digjitalizuara dhe të hedhura 

në format CD, në arkivat e Autoritetit për subjektin Xh. H.  

 

2. T´i jepet shtetasit F. H. dokumentacioni dublikatë që përmban dosja e sipërcituar, në trajtë CD.   

 



3. Vendimi 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. 785, datë 19.12.2019 (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”, ligjin nr. 

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

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

 

                                                             V E N D O S I 

 

1. Të informojë shtetasin H. K. për sa kërkohet në shkresën nr. prot. 1038, datë 31.10.2018, ku mbi bazën e 

verifikimeve të kryera deri tani, ka dokumente në arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit, si më poshtë:  

 

a) Dosje hetimore nr. 11544, e përbërë në total nga 107 faqe të digjitalizuara, të hedhura në 

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

 

2. T´i jepet shtetasit H. K. dokumentacioni dublikatë që përmban dosja e sipërcituar, në trajtë CD.   

 

3. Vendimi 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. 786, datë 19.12.2019 (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”, ligjin nr. 

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

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

 

                                                             V E N D O S I 

 



1. Të informojë shtetasin H. F. për sa kërkohet në shkresën nr. prot. 73, datë 22.01.2019, ku mbi bazën e 

verifikimeve të kryera deri tani, ka dokumente në arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit, si më poshtë:  

 

a) Dosje formulare nr. 203, kategoria 2/A, e përbërë në total nga 203 faqe të digjitalizuara 

dhe të anonimizuara, të hedhura në format CD, në arkivat e Autoritetit për subjektin H. F. 

b) Dosje hetimore-gjyqësore nr. 11657, në 3 vëllime, e përbërë në total nga 1133 faqe të 

digjitalizuara, të hedhura në format CD, në arkivat e Autoritetit për subjektin H. F. 

 

2. T´i jepet shtetasit H. F. dokumentacioni dublikatë që përmbajnë dosjet e sipërcituara, në trajtë CD.   

 

3. Vendimi 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. 787, datë 19.12.2019 (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”, ligjin nr. 

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

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

 

                                                             V E N D O S I 

1. Të informojë shtetasin Xh. B. për sa kërkohet në shkresën nr. prot. 928, datë 09.10.2018, ku mbi bazën e 

verifikimeve të kryera deri tani, ka dokumente në arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit, si më poshtë:  

 

a) Dosje hetimore-gjyqësore nr. 2156, e përbërë në total nga 152 faqe të digjitalizuara dhe të 

hedhura në format CD, në arkivat e Autoritetit për subjektin Xh. B. 

b) Dosje gjyqësore nr. 2362, Grupi i Spaçit, e përbërë në total nga 632 faqe të digjitalizuara, 

të hedhura në format CD, në arkivat e Autoritetit për subjektin Xh. B. 

 

2. T´i jepet shtetasit Xh. B. dokumentacioni dublikatë që përmbajnë dosjet e sipërcituara, në trajtë CD.   

 

3. Vendimi 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. 788, datë 19.12.2019 (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”, ligjin nr. 

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

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

 

                                                             V E N D O S I 

 

1. Të informojë shtetasin E. P. për sa kërkohet në shkresën nr. prot. 1094, datë 12.11.2018, ku mbi bazën e 

verifikimeve të kryera deri tani, për E. P. ka dokumente në arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit, si më poshtë:  

 

a) Dosje gjyqësore nr. 11178, e përbërë në total nga 166 faqe, të digjitalizuara dhe të hedhura 

në format CD, në arkivat e Autoritetit për subjektin E. P. 

 

2. T´i jepet shtetasit K. P. dokumentacioni dublikatë që përmban dosja e sipërcituar, në trajtë CD.   

 

3. Vendimi 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. 789, datë 19.12.2019 (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”, ligjin nr. 

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

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

 

                                                             V E N D O S I 

 

1. Të informojë shtetasin F. A. për sa kërkohet në shkresën nr. prot. 1070, datë 07.11.2018, ku mbi bazën e 

verifikimeve të kryera deri tani, për A. A. ka dokumente në arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit, si më poshtë:  

 

a) Dosje përpunimi nr. 27, kategoria 2/B, e përbërë në total nga 210 faqe të digjitalizuara dhe 

të anonimizuara, të hedhura në format CD, në arkivat e Autoritetit për subjektin A. A. 

b) Dosje hetimore-gjyqësore nr. 3019, e përbërë në total nga 16 faqe të digjitalizuara, të 

hedhura në format CD, në arkivat e Autoritetit për subjektin A. A. 

 



2. T´i jepet shtetasit F. A. dokumentacioni dublikatë që përmbajnë dosjet e sipërcituara, në trajtë CD.   

 

3. Vendimi 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. 790, datë 19.12.2019 (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”, ligjin nr. 

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

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

 

                                                             V E N D O S I 

 

1. Të informojë shtetasin J. H. për sa kërkohet në shkresën nr. prot. 1065, datë 07.11.2018, ku mbi bazën e 

verifikimeve të kryera deri tani, për N. H. ka dokumente në arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit, si më poshtë:  

 

a) Dosje formulare nr. 2625, kategoria 2/A, e përbërë nga 225 faqe të digjitalizuara dhe të 

anonimizuara, të hedhura në format CD, në arkivat e Autoritetit për subjektin N. H. 

b) Dosje hetimore-gjyqësore nr. 11062, e përbërë në total nga 81 faqe të digjitalizuara, të 

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

 

2. T´i jepet shtetasit J. H. dokumentacioni dublikatë që përmbajnë dosjet e sipërcituara, në trajtë CD.   

 

3. Vendimi 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. 791, datë 19.12.2019 (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”, ligjin nr. 



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

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

 

                                                             V E N D O S I 

 

1. Të informojë shtetasin M. M. për sa kërkohet në shkresën nr. prot. 1062, datë 07.11.2018, 

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

Sigurimit të Shtetit, si më poshtë:  

 

a) Dosje gjyqësore nr. 1468, e përbërë në total nga 219 faqe të digjitalizuara, të hedhura në 

format CD, në arkivat e Autoritetit për subjektin S. Sh. (Z.) M. 

 

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

CD.   

 

3. Vendimi 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. 792, datë 19.12.2019 (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”, ligjin nr. 

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

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

 

                                                             V E N D O S I 

 

1. Të informojë shtetasin P. L. për sa kërkohet në shkresën nr. prot. 1067, datë 07.11.2018, 

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

Sigurimit të Shtetit, si më poshtë:  

 

a) Dosje gjyqësore nr. 9900, e përbërë në total nga 95 faqe të digjitalizuara, të hedhura në 

format CD, në arkivat e Autoritetit për subjektin P. L. 

 

2. T´i jepet shtetasit P. L. dokumentacioni dublikatë që përmban dosja e sipërcituar, në trajtë 



CD.   

 

3. Vendimi 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. 793, datë 19.12.2019 (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”, ligjin nr. 

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

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

 

                                                             V E N D O S I 

 

1. Të informojë shtetasin L. M. për sa kërkohet në shkresën nr. prot. 1174, datë 05.12.2018, 

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

Shtetit, si më poshtë:  

 

a) Dosje formulare nr. 2577, kategoria 2/A, e përbërë në total nga 246 faqe të digjitalizuara 

dhe të anonimizuara, të hedhura në format CD, në arkivat e Autoritetit për subjektin L. (L.) 

M. 

b) Dosje hetimore-gjyqësore nr. 12018, e përbërë në total nga 101 faqe të digjitalizuara, të 

hedhura në format CD, në arkivat e Autoritetit për subjektin L. (L.) M. 

c) Fashikull personal nr. 311, i përbërë në total nga 35 faqe të digjitalizuara, të hedhura në 

format CD, në arkivat e Autoritetit për subjektin L. (L.) M. 

 

2. T´i jepet shtetasit L. M. dokumentacioni dublikatë që përmbajnë dosjet e sipërcituara, në 

trajtë CD.   

 

3. Vendimi 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. 794, datë 19.12.2019 (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”, ligjin nr. 

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

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

 

                                                             V E N D O S I 

 

1. Të informojë shtetasin Sh. K. për sa kërkohet në shkresën nr. prot. 799, datë 10.09.2018, 

ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për A. K. (Zh), ka dokumente në arkivat e 

ish-Sigurimit të Shtetit, si më poshtë:  

 

a) Dosje gjyqësore nr. 10378, e përbërë në total nga 158 faqe të digjitalizuara, të hedhura në 

format CD, në arkivat e Autoritetit për subjektin A. K. (Zh). 

 

2. T´i jepet shtetasit Sh. K. dokumentacioni dublikatë që përmban dosja e sipërcituar, në trajtë 

CD.   

 

3. Vendimi 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. 795, datë 19.12.2019 (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”, ligjin nr. 

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

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

 

                                                             V E N D O S I 

 

1. Të informojë shtetasin K. Ç. për sa kërkohet në shkresën nr. prot. 1173, datë 05.12.2018, 

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

Shtetit, si më poshtë:  

 

a) Dosje fashikull personal nr. 132, e përbërë në total nga 29 faqe të digjitalizuara dhe të 



anonimizuara, të hedhura në format CD, në arkivat e Autoritetit për subjektin K. Ç. 

b) Dosje hetimore-gjyqësore nr. 13369, e përbërë në total nga 7 faqe të digjitalizuara, të 

hedhura në format CD, në arkivat e Autoritetit për subjektin K. Ç. 

 

2. T´i jepet shtetasit K. Ç. dokumentacioni dublikatë që përmbajnë dosjet e sipërcituara, në 

trajtë CD.   

 

3. Vendimi 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. 796, datë 19.12.2019 (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”, ligjin nr. 

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

Enteve Publike”, Autoriteti për Informimin 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. prot. 936, datë 10.10.2018, ku 

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

Sigurimit të Shtetit, si më poshtë:  

 

a) Dosje formulare nr. 44, kategoria 2/B, e përbërë në total nga 61 faqe të digjitalizuara dhe 

të anonimizuara, të hedhura në format CD, në arkivat e Autoritetit për subjektin T. D. 

b) Dosje gjyqësore nr. 4008, e përbërë në total nga 20 faqe, të digjitalizuara dhe të hedhura 

në format CD, në arkivat e Autoritetit për subjektin T. D. 

 

2. T´i jepet shtetasit A. D. dokumentacioni dublikatë që përmbajnë dosjet e sipërcituara, në 

trajtë CD.   

 

3. Vendimi 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. 797, datë 19.12.2019 (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”, ligjin nr. 

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

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

 

                                                             V E N D O S I 

 

1. Të informojë shtetasin M. U. H. për sa kërkohet në shkresën nr. prot. 682, datë 26.07.2018, 

ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, në këtë identitet ka dokumente në arkivat 

e ish-Sigurimit të Shtetit. Informacioni dhe përmbajtja teknike e këtyre dokumenteve 

rezulton si më poshtë:  

 

a) Figuron në kartelën model 2, nr. 2906, tërhequr në bashkëpunim në 02.02.1981, kategoria 

“informator”, pseudonimi “Vjosa”.  

 

2. Të njohë dhe të vërë në dispozicion, sipas kërkesës së shtetasit M. U. H., dokumentet që 

ekzistojnë në arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit.   

 

3. Vendimi 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. 798, datë 19.12.2019 (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”, ligjin nr. 

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

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

 

                                                             V E N D O S I 

 

1. Të informojë shtetasin V. G. për sa kërkohet në shkresën nr. prot. 549, datë 04.07.2018, ku 

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

Sigurimit të Shtetit, si më poshtë:  

 



a) Dosje formulare nr. 0-553, kategoria 2/A, e përbërë në total nga 134 faqe të digjitalizuara 

dhe të anonimizuara, të hedhura në format CD, në arkivat e Autoritetit për subjektin N. J. 

G. 

b) Dosje hetimore-gjyqësore nr. 2242, e përbërë në total nga 1871 faqe të digjitalizuara, të 

hedhura në format CD, në arkivat e Autoritetit për subjektin N. J. G. 

 

2. T´i jepet shtetasit V. G. dokumentacioni dublikatë që përmbajnë dosjet e sipërcituara, në 

trajtë CD.   

 

3. Vendimi 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. 799, datë 19.12.2019 (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”, ligjin nr. 

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

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

 

                                                             V E N D O S I 

 

1. Të informojë shtetasin K. Dh. K. për sa kërkohet në shkresën nr. prot. 1315, datë 

30.09.2019, që mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që të 

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

Shtetit.   

 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 

 

 

Vendim nr. 800, datë 19.12.2019 (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”, ligjin nr. 

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



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

 

                                                             V E N D O S I 

 

1. Të informojë shtetasin B. F. B. për sa kërkohet në shkresën nr. prot. 1304, datë 26.09.2019, 

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

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

 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 

 

 

Vendim nr. 801, datë 19.12.2019 (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”, ligjin nr. 

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

Enteve Publike”, Autoriteti për Informimin 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. prot. 1303, datë 26.09.2019, 

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

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

 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 

 

 

Vendim nr. 802, datë 19.12.2019 (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”, ligjin nr. 

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

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

 

                                                             V E N D O S I 



1. Të informojë shtetasin H. K. për sa kërkohet në shkresën nr. prot. 1270, datë 18.09.2019, 

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

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

 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 

 

 

Vendim nr. 803, datë 19.12.2019 (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”, ligjin nr. 

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

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

 

                                                             V E N D O S I 

 

1. Të informojë shtetasen S. R. (M.) për sa kërkohet në shkresën nr. prot. 1252, datë 

13.09.2019, që mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që i 

ndjeri B. 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 

 

 

Vendim nr. 804, datë 19.12.2019 (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”, ligjin nr. 

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

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

 

                                                             V E N D O S I 



1. Të informojë shtetasin A. N. për sa kërkohet në shkresën nr. prot. 873, datë 27.09.2018, 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 

 

 

Vendim nr. 805, datë 19.12.2019 (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”, ligjin nr. 

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

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

 

                                                             V E N D O S I 

 

1. Të informojë shtetasin R. D., për sa kërkohet në shkresën nr. prot. 1158, datë 22.08.2019, 

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

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

 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 

 

 

Vendim nr. 806, datë 19.12.2019 (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”, ligjin nr. 

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

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

 

                                                             V E N D O S I 

1. Të informojë shtetasin Sh. K. për sa kërkohet në shkresën nr. prot. 1290, datë 23.09.2019, 

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

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

 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 



Kryetare: Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 

 

 

Vendim nr. 807, datë 19.12.2019 (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”, ligjin nr. 

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

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

 

                                                             V E N D O S I 

 

1. Të informojë shtetasin S. M. për sa kërkohet në shkresën nr. prot. 176, datë 27.08.2018, që 

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

 

 

Vendim nr. 822, datë 30.12.2019 (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”, ligjin nr. 

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

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

 

                                                             V E N D O S I 

 

1. Të informojë shtetasin B. B. për sa kërkohet në shkresën nr. prot. 783, datë 03.06.2019, ku 

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

Sigurimit të Shtetit, si më poshtë:  

 

a) Dosje formulare nr. 855, kategoria 2/A, e përbërë në total nga 115 faqe, të digjitalizuara 

dhe të anonimizuara, të hedhura në format CD, në arkivat e Autoritetit për subjektin P. B. 

b) Dosje hetimore nr. 43, e përbërë në total nga 89 faqe, të digjitalizuara dhe të hedhura në 

format CD, në arkivat e Autoritetit për subjektin P. B. 

 



2. T´i jepet shtetasit B. B. dokumentacioni dublikatë që përmbajnë dosjet e sipërcituara, në 

trajtë CD.   

 

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

administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 

 

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Anëtarë: Altin Hoxha, Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 

 

 

Vendim nr. 823, datë 30.12.2019 (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”, ligjin nr. 

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

Enteve Publike”, Autoriteti për Informimin 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. prot. 1204, datë 17.12.2018, 

ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për të ndjerin R. D. ekzistojnë dokumente 

në arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit, për njohjen e të cilave nga ana e trashëgimtarëve 

ligjorë, ka pengesë ligjore.  

 

2. Vendimi është i ankimueshëm në gjykatën kompetente për gjykimin e çështjeve 

administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 

 

3. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Anëtarë: Altin Hoxha, Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 

 

 

Vendim nr. 824, datë 30.12.2019 (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”, ligjin nr. 

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

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

 

                                                             V E N D O S I 

 



1. Të informojë shtetasen K. M. për sa kërkohet në shkresën nr. prot. 808, datë 07.06.2019, 

ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për I. B. (B.) ka dokumente në arkivat e 

ish-Sigurimit të Shtetit, si më poshtë:  

 

a) Dosje fashikull nr. 2208, e përbërë në total nga 27 faqe të digjitalizuara, të hedhura në 

format CD, në arkivat e Autoritetit për subjektin I. B. (B.). 

 

2. T´i jepet shtetases K. M. dokumentacioni dublikatë që përmban dosja e sipërcituar, në trajtë 

CD.   

 

1. Vendimi është i ankimueshëm në gjykatën kompetente për gjykimin e çështjeve 

administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 

 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Anëtarë: Altin Hoxha, Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 

 

 

Vendim nr. 825, datë 30.12.2019 (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”, ligjin nr. 

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

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

 

                                                             V E N D O S I 

 

1. Të informojë shtetasen K. M. për sa kërkohet në shkresën nr. prot. 807, datë 07.06.2019, 

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

Sigurimit të Shtetit, si më poshtë:  

 

a) Dosje formulare nr. 6353, e përbërë në total nga 89 faqe të digjitalizuara dhe të 

anonimizuara, të hedhura në format CD, në arkivat e Autoritetit për subjektin Xh. M. 

 

2. T´i jepet shtetases K. M. dokumentacioni dublikatë që përmban dosja e sipërcituar, në trajtë 

CD.   

 

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

administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 

 



4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Anëtarë: Altin Hoxha, Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 

 

 

Vendim nr. 826, datë 30.12.2019 (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”, ligjin nr. 

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

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

 

                                                             V E N D O S I 

 

1. Të informojë shtetasin H. H. për sa kërkohet në shkresën nr. prot. 1088, datë 09.11.2018, 

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

Sigurimit të Shtetit, si më poshtë:  

 

a) Dosje formulare nr. 1270, kategoria 2/B, e përbërë në total nga 29 faqe të digjitalizuara dhe 

të anonimizuara, të hedhura në format CD, në arkivat e Autoritetit për subjektin F. Rr. H. 

 

2. T´i jepet shtetasit H. H. dokumentacioni dublikatë që përmban dosja e sipërcituar, në trajtë 

CD.   

 

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

administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 

 

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Anëtarë: Altin Hoxha, Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 

 

 

Vendim nr. 827, datë 30.12.2019 (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”, ligjin nr. 

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

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

 

                                                             V E N D O S I 

 

1. Të informojë shtetasin M. E. për sa kërkohet në shkresën nr. prot. 829, datë 17.09.2018, ku 



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

Sigurimit të Shtetit, si më poshtë:  

a) Dosje formulare nr. 323, kategoria 2/B, e përbërë në total nga 217 faqe të digjitalizuara dhe 

të anonimizuara, të hedhura në format CD, në arkivat e Autoritetit për subjektin S. R. E. 

b) Dosje hetimore-gjyqësore nr. 2173, e përbërë në total nga 98 faqe të digjitalizuara, të 

hedhura në format CD, në arkivat e Autoritetit për subjektin S. R. E. 

 

2. T´i jepet shtetasit M. E. dokumentacioni dublikatë që përmbajnë dosjet e sipërcituara, në 

trajtë CD.   

 

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

administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 

 

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Anëtarë: Altin Hoxha, Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 

 

 

Vendim nr. 828, datë 30.12.2019 (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”, ligjin nr. 

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

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

 

                                                             V E N D O S I 

 

1. Të informojë shtetasin I. Ç. për sa kërkohet në shkresën nr. prot. 540, datë 03.07.2018, ku 

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

Sigurimit të Shtetit, si më poshtë:  

 

a) Dosje kërkimi nr. 796, e përbërë në total nga 60 faqe të digjitalizuara, të hedhura në format 

CD, në arkivat e Autoritetit për subjektin V. Ç. 

 

2. T´i jepet shtetasit I. Ç. dokumentacioni dublikatë që përmban dosja e sipërcituar, në trajtë 

CD.   

 

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

administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 



 

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Anëtarë: Altin Hoxha, Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 

 

 

Vendim nr. 829, datë 30.12.2019 (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”, ligjin nr. 

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

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

 

                                                             V E N D O S I 

 

1. Të informojë shtetasin F. Gj. për sa kërkohet në shkresën nr. prot. 989, datë 22.10.2018, 

ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për M. K. (Gj.) ka dokumente në arkivat e 

ish-Sigurimit të Shtetit, si më poshtë:  

 

a) Dosje kërkimi nr. 718/28, e përbërë në total nga 65 faqe të digjitalizuara dhe të 

anonimizuara, të hedhura në format CD, në arkivat e Autoritetit për subjektin M. Gj. 

b) Dosje hetimore-gjyqësore nr. 2235, e përbërë në total nga 180 faqe të digjitalizuara, të 

hedhura në format CD, në arkivat e Autoritetit për subjektin M. Gj. 

 

2. T´i jepet shtetasit F. Gj. dokumentacioni dublikatë që përmbajnë dosjet e sipërcituara, në 

trajtë CD.   

 

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

administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 

 

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Anëtarë: Altin Hoxha, Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 

 

 

Vendim nr. 830, datë 30.12.2019 (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”, ligjin nr. 

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



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

 

                                                             V E N D O S I 

 

1. Të informojë shtetasin V. G. për sa kërkohet në shkresën nr. prot. 549, datë 04.07.2018, ku 

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

Sigurimit të Shtetit, si më poshtë:  

 

a) Dosje formulare nr. 0-553, kategoria 2/A, e përbërë në total nga 134 faqe të digjitalizuara 

dhe të anonimizuara, të hedhura në format CD, në arkivat e Autoritetit për subjektin N. J. 

G. 

b) Dosje hetimore-gjyqësore nr. 2242, e përbërë në total nga 1871 faqe të digjitalizuara, të 

hedhura në format CD, në arkivat e Autoritetit për subjektin N. J. G. 

 

2. T´i jepet shtetasit V. G. dokumentacioni dublikatë që përmbajnë dosjet e sipërcituara, në 

trajtë CD.   

 

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

administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 

 

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Anëtarë: Altin Hoxha, Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 

 

 

Vendim nr. 831, datë 30.12.2019 (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”, ligjin nr. 

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

Enteve Publike”, Autoriteti për Informimin 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. prot. 124, datë 30.01.2019, ku 

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

Sigurimit të Shtetit, si më poshtë:  

 

a) Dosje gjyqësore nr. 12002, e përbërë në total nga 118 faqe të digjitalizuara, të hedhura në 

format CD, në arkivat e Autoritetit për subjektin F. Q. 

b) Dosje agjenturale “Shtriga” nr. 2776 A, me 11 faqe të digjitalizuara dhe të anonimizuara 



për subjektin F. Q. 

 

2. T´i jepet dokumentacioni dublikatë që përmbajnë dosjet e sipërcituara, në trajtë CD.   

 

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

administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 

 

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Anëtarë: Altin Hoxha, Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 

 

 

Vendim nr. 832, datë 30.12.2019 (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”, ligjin nr. 

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

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

 

                                                             V E N D O S I 

 

1. Të informojë shtetasin L. M. për sa kërkohet në shkresën nr. prot. 640, datë 16.07.2018, ku 

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

Sigurimit të Shtetit, si më poshtë:  

 

a) Dosje gjyqësore nr. 6691, e përbërë në total nga 37 faqe të digjitalizuara, të hedhura në 

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

 

2. T´i jepet dokumentacioni dublikatë që përmban dosja e sipërcituar, në trajtë CD.   

 

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

administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 

 

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Anëtarë: Altin Hoxha, Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 

 

 

Vendim nr. 833, datë 30.12.2019 (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”, ligjin nr. 

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



Enteve Publike”, Autoriteti për Informimin 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. prot. 844, datë 20.09.2018, ku 

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

Shtetit, si më poshtë:  

 

a) Dosje fashikull personal për të dënuar nr. 303, e përbërë në total nga 91 faqe të 

digjitalizuara dhe të anonimizuara, të hedhura në format CD, në arkivat e Autoritetit për 

subjektin N. Xh. S. 

b) Dosje përpunimi nr. 814, e përbërë në total nga 146 faqe të digjitalizuara dhe të 

anonimizuara, të hedhura në format CD, në arkivat e Autoritetit për subjektin N. Xh. S. 

c) Dosje hetimore-gjyqësore nr. 11881, e përbërë në total nga 183 faqe të digjitalizuara, të 

hedhura në format CD, në arkivat e Autoritetit për subjektin N. Xh. S. 

 

2. T´i jepet shtetasit N. S. dokumentacioni dublikatë që përmbajnë dosjet e sipërcituara, në 

trajtë CD.   

 

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

administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 

 

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Anëtarë: Altin Hoxha, Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 

 

 

Vendim nr. 834, datë 30.12.2019 (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”, ligjin nr. 

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

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

 

                                                             V E N D O S I 

 

1. Të informojë shtetasin A. Ç. për sa kërkohet në shkresën nr. prot. 1129, datë 19.11.2018, 

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

Sigurimit të Shtetit, si më poshtë:  

 

a) Dosje hetimore-gjyqësore, fondi 1, nr. 10654, me 677 faqe, të hedhura në format CD, në 



arkivat e Autoritetit për subjektin A. Ç. 

b) Dosje agjenturore nr. 318, me 55 faqe te anonimizuara dhe të digjitalizuara, me 

pseudonimin “Bretkoca”. 

  

2. T´i jepet shtetasit A. Ç. dokumentacioni dublikatë që përmbajnë dosjet e sipërcituara, në 

trajtë CD.   

 

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

administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 

 

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Anëtarë: Altin Hoxha, Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 

 

 

Vendim nr. 835, datë 30.12.2019 (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”, ligjin nr. 

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

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

 

                                                             V E N D O S I 

 

1. T´i jepet shtetasit Y. M. identiteti i të gjithë bashkëpunëtorëve të ish–Sigurimit të Shtetit 

për të cilët është bërë e mundur zbardhja nga ana jonë.   

 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

 

Anëtarë: Altin Hoxha, Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 

 

 

Vendim nr. 836, datë 30.12.2019 (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”, ligjin nr. 

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

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

 

                                                             V E N D O S I 

 



1. Të informojë shtetasin H. D. për sa kërkohet në shkresën nr. prot. 289, datë 16.05.2018, që 

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

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

Shtetit.   

 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Anëtarë: Altin Hoxha, Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 

 

 

Vendim nr. 837, datë 30.12.2019 (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”, ligjin nr. 

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

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

 

                                                             V E N D O S I 

1. Të informojë shtetasen M. A. për sa kërkohet në shkresën nr. prot. 925, datë 08.10.2018, që 

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

 

Anëtarë: Altin Hoxha, Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 

 

 

Vendim nr. 838, datë 30.12.2019 (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”, ligjin nr. 

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

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

 

                                                             V E N D O S I 

1. Të informojë shtetasin A. N. për sa kërkohet në shkresën nr. prot. 873, datë 27.09.2018, 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.  

 

Anëtarë: Altin Hoxha, Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 



VENDIME PËR KËRKESA STUDIMORE, MEDIATIKE 

 

 

Vendim nr. 702, datë 7.11.2019 (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”, ligjin nr. 8480, datë 

27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe Enteve 

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

 

                                                             V E N D O S I 

 

1. Të vendosë në dispozicion të shtetasit B. B. dokumentet si më poshtë: 

 

a) Dosje formulare nr. 1817-A e shtetasit B. L., me numër total fletësh 164 (të 

digjitalizuara 191). 

  

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 

 

 

Vendim nr. 703, datë 7.11.2019 (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”, ligjin nr. 8480, datë 

27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe Enteve 

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

 

                                                             V E N D O S I 

 

1. Të vendosë në dispozicion të shtetases E. Ç. dokumentet si më poshtë: 

 

a) Dosje objekti nr. 60 për klerin bektashian, viti 1958. “Historiku i klerit bektashian, 

rregullorja mbi administrimin e brendshëm; grupi i klerikëve dhe reformimi i klerit”, 

me numër total fletësh 79 (105 faqe të digjitalizuara).  

b) Dosje nr. 22, viti 1952, për klerin bektashian, fotografi të ndryshme të klerit bektashian, 

katolik dhe ortodoks. Rregullorja e administrimit të brendshëm të komunitetit 

bektashian, me numër total fletësh 42 (85 faqe të digjitalizuara).  



c) Dosje nr. 909, e Baba H. A., deklasifikuar me vendim nr. 16, 01.10.2018, me numër 

total fletësh 20 (27 faqe të digjitalizuara). 

d) Dosje nr. 5130, e Baba M. S, deklasifikuar me vendim nr. 16, 01.10.2018, me numër 

total fletësh 37 (52 faqe të digjitalizuara). 

  

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 

 

 

Vendim nr. 704, datë 7.11.2019 (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”, ligjin nr. 8480, datë 

27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe Enteve 

Publike”, Autoriteti për Informimin 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 me nr. prot. 303, datë 28.02.2019, 

që mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për shtetasin I. S. D. 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 

 

 

Vendim nr. 705, datë 7.11.2019 (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”, ligjin nr. 8480, datë 

27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe Enteve 

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

 

                                                             V E N D O S I 

 



1. Të vendosë në dispozicion të shtetases E. F. dokumentet si më poshtë: 

 Dosje nr. 9, Historikë mbi shkollat amerikane në Shqipëri, shkolla teknike, etj., me numër 

total fletësh 39 (të digjitalizuara 43), në të cilën gjenden dokumente për shtetasen O. P., 11 

fletë në total. 

 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 

 

 

Vendim nr. 730, datë 21.11.2019 (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) Historia e Sigurimit të Shtetit - Pjesa I: "Organizimi dhe veprimtaria e shërbimit informativ 

gjatë luftës nacionalçlirimtare", me numër total faqesh 236; 

b) Historia e Sigurimit të Shtetit - Pjesa II: "Lufta e organeve të Sigurimit të Shtetit kundër 

armiqve të brendshëm e të jashtëm në vitet e rimëkëmbjes së vendit dhe të konsolidimit të 

pushtetit popullor, nëntor 1944-1948", me numër total faqesh 247; 

c) Historia e Sigurimit të Shtetit - Pjesa III: "Lufta e organeve të Sigurimit të Shtetit për 

shpartallimin e veprimtarisë subversive të reaksionit të brendshëm dhe të jashtëm, 1948-

1955", me numër total faqesh 211; 

d) Historia e Sigurimit të Shtetit - Pjesa IV: "Lufta e organeve të Sigurimit të Shtetit kundër 

veprimtarisë armiqësore të zbulimeve imperialisto-revizioniste dhe armiqve të brendshëm 

dhe të jashtëm, 1956-1960", me numër total faqesh 270; 

e) Historia e Sigurimit të Shtetit - Pjesa V: "Lufta e organeve të Sigurimit të Shtetit kundër 

zbulimeve imperialiste e revizioniste dhe armiqve të brendshëm, 1961-1965", me numër 

total faqesh 270; 

f) Historia e Sigurimit të Shtetit - Pjesa VI: "Revolucionarizimi i mëtejshëm i veprimtarisë së 

organeve të Sigurimit të Shtetit në luftë kundër armiqve të klasës të brendshëm e të jashtëm 

dhe zbulimeve kapitalisto-revizioniste, 1966-1970", me numër total faqesh 205. 



g) Dosje numër 29 -  Platforma politike dhe organizative e organeve të Sigurimit të Shtetit, 

viti 1948, me numër total faqesh 24; 

h) Platforma e punës operative e organeve të punëve të brendshme, viti 1977, me numër total 

faqesh 10;    

i) Platforma e punës operative e organeve të punëve të brendshme, viti 1985, me numër total 

faqesh 12;    

j) Platforma e punës operative e organeve të punëve të brendshme, viti 1958, me numër total 

faqesh 41;    

k) Rregullore e evidencës operative të organeve të punëve të brendshme, viti 1987, me numër 

total faqesh 57;   

l) Rregullore e evidencës operative të organeve të zbulimit të ministrisë së punëve të 

brendshme, viti 1986, me numër total faqesh 47; 

 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 

 

 

Vendim nr. 731, datë 21.11.2019 (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”, ligjin nr. 8480, datë 

27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe Enteve 

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

                                                           

V E N D O S I 

  

1. Të vendosë në dispozicion të shtetases S. B. dokumentet si më poshtë: 

a) Dosje formulare nr. 284, deklasifikuar me vendim nr. 15, datë 14.09.2018, me numër total 

faqesh të digjitalizuara 106, dhe dosje hetimore nr. 2274-4, me numër total fletësh 130 (të 

digjitalizuara 155), në ngarkim shtetasit H. S.;  

b) Dosje formulare nr. 2457, deklasifikuar me vendim nr. 9, datë 06.05.2019, e shtetasit F. 

Q., me numër total fletësh 117 (të digjitalizuara 202 faqe);  

c) Dosje formulare nr. 4370, deklasifikuar me vendim nr. 9, datë 06.05.2019, e shtetasit Z. 

D., me numër total fletësh 350 (të digjitalizuara 433 faqe).  

 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 



Vendim nr. 732, datë 21.11.2019 (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”, ligjin nr. 8480, datë 

27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe Enteve 

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

                                                           

V E N D O S I 

  

1. Të vendosë në dispozicion të shtetasit Xh. S. dokumentet si më poshtë: 

a) Historia e organeve të Sigurimit të Shtetit për rrethin e Beratit, vëllimi II, janar 1956 

– dhjetor 1975;  

b) Historiku i armës së Sigurimit të Shtetit për DPB Elbasan për periudhën deri në vitin 

1975; 

c) Historia e organeve të Sigurimit të Shtetit për rrethin e Sarandës, 1941 –1970;  

d) Historia e organeve të Sigurimit të Shtetit për rrethin e Korçës, 1941 – 1975;  

e) Historia e organeve të Sigurimit të Shtetit për rrethin e Vlorës, 1941 – 1970;  

 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 

 

 

Vendim nr. 733, datë 21.11.2019 (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”, ligjin nr. 8480, datë 

27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe Enteve 

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

                                                           

V E N D O S I 

1. Të vendosë në dispozicion të shtetasit F. L. dokumentet si më poshtë: 

a) Dosje fashikullore nr. 4147, deklasifikuar me vendim nr. 14, datë 09.07.2019,  e 

shtetasit J. G., me numër total fletësh 60 (të digjitalizuara 71 faqe);  

b) Dosje fashikullore nr. 2946, deklasifikuar me vendim nr. 14, datë 09.07.2019,  e 

shtetasit E. H., me numër total fletësh 102 (të digjitalizuara 139 faqe);  

c) Dosje fashikullore nr. 5572, deklasifikuar me vendim nr. 14, datë 09.07.2019,  e 

shtetasit M. K., me numër total fletësh 20 (të digjitalizuara 29 faqe);  

 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 



Kryetare: Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 

 

 

Vendim nr. 734, datë 21.11.2019 (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”, ligjin nr. 8480, datë 

27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe Enteve 

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

                                                           

V E N D O S I 

  

1. Të vendosë në dispozicion të shtetasit A. G. dokumentet si më poshtë: 

a) Dosje gjyqësore nr. 4600, në ngarkim të shtetasit D. M. G., me numër total fletësh 5 (të 

digjitalizuara 9 faqe);  

 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 

 

 

Vendim nr. 735, datë 21.11.2019 (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”, ligjin nr. 8480, datë 

27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe Enteve 

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

                                                           

V E N D O S I 

  

1. Të vendosë në dispozicion të shtetasit A. P. dokumentet si më poshtë: 

a) Dosje hetuesie nr. 1393, në ngarkim të shtetasit R. D., me numër total fletësh 274 (të 

digjitalizuara 342 faqe);  

  

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 

 

 



Vendim nr. 736, datë 21.11.2019 (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”, ligjin nr. 8480, datë 

27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe Enteve 

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

                                                           

V E N D O S I 

  

1. Të vendosë në dispozicion të shtetasit Y. S. dokumentet si më poshtë: 

a) Dosje nr. 46 – Informacione të Drejtorisë I për 6 persona shqiptarë me mbiemrin Popa, 

të futur në ambasadën italiane në Tiranë, më 12.12.1968, si agjentë të zbulimit italian, 

deklasifikuar me vendim nr. 20, datë 19.09.2019, me numër total fletësh 21 (të 

digjitalizuara 25 faqe);  

b) Dosje nr. 71 – Informacione për organizimin e shërbimit në ambasadën italiane dhe për 

disa reagime e komente të diplomatëve të vendeve kapitaliste, etj., deklasifikuar me 

vendim nr. 20, datë 19.09.2019, me numër total fletësh 16 (të digjitalizuara 19 faqe);  

c) Dosje nr. 47 – Plan operativ për rrëmbimin e 6 personave që mbahen padrejtësisht nga 

ambasada italiane në Tiranë, deklasifikuar me vendim nr. 20, datë 19.09.2019 me 

numër total fletësh 28, (të digjitalizuara 61 faqe);  

d) Dosje nr. 75 – Informacion rreth bisedave të personelit të ambasadës italiane si dhe 

plan masash për marrjen e 6 pjesëtarëve të familjes Popa, që janë strehuar në 

ambasadën italiane, deklasifikuar me vendim nr. 20, datë 19.09.2019,  me total fletësh 

11 (të digjitalizuara 16 faqe);  

e) Dosje nr. 92 – Informacione të Drejtorisë I për komente të diplomatëve të përfaqësive 

të huaja lidhur me problemin e vëllezërve Popa, strehuar në ambasadën italiane, 

deklasifikuar me vendim nr. 20, datë 19.09.2019, me numër total fletësh 38 (të 

digjitalizuara 40 faqe);  

f) Dosje nr. 559 – Informacione për personat që kanë hyrë në ambasadat e huaja në Tiranë, 

deklasifikuar me vendim nr. 20, datë 19.09.2019, me total fletësh 92 (të digjitalizuara 

99 faqe);  

g) Dosje nr. 560 – Listat e refugjatëve shqiptarë që kanë hyrë në ambasadat e huaja në 

Tiranë, deklasifikuar me vendim nr. 20, datë 19.09.2019, me total fletësh 48 (të 

digjitalizuara 56 faqe);  

h) Dosje nr. 744 – Dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor, deklasifikuar me vendim nr. 

20, datë 19.09.2019, me total fletësh 3 (të digjitalizuara 7 faqe).  

  

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 

 

 

 



Vendim nr. 737, datë 21.11.2019 (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”, ligjin nr. 8480, datë 

27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe Enteve 

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

                                                           

V E N D O S I 

  

1. Të vendosë në dispozicion të shtetases F. N. dokumentet si më poshtë: 

 

a) Dosje objekti për klerin bektashian; Historik për klerin bektashian, rregullore mbi 

administrimin e brendshëm; Rezolucion i grupit të klerit për reformimin e tij; Përshkrim 

mbi vrasjen e Baba Fajës, me numër total fletësh 79.  

  

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 

 

 

Vendim nr. 738, datë 21.11.2019 (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”, ligjin nr. 8480, datë 

27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe Enteve 

Publike”, Autoriteti për Informimin 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 me nr. prot. 1204, datë 03.09.2019, 

që mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për shtetasin H. (H.) L. 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 

 

 



Vendim nr. 766, datë 02.12.2019 (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”, ligjin nr. 8480, datë 

27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe Enteve 

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

                                                           

V E N D O S I 

  

1. Të vendosë në dispozicion të shtetasit F. D. dokumentet si më poshtë: 

a) Dosje hetimore-gjyqësore nr. 1157 e shtetasit G. T. M., me numër total fletësh 39 (të 

digjitalizuara 47).  

  

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 

 

 

 

Vendim nr. 809, datë 19.12.2019 (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”, ligjin nr. 8480, datë 

27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe Enteve 

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

 

                                                             V E N D O S I 

 

1. Të vendosë në dispozicion të shtetases N. N. dokumentet e mëposhtme: 

 

a) Dosje kërkimi nr. 208, deklasifikuar me vendim nr. 27, datë 07.11.2019, e shtetasit italian 

L. Q., (faqe të digjitalizuara 117). 

b) Dosje formulare nr. 209, fashikull personal, deklasifikuar me vendim nr. 27, datë 

07.11.2019, e shtetasit italian F. S., (faqe të digjitalizuara 137). 

c) Dosje nr. 339, fashikull personal, deklasifikuar me vendim nr. 27, datë 07.11.2019, e 

shtetasit italian F. D. V., (faqe të digjitalizuara 39). 

d) Dosje nr. 726, gjeneralitete personale, deklasifikuar me vendim nr. 27, datë 07.11.2019, e 

shtetasit italian A. P., (faqe të digjitalizuara 33). 

e) Dosje nr. 807, fashikull personal, deklasifikuar me vendim nr. 27, datë 07.11.2019, e 

shtetasit italian G. P., (faqe të digjitalizuara 43). 

f) Dosje nr. 8953, fashikull personal, deklasifikuar me vendim nr. 27, datë 07.11.2019, e 

shtetasit italian V. F., (faqe të digjitalizuara 32). 



g) Dosje nr. 9077, fashikull personal, deklasifikuar me vendim nr. 27, datë 07.11.2019, e 

shtetasit italian P. B., (faqe të digjitalizuara 128). 

 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

 

Kryetare: Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 

 

 

Vendim nr. 810, datë 19.12.2019 (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”, ligjin nr. 8480, datë 

27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe Enteve 

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

 

                                                             V E N D O S I 

 

1. Të vendosë në dispozicion të shtetasit I. K. dokumentet si më poshtë. 

 

a) Fondi “Të arratisurit”, dosje nr. 2960/17, e shtetasit I. L., deklasifikuar me vendim nr. 10, 

datë 10.05.2019, me numër total fletësh 61 (të digjitalizuara 257 faqe).  

 

3. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 

 

 

Vendim nr. 811, datë 19.12.2019 (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”, ligjin nr. 8480, datë 

27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe Enteve 

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

 

                                                             V E N D O S I 

 

1. Të vendosë në dispozicion të shtetasit H. B. dokumentet e mëposhtme. 

 

a) Fondi 6, viti 1945, dosje formulare nr. 1/1, e shtetasit A. Z., (me numër faqesh të 

digjitalizuara 131); 



b) Fondi 6, viti 1945, dosje formulare nr. 1/2, e shtetasit A. Z., (me numër faqesh të 

digjitalizuara 139); 

c) Fondi 6, viti 1945, dosje nr. 3, fashikull me materiale për F. N., (me numër faqesh të 

digjitalizuara 80); 

 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

 

Kryetare: Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 

 

 

Vendim nr. 812, datë 19.12.2019 (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”, ligjin nr. 8480, datë 

27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe Enteve 

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

 

                                                             V E N D O S I 

 

1. Të vendosë në dispozicion të shtetasit D. K. dokumentet e mëposhtme: 

 

a) Dosje formulare nr. 169, deklasifikuar me vendim nr. 5, datë 10.02.2019, e shtetases 

M. K., me numër total fletësh 113 (të digjitalizuara 158);  

b) Dosje hetimore-gjyqësore nr. 1081, e shtetases M. K. dhe 37 personave të tjerë, me 

numër total fletësh 243 (të digjitalizuara 383); 

c) Dosje hetimore-gjyqësore nr. 1081, e shtetases M. K. dhe 11 personave të tjerë, me 

numër total fletësh 233 (të digjitalizuara 311); 

d) Dosje hetimore-gjyqësore nr. 1081, e shtetases M. K. dhe 37 “armiqve të popullit”, me 

numër total faqesh 182; 

 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

 

Kryetare: Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 

 

 

Vendim nr. 813, datë 19.12.2019 (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”, ligjin nr. 8480, datë 



27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe Enteve 

Publike”, Autoriteti për Informimin 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) Fondi i të arratisurve, fashikull nr. 982, e shtetasit I. B. S. (160 faqe të digjitalizuara).  

 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

 

Kryetare: Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 

 

 

Vendim nr. 839, datë 30.12.2019 (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”, ligjin nr. 8480, datë 

27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe Enteve 

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

 

                                                             V E N D O S I 

 

1. Të vendosë në dispozicion të shtetasit S. U. dokumentet si më poshtë: 

 

a) Dosje fashikull nr. 2400, deklasifikuar me vendim nr. 27, datë 07.11.2019, e shtetasit F. 

A., me numër fletësh 195, të digjitalizuara 223;  

b) Dosje fashikull nr. 3216-3217, deklasifikuar me vendim nr. 27, datë 07.11.2019, e 

shtetasit R. Q., me numër fletësh 114, të digjitalizuara 182; 

c) Dosje fashikull nr. 3503, deklasifikuar me vendim nr. 27, datë 07.11.2019, e shtetasit A. 

D., me numër fletësh 52, të digjitalizuara 74; 

d) Dosje fashikull nr. 4882, deklasifikuar me vendim nr. 27, datë 07.11.2019, e shtetasit U. 

H., me numër fletësh 6, të digjitalizuara 11; 

 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Anëtarë: Altin Hoxha, Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 

 

 

Vendim nr. 840, datë 30.12.2019 (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”, ligjin nr. 8480, datë 

27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe Enteve 

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

 

                                                             V E N D O S I 

 

1. Të vendosë në dispozicion të shtetasit D. K. dokumentet si më poshtë: 

 

a) Dosje hetimore-gjyqësore nr. 6452, e shtetasit I. K., 29 faqe të digjitalizuara; 

b) Dosje formulare nr. 4834, me dy vëllime, e shtetasit I. K., 494 faqe të digjitalizuara; 

 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

 

Anëtarë: Altin Hoxha, Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 

 

 

Vendim nr. 841, datë 30.12.2019 (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”, ligjin nr. 8480, datë 

27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe Enteve 

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

 

                                                             V E N D O S I 

 

1. Të vendosë në dispozicion të shtetasit A. L. dokumentet si më poshtë:  

 

a) Dosje hetimore-gjyqësore nr. 2407, e shtetasit Xh. H. Q., me nr. total faqesh të 

digjitalizuara 184;  

b) Dosje gjyqësore nr. 3450, e shtetasit Dh. P. P., me nr. total faqesh të digjitalizuara 17;  

c) Dosje hetimore-gjyqësore nr. 370, e shtetasit Z. M. e 13 të tjerë, me nr. total faqesh të 

digjitalizuara 32;  

d) Dosje nr. 29, zbulimi politik - Materiale mbi përpunimin e K. Ç., me nr. total faqesh 65; 

e) Dosje nr. 37, Drejtoria I - Korrespondencë e Drejtorisë së Parë me Hetuesinë e 

Përgjithshme për njerëz që ndiqen për veprimtari armiqësore, si Xh. Q., etj., deklasifikuar 

me vendim nr. 31, 05.12.2019, me nr. total faqesh 21;  

f) Dosje nr. 51, Dega II - Informacion drejtuar sekretarit I të Kom. Qendror të P.P të 

Shqipërisë mbi elementin antiparti Xh. Q., deklasifikuar me vendim nr. 31, datë 

05.12.2019, me nr. total faqesh 5;  

g) Dosje nr. 107, Dega II - Historik i grupit antiparti të Shkodrës, me nr. total faqesh 23;  

h) Dosje nr. 1, Fondi Komiteti Qendror i PPSh-së, viti 1948 - Raporte mbi veprimtarinë e 

shqiptarëve në vendet kapitaliste, deklasifikuar me vendim nr. 35, datë 23.12.2019, me nr. 

total faqesh të digjitalizuara 138; 



i) Dosje përpunimi nr. 1820, deklasifikuar me vendim nr. 35, datë 23.12.2019, e shtetasit Xh. 

Q., me nr. total faqesh të digjitalizuara 331;  

j) Dosje përpunimi nr. 1820/1, deklasifikuar me vendim nr. 35, datë 23.12.2019, e shtetasit 

Xh. Q., me nr. total faqesh të digjitalizuara 110; 

k) Fashikull personal i shtetasit Xh. Q., deklasifikuar me vendim nr. 35, datë 23.12.2019, me 

nr. total faqesh të digjitalizuara 18; 

l) Fashikull personal i shtetasit Xh. Q., deklasifikuar me vendim nr. 35, datë 23.12.2019, me 

nr. total faqesh të digjitalizuara 54; 

 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Anëtarë: Altin Hoxha, Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 

 

 

Vendim nr. 842, datë 30.12.2019 (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”, ligjin nr. 8480, datë 

27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe Enteve 

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

 

                                                             V E N D O S I 

 

1. Të v vendosë ërë në dispozicion të shtetasit H. K. dokumentet si më poshtë:  

a) Dosje nr. 29, zbulimi politik - Materiale mbi përpunimin e K. Ç., me numër total faqesh 

të digjitalizuara 65. 

 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

 

Anëtarë: Altin Hoxha, Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 

 

 

Vendim nr. 843, datë 30.12.2019 (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”, ligjin nr. 8480, datë 

27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe Enteve 

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

 

                                                             V E N D O S I 

 



1. Të vendosë në dispozicion të shtetasit E. Q. dokumentet si më poshtë:  

a) Dosje hetimore-gjyqësore nr. 6094 e shtetasit P. M., me numër total faqesh të 

digjitalizuara 58. 

b) Dosje hetimore-gjyqësore nr. 370 e shtetasit Z. M. e 13 të tjerëve, me numër total 

faqesh të digjitalizuara 32;  

 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

 

Anëtarë: Altin Hoxha, Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VENDIME TË ORGANIZIMIT TË BRENDSHËM TË AUTORITETIT 

 

Vendim nr. 727, datë 21.11.2019 (i shkurtuar) 

 

Bazuar në ligjin nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit 

të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë” dhe ligjin nr. 8480, datë 27.05.1999,  “Për 

Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe Enteve Publike”, Autoriteti 

për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit, 

   

V E N D O S I 



 

1. Miratimin e planit të rekrutimeve të reja, shtesë për vitin 2020, të Autoritetit për Informimin 

mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit; 

 

2. Plani shtesë i rekrutimeve të AIDSSH i dërgohet Ministrisë se Financave dhe Ekonomisë sipas 

kërkesës së tyre dhe institucioneve përkatëse, sipas ligjit nr. 152, datë 30.05.2013 “Për 

nëpunësin civil” të ndryshuar dhe VKM-së nr. 108/2014 “Për planin vjetor të pranimit në 

shërbimin civil”. 

 

3. Ngarkohet Sekretariati Teknik për zbatimin e këtij vendimi. 

  

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VENDIME PËR MIRATIMIN E MARRËVESHJEVE TË BASHKËPUNIMIT 

 

Vendim nr. 776, datë 17.12.2019 (i shkurtuar) 

 

Bazuar në ligjin nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit 

të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë” dhe rregulloren e brendshme të institucionit “Për 

Organizimin dhe Funksionimin e Autoritetit për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të 

Shtetit”, Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit,   

 

                                                             V E N D O S I 

1. Miratimin e marrëveshjes ndërmjet Autoritetit për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit 

të Shtetit dhe Bashkisë Përmet.  

2. Ngarkohet Sekretariati Teknik për zbatimin e këtij vendimi.  

3. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  



 

Kryetare: Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 

 

 

Vendim nr. 777, datë 17.12.2019 (i shkurtuar) 

 

Bazuar në ligjin nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit 

të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë” dhe rregulloren e brendshme të institucionit “Për 

Organizimin dhe Funksionimin e Autoritetit për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të 

Shtetit”, Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit,   

 

                                                             V E N D O S I 

 

1. Miratimin e marrëveshjes së bashkëpunimit ndërmjet Autoritetit për Informimin mbi 

Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit dhe Qendrës MEMO; 

2. Dërgimin e kësaj marrëveshjeje për vazhdimin e procedurave pranë Qendrës MEMO. 

3. Ngarkohet Sekretariati Teknik për zbatimin e këtij vendimi.  

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 

 

 
 
 

BIBLIOGRAFIA E INFORMACIONIT TË DEKLASIFIKUAR 

 
Bibliografia e informacionit të deklasifikuar në AIDSSH me vendim nr. 27, datë 7.11.2019 

 

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. 27, date 

7.11.2019, si më poshtë:   

  

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

 

Deklasifikimi plotësisht i informacionit të klasifikuar “sekret shtetëror”, që gjendet në dosjet si më 

poshtë: 



 

1. Fondi operativ, dosje formulare nr. 78, kategoria 2/A, në ngarkim të R. Z. me 208      

(dyqind e tetë) fletë. Niveli i klasifikimit të  dosjes është  “tepër sekret”. 

2. Fondi operativ, dosje formulare nr. 8, kategoria 2/A, në ngarkim të H. H. me 222 (dyqind 

e njëzet e dy) fletë. Niveli i klasifikimit të  dosjes është “tepër sekret”. 

3. Fondi operativ, dosje kërkimi nr. 796, në ngarkim të V. C. me 17 (shtatëmbëdhjetë) fletë. 

Niveli i klasifikimit të dosjes është “tepër sekret”.  

4. Fondi Dega e Punëve të Brendshme Berat, dosje përpunimi nr. 708, kategoria 2/B, në  

ngarkim të R. L., me 24 (njëzet e katër) fletë. 

5. Fondi Dega e Punëve të  Brendshme Tiranë, dosje përpunimi nr. 5105, kategoria 2/B, në  

ngarkim të  E. H. me 137 (njëqind e tridhjetë  e shtatë) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes 

është “sekret”. 

6. Fondi operativ, dosje formulare nr. 2779, kategoria 2/A, në ngarkim të GJ. D. me 59 

(pjesëdhjetë e nëntë) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “sekret”. 

7. Fondi “Të Arratisur”, fashikull nr. 2208, në ngarkim të  I. B., me 19 (nëntëmbëdhjetë) fletë. 

Niveli i klasifikimit të dosjes është “tepër sekret”. 

8. Fondi Dega e Punëve të  Brendshme Tiranë, dosje formulare nr. 1477, kategoria 2/A, në 

ngarkim të F. Ll., me 212 (dyqind e dymbëdhjetë) fletë. Niveli i klasifikimit të  dosjes është 

“tepër sekret”. 

9. Fondi operativ, dosje formulare nr. 637, kategoria 2/B, në ngarkim të P. P., me 34 (tridhjetë 

e katër) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “tepër sekret”. 

10. Fondi Dega e Punëve të Brendshme Korçë, dosje formulare nr. 411, kategoria 2/A, në 

ngarkim të S. B., me 61 (gjashtëdhjetë e një) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është 

“tepër sekret”. 

11. Fondi “Të arratisur”, dosje formulare nr. 2600, në ngarkim të  H. M., me 84 (tetëdhjetë  e 

katër) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “tepër sekret”. 

12. Fondi Drejtoria II, dosje fashikullore me materiale të personave të huaj që kanë shërbyer 

në përfaqësitë tona diplomatike, me 141 (njëqind e dyzet e një) fletë. Niveli i klasifikimit 

të dosjes është “tepër sekret”. 

13. Fondi Dega IV (Fondi Rezervë), fashikull me implikime nr. 18, në ngarkim të M. L., me 

13 (trembëdhjetë) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “tepër sekret”. 

14. Fondi Drejtoria II, fashikull nr. 282, në ngarkim të S. K., me 144 (njëqind e dyzet e katër) 

fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “tepër sekret”. 

15. Fondi Dega e Punëve të Brendshme Tiranë, regjistër i dosjeve penale, model 10, me 98 

(nëntëdhjetë e tetë fletë). Niveli i klasifikimit të dosjes është “sekret”. 

16. Fondi “Të huajt”, fashikull nr. 208, në ngarkim të L. Q, me 98 (nëntëdhjetë e tetë) fletë. 

Niveli i klasifikimit të dosjes është “tepër sekret”. 

17. Fondi “Të huajt”, fashikull nr. 209, në ngarkim të F. S., me 80 (tetëdhjetë) fletë. Niveli i 

klasifikimit të dosjes është “tepër sekret”. 

18. Fondi “Të huajt”, fashikull nr. 339, në ngarkim të F. V., me 98 (nëntëdhjetë e tetë) fletë. 

Niveli i klasifikimit të dosjes është “tepër sekret”. 



19. Fondi “Të arratisur”, dosje kërkimi nr. 2560, në  ngarkim të G. B., me 16 

(gjashtëmbëdhjetë) fletë. Niveli i klasifikimit është “tepër sekret”. 

20. Fondi Drejtoria II, dosje me vendime të qeverisë dhe akte të tjera normative mbi trajtimin 

e të huajve në vendin tonë, me 183 (njëqind e tetëdhjetë e tre) fletë. Niveli i klasifikimit të 

dosjes është “sekret”. 

21. Fondi “Të huajt”, fashikull nr. 8953, në ngarkim të V. F., me 25 (njëzet e pesë) fletë. Niveli 

i klasifikimit të dosjes është “tepër sekret”. 

22. Fondi “Të huajt”, fashikull nr. 726, në ngarkim të A. P., me 19 (nëntëmbëdhjetë) fletë. 

Niveli i klasifikimit të dosjes është “tepër sekret”. 

23. Fondi “Të huajt”, fashikull nr. 807, në ngarkim të G. P., me 35 (tridhjetë e pesë) fletë. 

Niveli i klasifikimit të dosjes është “tepër sekret”. 

24. Fondi “Të huajt”, fashikull nr. 9077, në ngarkim të P. B., me 104 (njëqind e katër) fletë. 

Niveli i klasifikimit të dosjes është “tepër sekret”. 

25. Fondi Dega e Punëve të Brendshme Tiranë, dosje formulare nr. 6548, kategoria 2/B, në 

ngarkim të N. S., me 12 (dymbëdhjetë) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “tepër 

sekret”. 

26. Fondi Dega e Punëve të Brendshme Lushnjë, dosje formulare nr. 1326, kategoria 2/A, në 

ngarkim të V. B me 38 (tridhjetë e tetë) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “sekret”. 

27. Fondi Dega e Punëve të Brendshme Tiranë, dosje përpunimi nr. 6055, kategoria 2/A, në 

ngarkim të M. H., me 89 (tetëdhjetë e nëntë fletë). Niveli i klasifikimit të dosjes është 

“sekret”. 

28. Fondi Dega e Punëve të Brendshme Lushnjë, dosje formulare nr. 1067, kategoria 2/A, në 

ngarkim të M. S., me 137 (njëqind e tridhjetë e shtatë) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes 

është “sekret”. 

29. Fondi “Të arratisur”, fashikull nr. 982, në ngarkim të I. S., me 138 (njëqind e tridhjetë e 

tetë) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “tepër sekret”. 

30. Fondi Kosova, dosje formulare nr. 6353, kategoria 2/A, në ngarkim të Xh. M., me 77 

(shtatëdhjetë e shtatë) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “tepër sekret”. 

31. Fondi Dega e Punëve të Brendshme Lushnjë, dosje formulare nr. 361, kategoria 2/A, në 

ngarkim të M. N., me 108 (njëqind e tetë) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është  “tepër 

sekret”. 

32. Fondi Kosova, fashikull nr. 4882, në ngarkim të U. H., me 6 (gjashtë) fletë. Niveli i 

klasifikimit të dosjes është “sekret”. 

33. Fondi Kosova, fashikull nr. 3216-3217, kategoria 2/B, në ngarkim të R. Q., me 110 

(njëqind e dhjetë) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “tepër sekret”. 

34. Fondi Kosova, fashikull nr. 2400, në ngarkim të F. A., me 190 (njëqind e nëntëdhjetë) fletë. 

Niveli i klasifikimit të dosjes është “tepër sekret”. 

35. Fondi Kosova, fashikull nr. 8084, në ngarkim të I. R., me 25 (njëzet e pesë) fletë. Niveli i 

klasifikimit të dosjes është “tepër sekret”. 



36. Fondi Kosova, fashikull nr. 3503, në ngarkim të A. D., me 52 (pesëdhjetë e dy) fletë. Niveli 

i klasifikimit të dosjes është “tepër sekret”. 

37. Fondi Drejtoria II, fashikull nr. 4655 për të huajt që kanë kërkuar të vijnë si vizitorë, me 

464 (katërqind e gjashtëdhjetë e katër) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “tepër 

sekret”. 

38. Fondi “Të arratisur”, dosje formulare nr. 1906, në ngarkim të R. T., me 48 (dyzet e tetë) 

fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “tepër sekret”. 

39. Fondi Dega e Punëve të Brendshme Korçë, dosje formulare nr. 411, kategoria 2/A, në  

ngarkim të S. B., me 61 (gjashtëdhjetë e një) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është  

“tepër sekret”. 

40. Fondi operativ, dosje formulare nr. 637, kategoria 2/B, në ngarkim të P. P, me 34 (tridhjetë 

e katër) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “tepër sekret”. 

41. Fondi nr. 4, Drejtoria e Parë e ish-Sigurimit të Shtetit, viti 1955, dega 1, dosja nr. 166/3, 

me titull “Raport mbi hebrenjtë që ndodhen në Shqipëri, përgatitjen e pasaportave rreth 

tyre, gjendjen, aktivitetin, ardhjen e ministrit të jashtëm hebre, etj. Në dosje gjenden edhe 

fotografi. Ruhet vetëm origjinal. Shtuar më 30.12.2013”, me 24 fletë, niveli i klasifikimit 

“sekret”. 

42. Fondi nr. 4, Drejtoria e Parë e ish-Sigurimit të Shtetit, viti 1960, dega 1, dosja nr. 270/2, 

me titull “Relacion mbi hebrenjtë që ndodhen në vendin tonë, 19.8.1960”, me 6 fletë, niveli 

i klasifikimit “tepër sekret”. 

43. Fondi nr. 4, Drejtoria e Parë e ish-Sigurimit të Shtetit, viti 1961, dega 1, dosja nr. 297/2, 

me titull “Relacion mbi kontigjentet izraelite në Shqipëri”, me 4 fletë, niveli i klasifikimit 

“tepër sekret”. 

44. Fondi nr. 4, Drejtoria e Parë e ish-Sigurimit të  Shtetit, viti 1990, dega 8, dosari nr. 774, 

me titull “Kërkesa për riatdhesime në Izrael”, gjithsej 24 dosje me nr.1006-1027, dosja 

nr.1112/1 dhe dosja nr. 961, me 480 fletë, niveli i klasifikimit “sekret”. 

45. Fondi nr. 4, Drejtoria e Parë e ish-Sigurimit të Shtetit, viti 1958, dega 1, dosja nr. 218, 

“Relacione mbi riatdhesimin dhe bashkëbisedimin e bërë me të riatdhesuarin nga 

Jugosllavia, Z. R., ardhur nga Jugosllavia në 1958”, me 13 fletë , niveli i klasifikimit “tepër 

sekret”. 

46. Fondi nr. 4, Drejtoria e Parë e ish-Sigurimit të Shtetit, viti 1967, dega 1, dosje nr. 412/1, 

“Relacion dërguar nga Degët e Punëve të Brendshme mbi gjendjen dhe veprimtarinë e 

kulakëve”, me 137 fletë, niveli i klasifikimit “tepër sekret”. 

47. Fondi nr. 4, Drejtoria e Parë e ish-Sigurimit të Shtetit, viti 1954, dosje nr. 65, “Relacion 

mbi gjendjen e elementit kulak pa triskë fronti, statistikat për të gjithë vendin”, me 4 fletë, 

niveli i klasifikimit “sekret”. 

48. Fondi nr. 4, Drejtoria e Parë e ish-Sigurimit të Shtetit, viti 1967, dega 1, dosje nr. 412, 

“Relacion dërguar nga Degët e Punëve të Brendshme të rretheve mbi gjendjen dhe 

veprimtarinë e kulakëve, kërkuar nga Dega 1 me radiogramin nr. 382, datë 12.06.1967”, 

me 109 fletë, niveli i klasifikimit “tepër sekret”. 



49. Fondi nr. 4, Drejtoria e Parë e ish-Sigurimit të Shtetit, viti 1967, dega 1, dosje nr. 413, 

“Relacion mbi familjet e kulakëve, të emigruarve, të arratisurve dhe spiunëve të arrestuar, 

kërkuar nga Dega 1 me udhëzimin nr. 2052, datë 16.11.1967”, me 93 fletë, niveli i 

klasifikimit “tepër sekret”. 

50. Fondi nr. 4, Drejtoria e Parë e ish-Sigurimit të Shtetit, viti 1967, dega 1, dosja nr. 413/1, 

“Relacion mbi familjet e kulakëve, të emigruarve, të arratisurve dhe spiunëve të arrestuar, 

kërkuar nga Dega 1 me udhëzimin nr. 2052, datë 16.11.1967”, me 117 fletë, niveli i 

klasifikimit “tepër sekret”. 

51. Dosje formulare nr. 1817, në ngarkim të B. L., në total me 164 fletë. Niveli i klasifikimit 

të dosjes është “tepër sekret”. 

52. Dosje formulare nr. 870, në ngarkim të E. K., në total me 158 fletë. Niveli i klasifikimit të 

dosjes është “tepër sekret”. 

53. Dosje formulare nr. 299, në ngarkim të I. B., në total me 22 fletë. Niveli i klasifikimit të  

dosjes është  “sekret”. Dosja është në format mikrofilm. 

54. Dosje formulare nr. 155, në ngarkim të H. H., në total me 264 fletë. Niveli i klasifikimit të 

dosjes është  “tepër sekret”. Dosja është në format mikrofilm. 

55. Fashikull nr. 688, në ngarkim të Z. R., në total me 122 fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes 

është “tepër sekret”. 

56. Dosje personale dhe pune nr. 1538, në ngarkim të S. SH., pseudonimi “Shkëndia”, 

kategoria “rezident”, Dega e Punëve të Brendshme Pukë. Dosja personale ka 27 (njëzet e 

shtatë) fletë dhe dosja e punës ka 23 (njëzet e tre) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është  

“tepër sekret”. 

57. Dosje personale dhe pune nr. 1160, në ngarkim të F. K., pseudonimi “Elefanti”, kategoria 

“inf”, Dega e Punëve të  Brendshme Pukë. Dosja personale ka 17 (shtatëmbëdhjetë) fletë  

dhe dosja e punës ka 37 (tridhjetë  e shtatë) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është  “tepër 

sekret”. 

58. Fondi “Të arratisur”, dosje personale dhe pune nr. 752, në ngarkim të H. M., në total me 

180 (njëqind e tetëdhjetë) fletë. Niveli i klasifikimit “sekret”. 

59. Dosje personale dhe pune nr. 8505, në ngarkim të E. F., në total me 52 (pesëdhjetë e dy) 

fletë. Niveli i klasifikimit “sekret”. 

60. Fondi Dega IV, dosje pune nr. 21134, në ngarkim të M. L., me 24 (njëzet e katër) fletë. 

Niveli i klasifikimit “sekret”. 

61. Fondi Dega e Punëve të  Brendshme Gjirokastër, dosje personale nr. 4338, në ngarkim të 

L. I., me 16 (gjashtëmbëdhjetë) fletë. Niveli i klasifikimit është “sekret”. 

62. Fondi nr. 4, Drejtoria e Parë e ish-Sigurimit të Shtetit, viti 1991, vizat, dosari nr. 208, dosja 

nr. 234, me 17 fletë, niveli i klasifikimit “sekret”. 

63. Fondi nr. 4, Drejtoria e Parë e ish-Sigurimit të Shtetit, viti 1991, vizat, dosari nr. 208, dosja 

nr. 235, me 141 fletë, niveli i klasifikimit “sekret”. 

64. Regjistër përpunimi nr. 2, Fondi Dega e Punëve të Brendshme Shkodër, Niveli i 

klasifikimit është “sekret”. 



65. Kartelë model 2, me nr. 21134, në ngarkim të M. A. L., me 1 (një) fletë. 

66. Kartelë model 2, me nr. 739/19 616, në ngarkim të A. R. B., me 1 (një) fletë. 

67. Kartelë model 2, me nr. 2959, në ngarkim të A. R. Z., me 1 (një) fletë. 

68. Kartelë model 2, me nr. 5103, në ngarkim të A. P. H., me 1 (një) fletë. 

69. Kartelë model 1, nr. 1863, në ngarkim të A. M. V., me 1 (një) fletë. 

 

Marrjen në shqyrtim për deklasifikimin e pjesshëm të informacionit të klasifikuar “sekret 

shtetëror”, që gjendet në dosjet si më poshtë: 

 

 

1. Deklasifikimi i pjesshëm i fletës së regjistrit të bashkëpunëtorëve, Fondi Dega e Punëve të 

Brendshme Korçë, konkretisht informacioni që i përket rreshtit me numrin rendor 1271, në 

ngarkim të S. Q. B., 1 (një) fletë. Niveli i klasifikimit “sekret”. 

2. Deklasifikimi i pjesshëm i fletës së regjistrit të agjenturës nr. 57, Fondi Dega e Punëve të 

Brendshme Tropojë, konkretisht informacioni që i përket rreshtit me numrin rendor 1103, 

në ngarkim të P. B. P., 1 (një) fletë. Niveli i klasifikimit “sekret”. 

3. Deklasifikimi i pjesshëm i fletës së regjistrit të agjenturës nr. 1, Fondi Dega IV, konkretisht 

informacioni që i përket rreshtit me numrin rendor 1081, në ngarkim të M. A. L., 1 (një) 

fletë. Niveli i klasifikimit “sekret”. 

4. Deklasifikimi i pjesshëm i fletës së regjistrit të agjenturës nr. 8, Fondi Dega IV, konkretisht 

informacioni që i përket rreshtit me numrin rendor 191, në ngarkim të M. A. L., 1 (një) 

fletë. Niveli i klasifikimit “sekret”. 

5. Deklasifikimi i pjesshëm i fletës së regjistrit model 2, Fondi Dega IV, konkretisht 

informacioni që i përket rreshtit me numrin rendor 13340, në ngarkim të M. A. L., 1 (një) 

fletë. Niveli i klasifikimit “sekret”. 

6. Deklasifikimi i pjesshëm i fletës së regjistrit të agjenturës 1-4050, Fondi Dega e Punëve të 

Brendshme Tiranë, konkretisht informacioni që i përket rreshtit me numrin rendor 2887, 

në ngarkim të M. A. L., 1 (një) fletë. Niveli i klasifikimit “sekret”. 

7. Deklasifikimi i pjesshëm i fletës së regjistrit të agjenturës nr. 1/1, Fondi Dega e Punëve të 

Brendshme Tiranë, konkretisht informacioni që i përket rreshtit me numrin rendor 6160, 

në ngarkim të M. A. L., 1 (një) fletë. Niveli i klasifikimit “sekret”. 

8. Deklasifikimi i pjesshëm i fletës së regjistrit model 2, Fondi Dega e Punëve të  Brendshme 

Tiranë, konkretisht informacioni që i përket rreshtit me numrin rendor 12502, në ngarkim 

të M. A. L., 1 (një) fletë. Niveli i klasifikimit “sekret”. 

9. Deklasifikimi i pjesshëm i fletës së regjistrit të agjenturës nr. 2, model 2, konkretisht 

informacioni që i përket rreshtit me numrin rendor 12502, Fondi Dega e Punëve të  

Brendshme Tiranë, në ngarkim të M. A. L., 1 (një ) fletë. Niveli i klasifikimit “sekret”. 

10. Deklasifikimi i pjesshëm i fletës së regjistrit të agjenturës nr. 1, konkretisht informacioni 

që i përket rreshtit me numrin rendor 4446, Fondi Dega e Punëve të Brendshme Fier, në 

ngarkim të M. A. L., 1 (një) fletë. Niveli i klasifikimit “sekret”. 



11. Deklasifikimi i pjesshëm i fletës së regjistrit të agjenturës, konkretisht informacioni që i 

përket rreshtit me numrin rendor 1622, Fondi Dega e Punëve të  Brendshme Gjirokastër, 

në ngarkim të L. A. I., 1 (një) fletë. Niveli i klasifikimit “sekret”. 

12. Deklasifikimi i pjesshëm i fletës së regjistrit model 2, nr. 1, konkretisht informacioni që i 

përket rreshtit me numrin rendor 4338, Fondi Dega e Punëve të Brendshme Gjirokastër, në 

ngarkim të L. A. I., 1 (një) fletë. Niveli i klasifikimit “sekret”. 

13. Deklasifikimi i pjesshëm i fletës së regjistrit të agjenturës, konkretisht informacioni që i 

përket rreshtit me numrin rendor 15012, Fondi Dega IV, në ngarkim të L. A. I., 1 (një) 

fletë. Niveli i klasifikimit “sekret”. 

14. Deklasifikimi i pjesshëm i fletës së regjistrit të agjenturës nr. 1/1, konkretisht informacioni 

që i përket rreshtit me numrin rendor 150127391, Fondi Dega e Punëve të Brendshme 

Tiranë, në ngarkim të A. R. B., 1 (një) fletë. Niveli i klasifikimit “sekret”. 

15. Deklasifikimi i pjesshëm i fletës së regjistrit të agjenturës model 2, konkretisht 

informacioni që i përket rreshtit me numrin rendor 19616, Fondi Dega IV, në ngarkim të 

A. R. B., 1 (një) fletë. Niveli i klasifikimit “sekret”. 

16. Deklasifikimi i pjesshëm i fletës së regjistrit të agjenturës, konkretisht informacioni që i 

përket rreshtit me numrin rendor 678, Fondi Dega e Punëve të Brendshme Tepelenë, në 

ngarkim të A. N. D., 1 (një) fletë. Niveli i klasifikimit “sekret”. 

17. Deklasifikimi i pjesshëm i fletës së regjistrit të agjenturës nr. 1, konkretisht informacioni 

që i përket rreshtit me numrin rendor 2773, në ngarkim të E. I. M., 1 (një) fletë. Niveli i 

klasifikimit “sekret”. 

18. Deklasifikimi i pjesshëm i fletës së regjistrit të agjenturës nr. 1, grupi II, konkretisht 

informacioni që i përket rreshtit me numrin rendor 2959, Fondi Dega e Punëve të  

Brendshme Berat, në ngarkim të A. R. Z., 1 (një) fletë. Niveli i klasifikimit “sekret”. 

19. Deklasifikimi i pjesshëm i fletës së regjistrit të agjenturës nr. 1, grupi II, konkretisht 

informacioni që i përket rreshtit me numrin rendor 5418, Fondi Dega e Punëve të 

Brendshme Elbasan, në ngarkim të A. P. H., 1 (një) fletë. Niveli i klasifikimit “sekret”. 

 

KRYETARE E KDZH-së 

Gentiana Sula 

 
 

Bibliografia e informacionit të deklasifikuar në AIDSSH me vendim nr. 28, datë 8.11.2019 

 

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. 28, datë 



8.11.2019, si më poshtë:   

  

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

 
1. Deklasifikim i plotë të kartelës model 2, në ngarkim të shtetasit Sh. H.  

2. Deklasifikim i plotë i kartelës model 2, nr. 10245, në ngarkim të shtetasit K. R. 

3. Deklasifikim i plotë i kartelës model 2, nr. 3030, sekret A. R. P, në ngarkim të shtetasit A. 

L. 

4. Deklasifikim i plotë i kartelës model 2, nr. 13379, në ngarkim të shtetasit I. O.  

5. Deklasifikim i plotë i kartelës model 2, nr. 6203, në ngarkim të shtetasit H. R.  

6. Deklasifikim i plotë i shkresës nr. prot. 101, datë 04.09.2019, me lëndën “Informacion mbi 

dorëzimin e dokumenteve të fotokopjuara në përmbushje të përgjigjeve të praktikave të 

ndryshme nga sektori i përpunimit”, drejtuar Kryetares dhe Anëtarëve të Autoritetit, 

Drejtorisë së Informacionit, për dijeni Sekretarit të Përgjithshëm. 

7. Deklasifikim i plotë i shkresës nr. prot. 1154/3, datë 28.02.2019, me lëndën “Kthim 

përgjigje shkresës mbi identifikimin, mbledhjen, dorëzimin e dokumentacionit arkivor për 

shtetasin B. V.”, drejtuar Drejtorisë së Informacionit, për dijeni Sekretarit të Përgjithshëm. 

8. Deklasifikim i plotë i shkresës nr. prot. 144, datë 12.11.2018, me lëndën “Kthim përgjigje 

shkresës mbi identifikimin, mbledhjen, dorëzimin e dokumentacionit arkivor për shtetasin 

G. Gj.”, drejtuar Drejtorisë së Informacionit, për dijeni Sekretarit të Përgjithshëm. 

9. Deklasifikim i plotë i shkresës nr. prot. 52, datë 03.09.2019, me lëndën “Kthim përgjigje 

shkresës mbi identifikimin, mbledhjen, dorëzimin e dokumentacionit arkivor për R. H. Ç.”, 

drejtuar Drejtorisë së Informacionit, për dijeni Sekretarit të Përgjithshëm. 

10. Deklasifikim i plotë i shkresës nr. prot. 13, datë 15.02.2019, me lëndën “Kthim përgjigje 

shkresës mbi identifikimin, mbledhjen, dorëzimin e dokumentacionit arkivor për shtetasin 

K. R.”, drejtuar Drejtorisë së Informacionit, për dijeni Sekretarit të Përgjithshëm. 

11. Deklasifikim i plotë i shkresës nr. prot. 14, datë 28.02.2019, me lëndën “Kthim përgjigje 

shkresës mbi identifikimin, mbledhjen, dorëzimin e dokumentacionit arkivor të kërkuar 

nga Shoqata Antikomuniste e të Përndjekurve Politikë, dega Pogradec”, drejtuar Drejtorisë 

së Informacionit, për dijeni Sekretarit të Përgjithshëm. 

12. Deklasifikim i plotë i shkresës nr. prot. 122, datë 12.10.2018, me lëndën “Kthim përgjigje 

shkresës mbi identifikimin, mbledhjen, dorëzimin e dokumentacionit arkivor për shtetasin 

G. S.”, drejtuar Drejtorisë së Informacionit, për dijeni Sekretarit të Përgjithshëm.  

13. Deklasifikim i plotë i shkresës nr. prot. 36, datë 23.07.2018, me lëndën “Kthim përgjigje 

shkresës mbi identifikimin, mbledhjen, dorëzimin e dokumentacionit arkivor për I. O.”, 

drejtuar Drejtorisë së Informacionit, për dijeni Sekretarit të Përgjithshëm.  

14. Deklasifikim i plotë i shkresës nr. prot. 29, datë 12.04.2019, me lëndën “Kthim përgjigje 

shkresës mbi identifikimin, mbledhjen, dorëzimin e dokumentacionit arkivor për shtetasin 

N. A.”, drejtuar Drejtorisë së Informacionit, për dijeni Sekretarit të Përgjithshëm.  

15. Deklasifikim i plotë i shkresës nr. prot. 45, datë 24.05.2019, me lëndën “Informacion mbi 

dorëzimin e dokumenteve të fotokopjuara në përmbushje të përgjigjeve të praktikave të 

ndryshme nga sektori i përpunimit”, drejtuar Drejtorisë së Informacionit, për dijeni 

Sekretarit të Përgjithshëm. 

16. Deklasifikim i pjesshëm i regjistrit të agjenturës Mat.  

17. Deklasifikim i pjesshëm i regjistrit të agjenturës, Dega e Punëve të Brendshme Gramsh.  

18. Deklasifikim i pjesshëm i regjistrit të agjenturës Krujë.  



19. Deklasifikim i pjesshëm i regjistrit të agjenturës Berat.  

20. Deklasifikim i pjesshëm i regjistrit të agjenturës Lushnjë.  

 
KRYETARE E KDZH-së 

Gentiana Sula 

 
 
Bibliografia e informacionit të deklasifikuar në AIDSSH me vendim nr. 29, datë, 8.11. 2019. 

 

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. 29, datë 

8.11.2019, si më poshtë:   

  

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

 

1. Regjistër model 1 i përpunimeve, nr. 14, datë 03.03.1987. Regjistri ka 154 (njëqind e 

pesëdhjetë e katër) fletë, niveli i klasifikimit “sekret”.  

2. Regjistër model 17 internim-dëbimet, nr. 25, dt. 03.03.1987. Regjistri ka 198 (njëqind e 

nëntëdhjetë e tetë) fletë, niveli i klasifikimit “sekret”.  

3. Dosje personale dhe pune nr. 628, me 135 (njëqind e tridhjetë e pesë) fletë, kategoria 

“agjent”, pseudonimi “Gramozi”, në ngarkim të shtetasit A. Q., niveli i klasifikimit të 

dosjes “tepër sekret”.  

4. Dosje personale dhe pune nr. 7032, me 85 (tetëdhjetë e pesë) fletë, kategoria “agjent”, 

pseudonimi “Gurra”, në ngarkim të shtetasit T. Q., niveli i klasifikimit të dosjes “tepër 

sekret”.  

5. Dosje personale dhe pune nr. 4557, me 427 (katërqind e njëzet e shtatë) fletë, kategoria 

“agjent”, pseudonimi “Numeratori”, në ngarkim të shtetasit M. B., niveli i klasifikimit të 

dosjes “tepër sekret”.  

 

KRYETARE E KDZH-së 

Gentiana Sula 

 
 

Bibliografia e informacionit të deklasifikuar në AIDSSH me vendim nr. 30, datë 04.12.2019 

 

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. 30, datë 

04.12.2019, si më poshtë:   

  

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

 

1. Dosje përpunimi nr. 793, kategoria 2/A, në ngarkim të V. I. G., me 91 (nëntëdhjetë e një) 

fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “sekret”.  

2. Dosje përpunimi nr. 238, kategoria 2/B, në ngarkim të J. A. N., me 128 (njëqind e njëzet e 

tetë) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “tepër sekret”.   

3. Dosje përpunimi nr. 584, kategoria 2/A, në ngarkim të L. H. Sh., me 170 (njëqind e 

shtatëdhjetë) fletë + 30 (tridhjetë) fletë në zarf. Niveli i klasifikimit të dosjes është “sekret”.  

4. Dosje përpunimi nr. 682, kategoria 2/B, në ngarkim të K. A. K., me 270 (dyqind e 

shtatëdhjetë) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “tepër sekret”. 

5. Dosje përpunimi nr. 2264, kategoria 2/B, në ngarkim të Z. M. V., me 166 (njëqind e 

gjashtëdhjetë e gjashtë) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “tepër sekret”.  

6. Dosja e të arratisurve me aktivitet nr. 241, zona Frashër, në ngarkim të Z. Q. M., Z. B. P., F. 

A. D., me 20 (njëzet) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “sekret”.  

7. Dosja e të arratisurve me aktivitet nr. 243, zona Përmet, në ngarkim të V. T., P. A., S. T., Q. 

T., I. K., L. N., F. V., Th. G., Y. R. dhe F. K., me 100 (njëqind) fletë. Niveli i klasifikimit të 

dosjes është “sekret”.  

8. Dosja e të arratisurve me aktivitet nr. 245, zona Këlcyrë, në ngarkim të H. Sh., S. H, M. S., 

H. K., I. K., K. S dhe J. C., me 32 (tridhjetë e dy) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është 

“sekret”.  

9. Dosje drejtimi për agjitacion e propagandë armiqësore nr. 10 dhe fashikull për 

bashkëpunëtorët nr. 10, përkatësisht me 210 (dyqind e dhjetë) fletë dhe 39 (tridhjetë e nëntë) 

fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “tepër sekret”.  

10. Dosje drejtimi për të deklasuarit dhe elementët e tjerë antisocialistë me dy vëllime, nr. 117 

me 49 (dyzet e nëntë) fletë dhe fashikull nr. 116 për ish-borgjezinë reaksionare. Niveli i 

klasifikimit të dosjeve është “sekret”.  

11. Libër i kontigjenteve nr. 230, zona Frashër. Dokumenti ka 200 (dyqind) fletë.  

12. Libër i kontigjenteve nr. 231, zona Çarshovë. Dokumenti ka 200 (dyqind) fletë.  

13. Libër i kontigjenteve nr. 232, zona Përmet. Dokumenti ka 200 (dyqind) fletë.  

14. Libër i kontigjenteve nr. 279, zona Këlcyrë. Dokumenti ka 200 (dyqind) fletë.  

15. Libër i evidencës të punëtorit operativ nr. 224, zona Frashër, me 450 (katërqind e pesëdhjetë 

e një) fletë. Niveli i klasifikimit të dokumentit është “sekret”.  

16. Libër i evidencës të punëtorit operativ nr. 278, zona Këlcyrë, me 226 (dyqind e njëzet e 

gjashtë) fletë. Niveli i klasifikimit të dokumentit është “sekret”.  

17. Libër i evidencës të punëtorit operativ nr. 225, zona Çarshovë, me 226 (dyqind e njëzet e 

gjashtë) fletë. Niveli i klasifikimit të dokumentit është “sekret”.  



18. Regjistër këshillim-demaskime nr. 18, model 7, me 98 (nëntëdhjetë e tetë) fletë. Niveli i 

klasifikimit të dokumentit është “sekret”.  

19. Regjistër i kontigjenteve nr. 16, model 3, me 198 (njëqind e nëntëdhjetë e tetë) fletë. Niveli 

i klasifikimit të dokumentit është “sekret”.  

20. Dosje formulare nr. 616, kategoria 2/A, në ngarkim të D. E. B., me 48 (dyzet e tetë) fletë. 

Niveli i klasifikimit të dosjes është “tepër sekret”.  

21. Dosje agjenturore nr. 317, kategoria 2/A, në ngarkim të grupit agjentural “Shushunja”, me 

35 (tridhjetë e pesë) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “tepër sekret”.  

22. Dosje formulare nr. 3355, kategoria 2/B, në ngarkim të M. I. K., me 105 (njëqind e pesë) 

fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “tepër sekret”.  

23. Dosje formulare nr. 3354, kategoria 2/B, në ngarkim të J. A. K., me 83 (tetëdhjetë e tri) fletë. 

Niveli i klasifikimit të dosjes është “tepër sekret”.  

24. Dosje e problemit të centralizuar nr. 5511-A, në ngarkim të grupit agjentural “Murtaja”, me 

165 (njëqind e gjashtëdhjetë e pesë) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “tepër sekret”.  

25. Dosje personale nr. 3520-A, në ngarkim të Ll. J., me 56 (pesëdhjetë e gjashtë) fletë. Niveli i 

klasifikimit të dosjes është “tepër sekret”.  

KRYETARE E KDZH-së 

Gentiana Sula 

 
 
Bibliografia e informacionit të deklasifikuar në AIDSSH me vendim nr. 31, datë 05.12.2019 

 

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. 31, datë 

5.12.2019, si më poshtë:   

  

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

1. Fondi nr. 4, Drejtoria e Parë e ish-Sigurimit të Shtetit, Historiku i anës së Sigurimit të 

Shtetit të Degës së Punëve të Brendshme Krujë, nga 1943-1978. Niveli i klasifikimit është 

“sekret”, 337 fletë. Deklasifikim i plotë. 

2. Fondi nr. 4, Drejtoria e Parë e ish-Sigurimit të Shtetit, shtabi, viti 1990, dosje nr. 3, me 

titull “Plan pune nga detyrat që dalin nga fjala e Ramiz Alisë me kuadrot e MPB-së”, 15 

fletë. Niveli i klasifikimit “sekret”. Deklasifikim i plotë. 

3. Fondi nr. 4, Drejtoria e Parë e ish-Sigurimit të Shtetit, dega e parë, viti 1987, dosje nr. 80, 

me titull “Për L. A. dhe mikun e saj gjerman J. B.”, 5 fletë. Niveli i klasifikimit “sekret”. 

Deklasifikim i plotë. 



4. Fondi nr. 4, Drejtoria e Parë e ish-Sigurimit të Shtetit, dega VIII, viti 1977, dosje nr. 161 

me titull “Përgjithësime mbi zbulimin e goditjen e veprimtarisë armiqësore të një grupi 

kulakësh në rrethin e Beratit”, 13 fletë. Niveli i klasifikimit “sekret”. 

5. Fondi nr. 4, Drejtoria e Parë e ish-Sigurimit të Shtetit, Dega II, viti 1957, dosje nr. 51 me 

titull “Informacion mbi veprimtarinë e elementit antiparti Xh. Q.”, 3 fletë. Niveli i 

klasifikimit “tepër sekret”. Deklasifikim i plotë. 

6.  Fondi 6, Drejtoria e Tretë e ish-Sigurimit të Shtetit, viti 1945, dosje nr. 29, me titull 

“Materiale mbi përpunimin agjentural të K. Ç.”, 52 fletë. Niveli i klasifikimit “tepër 

sekret”. Deklasifikim i plotë. 

7. Dosje personale dhe pune nr. 351, me 206 (dyqind e gjashtë) fletë, pseudonimi “Lahuta e 

Malësisë”, në ngarkim të shtetasit R. Th. Niveli i klasifikimit të dosjes “tepër sekret”. 

Deklasifikim i plotë. 

8. Dosje përpunimi nr. 252, me 267 (dyqind e gjashtëdhjetë e shtatë) fletë, në ngarkim të I. 

L. Niveli i klasifikimit “tepër sekret”. Deklasifikim i plotë. 

9. Fondi nr. 4, Drejtoria e Parë e ish-Sigurimit të Shtetit, dega e parë, viti 1955, dosje nr. 158 

me titull “Historiku i emigrantëve politikë grekë të ardhur në Shqipëri dhe lista emërore e 

tyre”, 19 fletë. Niveli i klasifikimit “sekret”. Deklasifikim i plotë. 

10. Fondi nr. 4, Drejtoria e Parë e ish-Sigurimit të Shtetit, dega e parë, viti 1946, dosje nr. 72 

me titull “Mbi zhvillimin e procesit të “sabotatorëve të Maliqit”, 50 fletë. Deklasifikim i 

plotë. 

11. Fondi nr. 4, Drejtoria e Parë e ish-Sigurimit të Shtetit, shtabi, viti 1987, dosje nr. 37 me 

titull “Korrespondencë me Hetuesinë e Përgjithshme për ndjekjen e disa personave si Xh. 

Q., A.N., F. L., P. Gj. dhe A.B.” 18 fletë, niveli i klasifikimit “sekret”. Deklasifikim i plotë. 

12. Fletë regjistri të agjenturës nr. 2, grupi 2, me numër rendor 663, Fondi Dega e Punëve të 

Brendshme Korçë, në ngarkim të M. L., 1 (një) fletë. Niveli i klasifikimit “sekret”. 

Deklasifikimin i pjesshëm. 

13. Kartelë model 2, me nr. 6423, në ngarkim të shtetases E. L., me pseudonimin “Egnatia”.  

 

 

KRYETARE E KDZH-së 

Gentiana Sula 

 

 

Bibliografia e informacionit të deklasifikuar në AIDSSH me vendim nr. 32, datë 06.12.2019 

 

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. 32, datë 



06.12.2019, si më poshtë:   

  

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

 

1. Dosje përpunimi nr. 549, kategoria 2/A, në ngarkim të S. Sh. K., me 233 (dyqind e tridhjetë 

e tri) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “sekret”.  

2. Dosje e problemit të centralizuar “Kubisti” nr. 812, kategoria 2/A, në ngarkim të F. M. P., 

me 276 (dyqind e shtatëdhjetë e gjashtë) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “tepër 

sekret”.  

3. Dosje përpunimi nr. 11025, kategoria 2/A, në ngarkim të T. H. G., me 122 (njëqind e njëzet 

e dy) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “tepër sekret”.  

4. Dosje formulare nr. 1615, kategoria 2/B, në ngarkim të K. I. S., me 13 (trembëdhjetë) fletë. 

Niveli i klasifikimit të dosjes është “tepër sekret”.  

5. Dosje formulare nr. 756, kategoria 2/B, në ngarkim të B. Sh. M., me 90 (nëntëdhjetë) fletë. 

Niveli i klasifikimit të dosjes është “tepër sekret”.  

6. Dosje personale dhe pune nr. 378, në ngarkim të Dh. H. B., me 118 (njëqind e tetëmbëdhjetë) 

fletë në total. Niveli i klasifikimit të dosjes është “tepër sekret”.  

7. Dosje formulare nr. 6226, kategoria 2/B, në ngarkim të V. J. N., me 23 (njëzet e tri) fletë. 

Niveli i klasifikimit të dosjes është “tepër sekret”.  

8. Fashikulli i çifutëve që banojnë në qytetin e Tiranës nr. 1219, me 29 (njëzet e nëntë) fletë. 

Niveli i klasifikimit të dosjes është “tepër sekret”.  

9. Dosje formulare nr. 1035, kategoria 2/A, në ngarkim të V. S. L., me 131 (njëqind e tridhjetë 

e një) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “tepër sekret”.  

10. Dosje formulare nr. 21534, kategoria 2/A, në ngarkim të P. T. D., me 190 (njëqind e 

nëntëdhjetë) fletë + 34 fletë (në zarf). Niveli i klasifikimit të dosjes është “tepër sekret”.  

11. Dosje formulare nr. 12844, kategoria 2/A, në ngarkim të D. H. P., me 244 (dyqind e dyzet e 

katër) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “tepër sekret”.  

12. Dosje formulare nr. 1318, kategoria 2/A, në ngarkim të V. I. Gj., me 508 (pesëqind e tetë) 

fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “tepër sekret”.  

13. Dosar me 3 fashikuj: fashikull me implikime me 76 (shtatëdhjetë e gjashtë) fletë, fashikull 

me aktakuzën me 70 (shtatëdhjetë) fletë dhe dosje e hetuesisë me deponime me 48 (dyzet e 

tetë) fletë, në ngarkim të B. A. B., me 194 (njëqind e nëntëdhjetë e katër) fletë në total. Niveli 

i klasifikimit është “tepër sekret”.  

14. Dosje formulare nr. 45, kategoria P/P, me 55 (pesëdhjetë e pesë) fletë dhe dosje hetimore nr. 

45, me 95 (nëntëdhjetë e pesë) fletë, në ngarkim të Th. K. R. Niveli i klasifikimit të dosjeve 

është “tepër sekret”.  

15. Dosje formulare nr. 1471, kategoria 2/A, në ngarkim të B. A. B., me 533 (pesëqind e tridhjetë 

e tri) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “tepër sekret”.  

16. Dosje formulare nr. 3210, kategoria 2/A, në ngarkim të Rr. P., me 332 (treqind e tridhjetë e 

dy) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “tepër sekret”.  



17. Fashikull me 2 vëllime nr. 1817 dhe 1817/1, kategoria 2/A, në ngarkim të T. K., përkatësisht 

me 98 (nëntëdhjetë e tetë) fletë dhe 196 (njëqind e nëntëdhjetë e gjashtë) fletë. Niveli i 

klasifikimit të fashikullit është “tepër sekret”.  

18. Dosje formulare nr. 429, kategoria 2/A, në ngarkim të A. A. F., me 475 (katërqind e 

shtatëdhjetë e pesë) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “tepër sekret”.  

19. Dosje hetimore nr. 192, në ngarkim të A. A. F., me 237 (dyqind e tridhjetë e shtatë) fletë. 

Niveli i klasifikimit të dosjes është “sekret”.  

 

 

KRYETARE E KDZH-së 

Gentiana Sula 

 
 

 

Bibliografia e informacionit të deklasifikuar në AIDSSH me vendim nr. 33, datë 12.12.2019 

 

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. 33, datë 

12.12.2019, si më poshtë:   

  

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

 
1. Libër i evidencës së punëtorit operativ, nr. 226/1, zona Petran-Kosine, me 226 (dyqind e 

njëzet e gjashtë) fletë. Niveli i klasifikimit të dokumentit është “sekret”. 

 

2. Libër i evidencës së punëtorit operativ, nr. 228, zona Suke-Ballaban, me 226 (dyqind e 

njëzet e gjashtë) fletë. Niveli i klasifikimit të dokumentit është “sekret”. 

 

KRYETARE E KDZH-së 

Gentiana Sula 

 
Bibliografia e informacionit të deklasifikuar në AIDSSH me vendim nr. 35, datë 23.12.2019 

 

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. 35, datë 

23.12.2019, si më poshtë:   

  

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

 
1. Libër i dorëzimit të të dhënave nr. 8, me 94 (nëntëdhjetë e katër) fletë. Niveli i klasifikimit të 

dokumentit është “sekret”.  

2. Regjistri i dosjeve të Objektit të Rëndësisë së Veçantë nr. 3, me 97 (nëntëdhjetë e shtatë) fletë. 

Niveli i klasifikimit të dokumentit është “sekret”.  

3. Libër i dorëzimit të dokumenteve model 8, me 86 (tetëdhjetë e gjashtë) fletë. Niveli i klasifikimit 

të dokumentit është “sekret”.  

4. Dosje me procesverbale asgjësimi nr. 3/1, me 217 (dyqind e shtatëmbëdhjetë) fletë. Niveli i 

klasifikimit të dokumentit është “sekret”.  

5. Procesverbal mbi asgjësimin e të dhënave në dosjen e informatave, me 3 (tri) fletë. Niveli i 

klasifikimit është “sekret”.  

6. Dosar me procesverbale nr. 1- nr. 151. Niveli i klasifikimit është “sekret”.  

7. Dosar me procesverbale nr. 1- nr. 217. Niveli i klasifikimit është “sekret”.  

8. Raport nr. 1176, datë 12.02.1989, Mbi rrëzimin e katër galerive, me 1(një) fletë. Niveli i 

klasifikimit është “sekret”.  

9. Regjistri i dosjeve dhe i fashikujve nr. 19, me 3 (tri) fletë. Niveli i klasifikimit është “sekret”.  

10. Dosje ORV për Ndërmarrjen e Peshkimit nr. 35, tre fashikuj, me 376 (treqind e shtatëdhjetë e 

gjashtë) fletë në total. Niveli i klasifikimit është “sekret”.  

11. Drejtoria e Punëve të Brendshme Tiranë, dosje përpunimi nr. 10, me 112 fletë, kategoria 2/A, në 

ngarkim të T. A. Niveli i klasifikimit “sekret”.  

12. Drejtoria e Punëve të Brendshme Tiranë, dosje objekti nr. 10, me 248 fletë, kategoria 2/A, në 

ngarkim të T. A. Niveli i klasifikimit “tepër sekret”.  

13. Fondi “Grupet”, dosje me materiale dhe informacione për T. A., me 210 fletë. Niveli i 

klasifikimit “sekret”.  

14. Dosje formulare nr. 14568, kategoria 2/A, në ngarkim të F. K., me 32 (tridhjetë e dy) fletë. Niveli 

i klasifikimit të dosjes është “tepër sekret”.  

15. Dosje formulare nr. 1957 (205), në ngarkim të H. K., me 102 (njëqind e dy) fletë. Niveli i 

klasifikimit të dosjes është “tepër sekret”.  

16. Fashikull me materiale përpunimi të I. G., me 50 (pesëdhjetë) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes 

është “tepër sekret”. Dosja i përket fondit nr. 6, “Zbulimi politik”.  

17. Fondi nr. 4, Drejtoria I, viti 1962, bandat, dosje nr. 171, “Relacion mbi diversantin P. K. dhe M.  

M.”, me 3 (tri) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “tepër sekret”.  

18. Fondi nr. 4, Drejtoria I, viti 1959, dega I, dosje nr. 242, “Relacione e deklarata nga persona 

kosovarë që bëjnë fjalë mbi E. M. dhe veprimtarinë e tij politike”. Niveli i klasifikimit të dosjes 

është “tepër sekret”.  



19. Dosje përpunimi nr. 5391 (2282), kategoria 2/B, në ngarkim të S. R., me 88 (tetëdhjetë e tetë) 

fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “sekret”.  

20. Dosje formulare nr. 2042 (6502), kategoria 2/B, në ngarkim të A. L., me 50 (pesëdhjetë) fletë. 

Niveli i klasifikimit të dosjes është “tepër sekret”.  

21. Fashikull nr. 981, në ngarkim të T. K., me 105 (njëqind e pesë) fletë. Niveli i klasifikimit të 

fashikullit është “tepër sekret”.  

22. Dosje nr. 513, me 3 vëllime, në ngarkim të T. K., me 1108 fletë. Niveli i klasifikimit të dosjeve 

“tepër sekret”.  

23. Dosje formulare nr. 1065, me 3 vëllime + 1 fashikull në ngarkim të A. K., me 705 (shtatëqind e 

pesë) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “tepër sekret”.  

24. Dosje agjenturore “Bretkoca” nr. 318, me 108 (njëqind e tetë) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes 

është “tepër sekret”.  

25. Fondi ish-arkivi i PPSH, Marrëdhëniet me ish-Ministrinë e Punëve të Brendshme, viti 1948, 

dosje nr. 1 “Raporte mbi veprimtarinë e shqiptarëve në vendet kapitaliste”, me 237 (dyqind e 

tridhjetë e shtatë) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “tepër sekret”.  

26. Fondi ish-arkivi i PPSH, Marrëdhëniet me ish-Ministrinë e Punëve të Brendshme, viti 1989, 

dosje nr. 64, “Informacione. Komente lidhur me ngjarjet në Europën Lindore gjatë vitit 1989”, 

me 173 (njëqind e shtatëdhjetë e tre) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “sekret”.  

27. Dosje formulare nr. 4834, me dy vëllime, në ngarkim të I. K., me 248 (dyqind e dyzet e tetë) + 

144 (njëqind e dyzet e katër) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “tepër sekret”.  

28. Fondi Dega e Punëve të Brendshme Berat (Ana e Sigurimit), dosje formulare nr. 953, kategoria 

2/B, në ngarkim të Y. H, me 125 (njëqind e njëzet e pesë) fletë, plus 5 (pesë) fletë në zarf. Niveli 

i klasifikimit të dosjes është “tepër sekret”.  

29. Fondi operativ (Ana e Sigurimit), dosje formulare nr. 2902, kategoria 2/B, në ngarkim të T. A., 

me 67 (gjashtëdhjetë e shtatë) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “tepër sekret”.  

30. Fondi Dega e Punëve të Brendshme Sarandë, dosje personale nr. 6162, me 24 (njëzet e katër) 

fletë, në ngarkim të B. M. Niveli i klasifikimit të dosjes është “tepër sekret”.  

31. Fondi “Të arratisur”, fashikull nr. 1448, me 188 (njëqind e tetëdhjetë e tetë) fletë, në ngarkim të 

S. M. Niveli i klasifikimit të dosjes është “tepër sekret”.  

32. Drejtoria II, fashikull me material për shkelësit e kufirit, me 41 (dyzet e një) fletë. Niveli i 

klasifikimit të dosjes është “sekret”.  

33. Drejtoria II, Relacione për shkelësit e kufirit, me 25 (njëzet e pesë) fletë. Niveli i klasifikimit të 

dosjes është “sekret”.  

34. Fondi Dega e Punëve të Brendshme Durrës, dosje hetimore-gjyqësore nr. 167, në ngarkim të Xh. 

Q., përkatësisht me 66 (gjashtëdhjetë e gjashtë) fletë dhe 12 (dymbëdhjetë) fletë. Niveli i 

klasifikimit të dosjeve është “sekret”.  

35. Fondi Dega e Punëve të Brendshme Durrës, dosje përpunimi nr. 1820, kategoria 2/A, në ngarkim 

të Xh. Q., me 2 vëllime + 2 fashikuj për të dënuar, me 350 (treqind e pesëdhjetë) fletë në total. 

Niveli i klasifikimit të dosjes është “sekret”.  



36. Fondi “Të arratisur”, dosje formulare nr. 239, me 8 (tetë) fletë, në ngarkim të M. K. Niveli i 

klasifikimit të dosjes është “tepër sekret”.  

37. Fondi “Të arratisur”, fashikull nr. 2367, me 46 (dyzet e gjashtë) fletë, në ngarkim të A. H. Niveli 

i klasifikimit të dosjes është “tepër sekret”.  

38. Fondi Dega e Punëve të Brendshme Tiranë, dosje O.R.V. “Lidhja e Shkrimtarëve” nr. 125, me 

3 vëllime, me 102 (njëqind e dy) fletë, në ngarkim të E. L. Niveli i klasifikimit të dosjeve është 

“sekret”.  

39. Fondi Dega e Punëve të Brendshme Elbasan, regjistër model 17, nr. 50, për personat e internuar 

dhe dëbuar, me 198 (njëqind e nëntëdhjetë e tetë) fletë. Niveli i klasifikimit të regjistrit është 

”sekret”. 

 

KRYETARE E KDZH-së 

 

Gentiana Sula 

VEPRIMTARI TË AUTORITETIT PËR INFORMIMIN MBI DOKUMENTET 

E ISH-SIGURIMIT TË SHTETIT PËR PERIUDHËN NËNTOR – DHJETOR 

 

1. Nënshkrimi i marrëveshjes së bashkëpunimit midis AIDSSH dhe MHK 

 

Në mjediset e Muzeut Historik Kombëtar u nënshkrua Marrëveshja e Bashkëpunimit midis 

Autoritetit për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit dhe Muzeut Historik 

Kombëtar, mes znj. Gentiana Sula, Kryetare e Autoritetit dhe z. Dorian Koçi, Drejtor i 

Muzeut. 

Objekt i marrëveshjes është institucionalizimi i marrëdhënieve të bashkëpunimit të 

ndërsjellë, për mbështetjen e kërkimit shkencor gjatë rishqyrtimit historik të veprimtarisë 

së Sigurimit. Të dy institucionet do të bashkërendojnë punën për kryerjen e studimeve të 

bazuara në materialet arkivore mbi rolin dhe funksionimin e ish-Sigurimit të Shtetit në shtet 

e shoqëri, dhe do të hartojnë projekte mbi plane të përbashkëta vjetore të aktiviteteve për 

edukimin qytetar, konferenca, seminare, tryeza pune, etj. duke konsoliduar punën për 

njohjen e së shkuarës, në funksion të transparencës dhe komunikimit me publikun. 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

Ekspozitë me profile të të zhdukurve në diktaturë 

“E shkuara e pakryer” 

 



Tiranë, 11 dhjetor 2019 - Në kuadër të Ditës Ndërkombëtare të të Drejtave të Njeriut, Autoriteti 

për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit, në bashkëpunim me Institutin e 

Integrimit të Ish-të Përndjekurve Politikë dhe ICMP (Komisionin Ndërkombëtar për Personat e 

Zhdukur) zhvilluan ceremoninë e hapjes së ekspozitës mbi të zhdukurit në diktaturë “E shkuara e 

pakryer”, në mjediset e Muzeu Historik Kombetar. 

Ekspozita u mbështet nga Fondacioni Konrad-Adenauer-Stiftung Albanien, mbi të dhëna dhe 

materiale arkivore të AIDSSH e vetë familjeve, raportime të të zhdukurve dhe vendvarrimeve 

pranë AIDSSH, IIPP e ICMP, dhe intervista me familjarët. 

Në praninë e përfaqësuesve të Kuvendit, institucioneve publike qendrore dhe vendore, Prokurorit 

të Përgjithshëm z. Olsian Çela, organeve të drejtësisë dhe Ministrisë së Brendshme, trupit 

diplomatik, organizatave ndërkombëtare, shoqatave të të drejtave të njeriut dhe të përndjekurve 

politikë, përfaqësuesve të universiteteve, institucioneve homologe dhe kërkimore në vend, 

familjarëve dhe të mbijetuarve, AIDSSH trajtoi kauzën për gjetjen dhe rikthimin e dinjitetit 

njerëzor të rreth 6000 të zhdukurve në diktaturë, ende të pagjetur, në vendvarrime të panjohura për 

familjarët e tyre. 

Lista me emrat e të zhdukurve të raportuar pranë institucioneve AIDSSH, ICMP e IIPP dhe harta 

e vendvarrimeve të raportuara/pretenduara që u prezantuan në ekspozitë, plotësoi profilet e të 

zhdukurve të njohur e të panjohur, nga të miturit, te mjekët, inxhinierët, gazetarët, mësuesit, 

bankierët deri te familje të tëra, intelektualë e klerikë, në të gjithë vendin. 

“Kjo është një mundësi për t’i bërë bashkë familjet dhe institucionet, për të bashkërenduar punën 

mes aktorëve dhe avancuar çështjen e të zhdukurve, me hapa konkretë e të mirëmenduar”, u shpreh 

znj. Gentiana Sula. “Sfidat janë të mëdha, që te përmirësimi i kuadrit ligjor, që viktimave t’u 

garantohet e drejta e njohjes së të vërtetës për rrethanat e zhdukjes me forcë dhe e drejta për të 

kërkuar informacion, e drejta për drejtësi, deri te masat që duhet të ndërmarrë shteti për ta 

mundësuar drejtësinë,” tha kryetarja e Autoritetit. 

Z. Ulsi Manja, kryetar i Komisionit të Ligjeve shprehu angazhimin e Kuvendit të Shqipërisë për 

të ndërmarrë nisma konkrete në përmirësimet ligjore për identifikimin e vendvarrimeve dhe gjetjen 

e të zhdukurve. 

I pranishëm në ceremoni, kryebashkiaku i Tiranës, z. Erion Veliaj, mori përsipër kthimin në vende 

kujtese të vendvarrimeve masive të të ekzekutuarve ende të pagjetur në zonën e Tiranës, duke nisur 

nga ai i Mënikut, deri te vendosja e një memoriali në kryeqytet, për të nderuar viktimat e diktaturës. 

“Fëmijët që humbën jetën në Tepelenë dhe që akoma sot rezultojnë të zhdukur, po ashtu përpjekjet 

e familjarëve të tyre për t’i gjetur dhe për t’u mundësuar një varrim të denjë e njerëzor, kërkesat e 

përsëritura për vullnet shtetëror e institucional për të mos i harruar janë arsyet që çuan në këtë 

bashkëpunim me Autoritetin e Dosjeve, për të hedhur dritë në të kaluarën dhe për t’i afruar familjet 

me institucionet”, u shpreh z. Tobias Ruttershoff, drejtues i Fondacionit Konrad Adenauer për 

Shqipërinë, mbështetës i projektit. 

Familjarë të viktimave të zhdukur, z. Nikolin Kurti dhe z. Hamza Kazazi, shembuj të rrallë të 

përpjekjeve për gjetjen e të afërmve, -priftit të martirizuar, i Lumi Dom Shtjefën Kurti dhe shtatë 

të ekzekutuarve të zhdukur të familjes Kazazi - sollën përvojat e tyre të kërkimeve shumëvjeçare, 

sfidat me institucionet dhe përsëritën kërkesën për gjetjen dhe zhvarrimin e familjarëve në 

vendndodhjet e raportuara, duke ushtruar të drejtën njerëzore për t’i varrosur të afërmit e tyre.  

Në vijim, z. Bilal Kola renditi përpjekjet dhe vështirësitë e IIPP në identifikimin e vendvarrimeve 

dhe koordinimin me AIDSSH e ICMP për informacionin e njësuar për të zhdukurit. 

https://www.facebook.com/pages/Muzeu-Historik-Kombetar/272303963431751?__xts__%5B0%5D=68.ARC950gELVrECxKzBy7Wlg93YUZDbn80JrGsV8M5YpCS-Hq7A3qON0OIk8bGGrH5RFvwnWxHd0Ma20NS4ZYqnfUMpJYv2vR9VcZA8MLk1pc6oxKscx7No13eC69BI_g48NUwm7xCqqf59VGmZ4VIo_wbWRbdGgNG9sWxvLK7hMdy-7DluTsBTH09-4bNCOud-omwy3LdjUTMYRHb8VTzTheOy6XVDyPFQGmXKJt80CdaMLn1ANv3cYlzcBdPIfL8-w2lUdskbVj8mXkVKkV0CHz035xoX7fj2Yhz0X27QYKAAzcUc36THy9J7qvMVU0sxo40RKAPO6hx8NCNLcyaBtBXu7sk&__xts__%5B1%5D=68.ARCnvjcnR7BQZOu3FpeoD2pTjhi7cPKQt2h9bYceBK0mpnp-EDcy4Ue_yLtVEO_zsgvuUqvkNwyCaRK1qE2bgzEzkyEyI0SidCgLFvvdlErS6sCxZZMNJAU2IjF98jhcTsu_XuP6sBbtw7DRG5Q-oMAxgx9iYRDLuYOjJYi_q3opqaKxkukljg2hJDb_BjdSMtoMZh-XdQSN_3vrn7NV72URw3NV4yf0PG5IEknm3GjMQ8pd823Vdd4gO_7Rrh_Mm0h9kblWZLqQZl2eZwARiZER6cQHWSGv8bbjpehQiW4PcBw6T0_ZZxYPaZ-fXyMtFjRDhV3zibJQuMdXg2SEO_ZaSDPm&__tn__=K-R&eid=ARA7wB_uIpJjF_LZ5CNlj2N8ULRjR0Gc6XRZ0bVR2OD-2Cmtm0smvOA7bN32Wn7LhdENlqE9P3Eq0rE2&fref=mentions
https://www.facebook.com/konradadenauer.albania/?__xts__%5B0%5D=68.ARC950gELVrECxKzBy7Wlg93YUZDbn80JrGsV8M5YpCS-Hq7A3qON0OIk8bGGrH5RFvwnWxHd0Ma20NS4ZYqnfUMpJYv2vR9VcZA8MLk1pc6oxKscx7No13eC69BI_g48NUwm7xCqqf59VGmZ4VIo_wbWRbdGgNG9sWxvLK7hMdy-7DluTsBTH09-4bNCOud-omwy3LdjUTMYRHb8VTzTheOy6XVDyPFQGmXKJt80CdaMLn1ANv3cYlzcBdPIfL8-w2lUdskbVj8mXkVKkV0CHz035xoX7fj2Yhz0X27QYKAAzcUc36THy9J7qvMVU0sxo40RKAPO6hx8NCNLcyaBtBXu7sk&__xts__%5B1%5D=68.ARCnvjcnR7BQZOu3FpeoD2pTjhi7cPKQt2h9bYceBK0mpnp-EDcy4Ue_yLtVEO_zsgvuUqvkNwyCaRK1qE2bgzEzkyEyI0SidCgLFvvdlErS6sCxZZMNJAU2IjF98jhcTsu_XuP6sBbtw7DRG5Q-oMAxgx9iYRDLuYOjJYi_q3opqaKxkukljg2hJDb_BjdSMtoMZh-XdQSN_3vrn7NV72URw3NV4yf0PG5IEknm3GjMQ8pd823Vdd4gO_7Rrh_Mm0h9kblWZLqQZl2eZwARiZER6cQHWSGv8bbjpehQiW4PcBw6T0_ZZxYPaZ-fXyMtFjRDhV3zibJQuMdXg2SEO_ZaSDPm&__tn__=K-R&eid=ARDMVBPHcPh1yG8k8MAz3HozhboWz4X_K-0sJlAob3yKdd2QKz7Cbdz62_lxaKjMhj6vhgqo5zVrru6A&fref=mentions
https://www.facebook.com/Hamza.Kazazi/?__xts__%5B0%5D=68.ARC950gELVrECxKzBy7Wlg93YUZDbn80JrGsV8M5YpCS-Hq7A3qON0OIk8bGGrH5RFvwnWxHd0Ma20NS4ZYqnfUMpJYv2vR9VcZA8MLk1pc6oxKscx7No13eC69BI_g48NUwm7xCqqf59VGmZ4VIo_wbWRbdGgNG9sWxvLK7hMdy-7DluTsBTH09-4bNCOud-omwy3LdjUTMYRHb8VTzTheOy6XVDyPFQGmXKJt80CdaMLn1ANv3cYlzcBdPIfL8-w2lUdskbVj8mXkVKkV0CHz035xoX7fj2Yhz0X27QYKAAzcUc36THy9J7qvMVU0sxo40RKAPO6hx8NCNLcyaBtBXu7sk&__xts__%5B1%5D=68.ARCnvjcnR7BQZOu3FpeoD2pTjhi7cPKQt2h9bYceBK0mpnp-EDcy4Ue_yLtVEO_zsgvuUqvkNwyCaRK1qE2bgzEzkyEyI0SidCgLFvvdlErS6sCxZZMNJAU2IjF98jhcTsu_XuP6sBbtw7DRG5Q-oMAxgx9iYRDLuYOjJYi_q3opqaKxkukljg2hJDb_BjdSMtoMZh-XdQSN_3vrn7NV72URw3NV4yf0PG5IEknm3GjMQ8pd823Vdd4gO_7Rrh_Mm0h9kblWZLqQZl2eZwARiZER6cQHWSGv8bbjpehQiW4PcBw6T0_ZZxYPaZ-fXyMtFjRDhV3zibJQuMdXg2SEO_ZaSDPm&__tn__=K-R&eid=ARA_6OSvBqtUcOrja7w9FEHj1nXpbd1A4xf4V_GqZZVpBmCmyunWY7h0dTc7bTbcHrhKeruTUZjG46Gm&fref=mentions


Z. Luigj Ndou, përfaqësues i ICMP për Shqipërinë, e vuri theksin në nevojën për masa konkrete 

të institucioneve, duke filluar nga prokuroritë e qyteteve ku janë raportuar vendekzekutime apo 

vendvarrime, te bashkërendimi i veprimeve në arkiva, hapa ligjorë dhe ekspertizë. 

Përfaqësuesi i Kombeve të Bashkuara të Zhdukjeve me Forcë, z. Bernard Duhaime, i ardhur në 

Shqipëri posaçërisht për këtë aktivitet, përmendi përgjegjësitë e shoqërisë shqiptare për të shkuarën 

dhe të sotmen e saj, në zbatim në Konventës së OKB, të ratifikuar nga Kuvendi i Shqipërisë, për 

të koordinuar veprimet për evidentimin dhe kërkimin e personave të zhdukur, të pushkatuar me 

ose pa gjyq, ose të vdekur gjatë hetuesisë në regjimin komunist, për të mbrojtur të drejtat e 

anëtarëve të familjeve të personave të zhdukur, veçanërisht duke siguruar që vendndodhja e të 

zhdukurve dhe rrethanat e zhdukjes së tyre të hetohen në mënyrë efektive. 

Në mbyllje të aktivitetit, aktori Mirush Kabashi solli rastin e dajës së vet të zhdukur, dhimbjen 

familjare shumëvjeçare, dhe interpretoi vargje të shkruara nga një i burgosur politik, me shpresën 

te liria e shumëpritur. 

Për ekspozitën “E shkuara e pakryer” AIDSSH bashkëpunoi me gazetaren Fatmira Nikolli, për 

intervistat, tekstet dhe kontaktet me familjarët, në përpjekje për të ndërgjegjësuar për nevojën për 

përgjigje të familjeve mbi fatin dhe vendndodhjen e personave të humbur, si e drejtë për të ditur 

dhe e drejtë për të vërtetën.  

 





 





 

 

2. Dialog lokal për diktaturën dhe ekspozitë dokumentare me materiale arkivore në 

zonën e Përmetit  

 

Përmet, 13 dhjetor 2019 - Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit, 

në bashkëpunim me Bashkinë Përmet dhe Shoqatën Antikomuniste të të Përndjekurve Politikë 

zhvilloi takimin e parë të Dialogut për Diktaturën në qytetin e Përmetit. 

AIDSSH ekspozoi materiale arkivore të zonës, regjistra përpunimi, libra evidence, dosje 

përpunimi, hetimore-gjyqësore, dosje drejtimi të zonave të ndryshme të Përmetit, etj., duke i dhënë 

mundësi komunitetit të njihet me to, dhe të aplikojë për informim individual e për qëllime 

studimore. 

Bazuar në këto dokumente, u prezantuan tipologji të dosjeve të përndjekjes, duke ndërvepruar me 

të pranishmit, që ndanë edhe përvoja e përjetime personale. 

Në praninë e përfaqësuesve të institucioneve publike dhe universitetit të Gjirokastrës, familjarëve 

dhe të mbijetuarve, të rinjve, shoqatave të të drejtave të njeriut dhe të përndjekurve politikë, u 

theksua nevoja për një narrativë të re, të bazuar në kërkim shkencor, punë studimore dhe në terren, 

me mbledhje të dëshmive gojore, identifikim të vendeve të kujtesës dhe nderim të figurave e 

personaliteteve të zonës, nismë e mbështetur nga Bashkia Përmet. 

AIDSSH dhe Bashkia Përmet synojnë ta vijojnë bashkëpunimin për nxitjen e dialogut lokal mbi 

të shkuarën, në funksion të edukimit qytetar dhe konsolidimit të demokracisë. 

 









 
 

 

 

Ambasadori gjerman në Shqipëri, z. Peter Zingraf, vizitë në AIDSSH 

 

Tiranë, 17 dhjetor 2019 - Ambasadori gjerman në Shqipëri, z. Peter Zingraf, zhvilloi një 

vizitë pune në AIDSSH, ku u njoh me proceset e punës dhe projektet e institucionit. 

 

Në praninë e Anëtarëve dhe përfaqësuesve të Sekretariatit Teknik, Kryetarja e Autoritetit, 

znj. Sula, bëri një paraqitje të punës së AIDSSH për zbardhjen e të shkuarës, 

bashkëpunimet me institucionet homologe, grupet e interesit dhe nismat për hapjen e 

studimin e dosjeve nëpërmjet aktiviteteve në nivel lokal e kombëtar. 

Besueshmëria e institucioneve përballë sfidave të përditshme, trajtimi i dosjeve të ish-

Sigurimit të Shtetit, puna me të rinjtë dhe komunitetet, ishin pjesë e bisedës së z. Zingraf 

me drejtues të Autoritetit, i cili u informua për veprimtaritë që kanë të bëjnë me kërkesat 

individuale, institucionale, studimore, mediatike, verifikimin e pastërtisë së figurave dhe 

punën me kërkimin shkencor e edukimin qytetar. 

Ambasada Gjermane e ka mbështetur që nga fillimi aktivitetin e AIDSSH-së dhe rolin e tij 

për drejtësinë tranzicionale në vend. 

 



 
 

 



 
 

 
 

Për një kujtesë të përbashkët europiane 

 

Shenjim i vendvarrimeve dhe mbikëqyrje e posaçme në të gjitha njësitë vendore 

 

Tiranë, 30 dhjetor 2019 – Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit 

ka përshkallëzuar veprimet konkrete sa i takon bashkëpunimit mes institucioneve qendrore dhe 

lokale për të zhdukurit në diktaturë.  

 



AIDSSH ka kërkuar nga të gjitha njësitë e qeverisjes vendore, me shkresat përkatëse drejtuar 

secilës bashki në vend, që të merren masa për ruajtjen dhe mbrojtjen e vendeve të pushkatimit dhe 

vendvarrimeve të fshehta apo të deklaruara të periudhës së diktaturës, duke siguruar parandalimin 

e trajtimit të paligjshëm të vendeve të pushkatimit dhe vendvarrimeve; mostjetërsimin e 

sipërfaqeve të këtyre vendeve; frenimin e shkatërrimit të objekteve dhe vendeve ku janë evidentuar 

veprimtari të shtetit komunist ndaj individëve, duke i vendosur këto vende në ruajtje dhe mbrojtje 

të posaçme, mbështetur edhe në vëzhgimet e pasqyruara nga Grupi i Punës së Personave të 

Zhdukur me Forcë në Rezolutën e 2017 të Kombeve të Bashkuara, ku evidentohet si detyrë 

“shenjimi i vendeve ku mendohet të gjenden eshtra gjatë periudhës së diktaturës”, dhe kërkohet të 

ndërmerren të gjithë hapat e nevojshëm për gjetjen e personave të zhdukur.  

Bashkëlidhur kërkesës, AIDSSH ka dorëzuar pranë bashkive hartën paraprake me vendvarrime të 

raportuara, (burimi IIPP dhe ICMP) dhe rezultatet e grumbulluara deri tani në nivel kombëtar nga 

aplikacionet e ICMP, Qendra e Kërkimit Online dhe Gjurmuesi i Vendvarrimeve, në kuadër të 

marrëveshjes së bashkëpunimit të 2018 ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së 

Shqipërisë dhe Komisionit Ndërkombëtar për Personat e Zhdukur. 

AIDSSH i ka kërkuar çdo bashkie dhe këshilli bashkiak të kryejë shenjimin e vendvarrimeve të 

mundshme të të pagjeturve në territorin e saj administrativ dhe njëherazi, të vendosë në mbrojtje 

(mbikëqyrje të posaçme) vendet e internimit, kampet e punës dhe burgjet, të raportuara më herët 

nga qytetarët. 

Kërkesa e dërguar të gjitha bashkive të vendit, Kuvendit të Shqipërisë dhe Ministrisë së Drejtësisë, 

është mbështetur në bashkëpunimin mes institucioneve publike, qendrore dhe lokale, shoqërisë 

civile dhe familjarëve, për ta kthyer vëmendjen te çështja e të zhdukurve dhe e drejta njerëzore për 

të vërtetën.  

Deri tani, pranë AIDSSH janë paraqitur 75 kërkesa me objekt rehabilitimin dhe qartësimin e fatit 

të vdekurve apo të zhdukurve. Të gjitha raportimet i janë kaluar IIPP, që koordinon me AIDSSH 

e ICMP për informacionin e njësuar për rreth 6000 të zhdukur në diktaturë. 

 

Më herët, AIDSSH ka ndërmarrë nisma konkrete dhe ka organizuar aktivitete në kuadër të Ditës 

Ndërkombëtare të të Zhdukurve, Ditës Ndërkombëtare të të Drejtave të Njeriut dhe Ditës së 

Përkujtimit të Viktimave të Regjimeve Totalitare, duke bashkëpunuar me institucionet dhe 

Prokurorinë për fillimin e procedurës së gjetjes dhe identifikimit të vendvarrimeve të personave të 

zhdukur në diktaturë.  

Po ashtu, është bashkëpunuar me qeverisjen lokale duke paraqitur propozime për kthimin në vende 

kujtese:  

-të Kampit të Tepelenës (1949-1951), bazuar në Urdhrin nr. 45, datë 6. 6. 2017 për “Ngritjen e 

grupit të punës për kërkimin e dokumentacionit arkivor për Kampin e Tepelenës dhe krijimin e një 

memoriali për përkujtimin e datës 30 gusht si Dita Ndërkombëtare e të Zhdukurve”.  

-dhe të Mënikut (në Pezë), ku u zhvarrosën eshtrat e 22 intelektualëve të pushkatuar pa gjyq më 

26 shkurt 1951, vendvarrim masiv i shumë të dënuarve nga diktatura, bazuar në propozimin e 

Autoritetit për këshillin bashkiak të Tiranës, për kthimin në vend të ndërgjegjes. Tashmë, rruga që 

të çon atje mban emrin “26 shkurti”.  

AIDSSH ka bërë kërkesë pranë Ministrisë përgjegjëse për përfshirje në projektligjin “Për 

Trashëgiminë Kulturore dhe Muzetë” të një pike ku të përfshihen si vende kujtese dhe vetëdijësimi, 

vendet e pushkatimit dhe vendvarrimet e fshehta të periudhës së diktaturës komuniste.  

 



Presidenti i Republikës, me propozim të AIDSSH, ka nderuar me titullin “Për merita të veçanta 

civile” dinjitetin njerëzor të 14 personave që u përballën pa bujë me sistemin komunist, duke 

trajtuar njerëzisht familjarët e tyre të zhdukur, më 23 gusht 2018 në kampin e Tepelenës, më 25 

shkurt 2019, për zbulimin dhe zhvarrimin e 22 intelektualëve të ekzekutuar pa gjyq për “bombën” 

në legatën sovjetike dhe më 30 gusht 2019, viktimat e para të kampit të Tepelenës.  

 

Filmi “Të zhdukurit” i gazetares Luljeta Progni, i mbështetur në dëshmi dhe dokumente arkivore 

mbi të zhdukurit në komunizëm, bashkëpunim i AIDSSH me Fondacionit Kujto.al, zbuloi histori 

të të zhdukurve dhe hodhi dritë mbi personalitete frymëzuese, të panjohur më herët për shoqërinë 

shqiptare. 

 

Ekspozita “E shkuara e pakryer” e AIDSSH me gazetaren Fatmira Nikolli, me profile të të 

zhdukurve, hartën dhe listën e vendvarrimeve të raportuara, e vuri theksin tek e drejta për të ditur 

dhe e drejta për të vërtetën, që nuk mund të vijnë pa angazhimin aktiv dhe marrjen e përgjegjësisë 

së institucioneve. 

 

Projekti i përbashkët ICMP-AIDSSH “Rritja e ndërgjegjësimit të publikut për drejtësinë 

tranzicionale dhe të pajtimit: të zhdukurit në komunizëm” 2020-2021, i mbështetur nga BE, 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. 

 

AIDSSH do t’i propozojë Kuvendit të Shqipërisë përmirësime ligjore për të koordinuar më mirë 

punën mbi të zhdukurit, mes institucioneve, qeverisjes vendore, prokurorisë dhe familjeve. 

Përfaqësuesi i Kombeve të Bashkuara të Zhdukjeve me Forcë, z. Bernard Duhaime, i ftuar në 

ekspozitë “E shkuara e pakryer”, në kuadër të Ditës Ndërkombëtare të të Drejtave të Njeriut, u 

shpreh se “për ta ruajtur sa më mirë kujtimin e viktimave, mbetet thelbësor zhvillimi i një strategjie 

për kujtesën, që merr parasysh rëndësinë e të ruajturit zyrtarisht të vendeve të mëparshme të 

paraburgimit dhe kampeve të punës si vende të kujtesës; si dhe shenjimi i vendeve, ngritja e 

përmendoreve e memorialeve për njohjen dhe rehabilitimin e viktimave.” 

 

Në shtator 2019, Parlamenti Europian miratoi rezolutën mbi rëndësinë e një kujtese të përbashkët 

europiane, duke shprehur respekt për secilën viktimë të sistemeve totalitare dhe mbështetje për 

përkujtimin e tyre. Duke pasur parasysh që kujtimet e së kaluarës tragjike të Europës duhet të 

mbahen gjallë, në mënyrë që të nderohen viktimat, të dënohen autorët dhe të shtrohet rruga për 

pajtim, bazuar tek e vërteta dhe përkujtimi, rezoluta e PE thotë se kujtimi i viktimave të regjimeve 

totalitare, sikundër njohja dhe rritja e vetëdijes për trashëgiminë e përbashkët evropiane të krimeve 

të kryera nga diktaturat komuniste, naziste dhe të tjera, ka rëndësi jetike për unitetin e Evropës. 

 

Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit 1944-1991, që prej 

themelimit, në bashkëpunim me partnerët, e ka vënë fokusin e punës së tij në zbardhjen e së 

kaluarës. Shenjimi i vendeve të kujtesës, takimet me të mbijetuar në kampe, propozimet për të 

nderuar shembujt e qëndresës, mbledhja e dëshmive, kontributi dhe organizimi i grupeve 

studimore, deklasifikimi i dosjeve dhe vënia në dispozicion, dokumentarët, ekspozitat që sjellin 

raste shqiptarësh të zhdukur dhe raste që familjet kanë mundur t’i gjejnë, veprimet konkrete të 



përshkallëzuara për bashkërendim të punës së institucioneve në të gjitha nivelet, synojnë mbrojtjen 

e të drejtave të anëtarëve të familjeve të personave të zhdukur, duke siguruar që vendndodhja e të 

zhdukurve dhe rrethanat e zhdukjes së tyre të hetohen në mënyrë efektive.  
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	1. Të informojë Institutin e Studimeve të Krimeve dhe Pasojave të Komunizmit në Shqipëri për informacionin që kërkohet me shkresën nr. prot. 1722, datë 16.12.2019 tonën, në kuadër të vlerësimit të cilësive etike, morale dhe profesionale përpara emërim...
	3. Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit. (15)
	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”, ligjin nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjia... (20)
	1. Të informojë Institutin e Studimeve të Krimeve dhe Pasojave të Komunizmit në Shqipëri për informacionin që kërkohet me shkresën nr. prot. 1722, datë 16.12.2019 tonën, në kuadër të vlerësimit të cilësive etike, morale dhe profesionale përpara emërim... (1)
	3. Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit. (16)
	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”, ligjin nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjia... (21)
	1. Të informojë Institutin e Studimeve të Krimeve dhe Pasojave të Komunizmit në Shqipëri për informacionin që kërkohet me shkresën nr. prot. 1722, datë 16.12.2019 tonën, në kuadër të vlerësimit të cilësive etike, morale dhe profesionale përpara emërim... (2)
	3. Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit. (17)
	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”, ligjin nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjia... (22)
	3. Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit. (18)
	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”, ligjin nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjia... (23)
	3. Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit. (19)
	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”, ligjin nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjia... (24)
	3. Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit. (20)
	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”, ligjin nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjial...
	1. Të informojë shtetasin Z. H. për sa kërkohet në shkresën nr. prot. 1218, datë 09.09.2019, 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-...
	2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
	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”, ligjin nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjial... (1)
	1. Të informojë shtetasen M. M. për sa kërkohet në shkresën nr. prot. 1261, datë 16.09.2019, 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-S...
	2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. (1)
	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”, ligjin nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjial... (2)
	1. Të informojë shtetasen M. M. për sa kërkohet në shkresën nr. prot. 1260, datë 16.09.2019, që mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që i ndjeri Ç. M. të ketë qenë ndonjëherë i survejuar apo të ketë dokumente për të në...
	2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. (2)
	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”, ligjin nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjial... (3)
	1. Të informojë shtetasen L. I. për sa kërkohet në shkresën nr. prot. 1247, datë 13.09.2019, 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-...
	2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. (3)
	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”, ligjin nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjial... (4)
	1. Të informojë shtetasin H. B. për sa kërkohet në shkresën nr. prot. 1242, datë 13.09.2019, 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-...
	2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. (4)
	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”, ligjin nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjial... (5)
	1. Të informojë shtetasin A. Z. për sa kërkohet në shkresën nr. prot. 1233, datë 10.09.2019, 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-...
	2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. (5)
	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”, ligjin nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjial... (6)
	1. Të informojë shtetasen A. H. për sa kërkohet në shkresën nr. prot. 1221, datë 09.09.2019, që mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që i ndjeri M. K. të ketë qenë ndonjëherë i survejuar apo të ketë dokumente për të në...
	2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. (6)
	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”, ligjin nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjial... (7)
	4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
	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”, ligjin nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjial... (8)
	4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. (1)
	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”, ligjin nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjial... (9)
	4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. (2)
	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”, ligjin nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjial... (10)
	4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. (3)
	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”, ligjin nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjial... (11)
	4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. (4)
	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”, ligjin nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjial... (12)
	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”, ligjin nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjial... (13)
	4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. (5)
	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”, ligjin nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjial... (14)
	4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. (6)
	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”, ligjin nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjial... (15)
	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”, ligjin nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjial... (16)
	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”, ligjin nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjial... (17)
	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”, ligjin nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjial... (18)
	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”, ligjin nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjial... (19)
	4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. (7)
	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”, ligjin nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjial... (20)
	4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. (8)
	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”, ligjin nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjial... (21)
	4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. (9)
	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”, ligjin nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjial... (22)
	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”, ligjin nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjial... (23)
	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”, ligjin nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjial... (24)
	1. Të informojë shtetasin E.  P. për sa kërkohet në shkresën nr. prot. 1291, datë 23.09.2019, 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...
	2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. (7)
	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”, ligjin nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjial... (25)
	1. Të informojë shtetasin F. Z. M. për sa kërkohet në shkresën nr. prot. 1327, datë 02.10.2019, që mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që i ndjeri F. Z. M. të ketë qenë ndonjëherë i survejuar apo të ketë dokumente për...
	2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. (8)
	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”, ligjin nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjial... (26)
	1. Të informojë shtetasen Z. I. M. për sa kërkohet në shkresën nr. prot. 1266, datë 17.09.2019, 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 i...
	2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. (9)
	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”, ligjin nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjial... (27)
	1. Të informojë shtetasin V. P. X. për sa kërkohet në shkresën nr. prot. 1185, datë 29.08.2019, që mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që i ndjeri P. X. të ketë qenë ndonjëherë i survejuar apo të ketë dokumente për të...
	2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. (10)
	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”, ligjin nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjial... (28)
	1. Të informojë shtetasin D. M. (C.) për sa kërkohet në shkresën nr. prot. 873, datë 24.06.2019, 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 ...
	2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. (11)
	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”, ligjin nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjial... (29)
	1. Të informojë shtetasin F. M. për sa kërkohet në shkresën nr. prot. 1328, datë 02.10.2019, që mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që i ndjeri M. C. të ketë qenë ndonjëherë i survejuar apo të ketë dokumente për të në...
	2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. (12)
	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”, ligjin nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjial... (30)
	1. Të informojë shtetasin Sh. K. për sa kërkohet në shkresën nr. prot. 1212, datë 09.09.2019, 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...
	2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. (13)
	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”, ligjin nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjial... (31)
	1. Të informojë shtetasin S. Gj. për sa kërkohet në shkresën nr. prot. 766, datë 28.05.2019, që mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që i ndjeri R. Gj. të ketë qenë ndonjëherë i survejuar apo të ketë dokumente për të n...
	2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. (14)
	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”, ligjin nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjial... (32)
	1. Të informojë shtetasin V. C. për sa kërkohet në shkresën nr. prot. 1154, datë 21.08.2019, 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-...
	2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. (15)
	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”, ligjin nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjial... (33)
	3. Vendimi është i ankimueshëm në gjykatën kompetente për gjykimin e çështjeve administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi.
	4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. (10)
	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”, ligjin nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjial... (34)
	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”, ligjin nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjial... (35)
	3. Vendimi është i ankimueshëm në gjykatën kompetente për gjykimin e çështjeve administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi. (1)
	4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. (11)
	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”, ligjin nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjial... (36)
	3. Vendimi është i ankimueshëm në gjykatën kompetente për gjykimin e çështjeve administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi. (2)
	4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. (12)
	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”, ligjin nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjial... (37)
	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”, ligjin nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjial... (38)
	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”, ligjin nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjial... (39)
	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”, ligjin nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjial... (40)
	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”, ligjin nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjial... (41)
	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”, ligjin nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjial... (42)
	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”, ligjin nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjial... (43)
	2. Vendimi është i ankimueshëm në gjykatën kompetente për gjykimin e çështjeve administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi.
	3. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. (1)
	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”, ligjin nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjial... (44)
	3. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. (2)
	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”, ligjin nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjial... (45)
	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”, ligjin nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjial... (46)
	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”, ligjin nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjial... (47)
	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”, ligjin nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjial... (48)
	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”, ligjin nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjial... (49)
	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”, ligjin nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjial... (50)
	2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. (16)
	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”, ligjin nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjial... (51)
	1. Të informojë shtetasen A. M. për sa kërkohet në shkresën nr. prot. 1250, datë 13.09.2019, 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-...
	2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. (17)
	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”, ligjin nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjial... (52)
	1. Të informojë shtetasen A. V. për sa kërkohet në shkresën nr. prot. 712, datë 20.05.2019, 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-S...
	2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. (18)
	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”, ligjin nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjial... (53)
	1. Të informojë shtetasin G. K. për sa kërkohet në shkresën nr. prot. 1096, datë 07.08.2019, që mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që i ndjeri L. K. të ketë qenë ndonjëherë i survejuar apo të ketë dokumente për të në...
	2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. (19)
	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”, ligjin nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjial... (54)
	1. Të informojë shtetasin I. Ç. për sa kërkohet në shkresën nr. prot. 1145, 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-...
	2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. (20)
	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”, ligjin nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjial... (55)
	1. Të informojë shtetasin K. M. për sa kërkohet në shkresën nr. prot. 1082, datë 01.08.2019, që mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që i ndjeri E. M. të ketë qenë ndonjëherë i survejuar apo të ketë dokumente për të në...
	2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. (21)
	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”, ligjin nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjial... (56)
	1. Të informojë shtetasen S. R. për sa kërkohet në shkresën nr. prot. 1253, datë 13.09.2019, 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-...
	2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. (22)
	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”, ligjin nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjial... (57)
	1. Të informojë shtetasen S. R. për sa kërkohet në shkresën nr. prot. 1251, datë 13.09.2019, që mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që e ndjera B. M. të ketë qenë ndonjëherë e survejuar apo të ketë dokumente për të në...
	2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. (23)
	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”, ligjin nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjial... (58)
	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”, ligjin nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjial... (59)
	a) Dosje formulare nr. 926, kategoria 2/B, e përbërë në total nga 67 faqe, të digjitalizuara dhe të anonimizuara, të hedhura në format CD, në arkivat e Autoritetit për subjektin Q. O.
	b) Dosje gjyqësore nr. 1596, e përbërë në total nga 25 faqe, të digjitalizuara dhe të hedhura në format CD, në arkivat e Autoritetit për subjektin Q. O.
	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”, ligjin nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjial... (60)
	a) Dosje gjyqësore nr. 8964, e përbërë në total nga 18 faqe të digjitalizuara, të hedhura në format CD, në arkivat e Autoritetit për subjektin R. M.
	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”, ligjin nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjial... (61)
	a) Dosje fashikull nr. 2877, e përbërë në total nga 24 faqe të digjitalizuara, të hedhura në format CD, në arkivat e Autoritetit për subjektin A. B.
	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”, ligjin nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjial... (62)
	4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. (13)
	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”, ligjin nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjial... (63)
	a) Dosje fashikull nr. 372, e përbërë në total nga 124 faqe, të digjitalizuara dhe të hedhura në format CD, në arkivat e Autoritetit për subjektin R. F.
	4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. (14)
	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”, ligjin nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjial... (64)
	a) Dosje gjyqësore nr. 6522, e përbërë në total nga 15 faqe, të digjitalizuara dhe të hedhura në format CD, në arkivat e Autoritetit për subjektin Xh. H.
	4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. (15)
	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”, ligjin nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjial... (65)
	4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. (16)
	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”, ligjin nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjial... (66)
	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”, ligjin nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjial... (67)
	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”, ligjin nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjial... (68)
	a) Dosje gjyqësore nr. 11178, e përbërë në total nga 166 faqe, të digjitalizuara dhe të hedhura në format CD, në arkivat e Autoritetit për subjektin E. P.
	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”, ligjin nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjial... (69)
	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”, ligjin nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjial... (70)
	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”, ligjin nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjial... (71)
	a) Dosje gjyqësore nr. 1468, e përbërë në total nga 219 faqe të digjitalizuara, të hedhura në format CD, në arkivat e Autoritetit për subjektin S. Sh. (Z.) M.
	4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. (17)
	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”, ligjin nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjial... (72)
	a) Dosje gjyqësore nr. 9900, e përbërë në total nga 95 faqe të digjitalizuara, të hedhura në format CD, në arkivat e Autoritetit për subjektin P. L.
	4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. (18)
	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”, ligjin nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjial... (73)
	4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. (19)
	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”, ligjin nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjial... (74)
	a) Dosje gjyqësore nr. 10378, e përbërë në total nga 158 faqe të digjitalizuara, të hedhura në format CD, në arkivat e Autoritetit për subjektin A. K. (Zh).
	4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. (20)
	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”, ligjin nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjial... (75)
	4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. (21)
	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”, ligjin nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjial... (76)
	b) Dosje gjyqësore nr. 4008, e përbërë në total nga 20 faqe, të digjitalizuara dhe të hedhura në format CD, në arkivat e Autoritetit për subjektin T. D.
	4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. (22)
	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”, ligjin nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjial... (77)
	4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. (23)
	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”, ligjin nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjial... (78)
	4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. (24)
	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”, ligjin nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjial... (79)
	1. Të informojë shtetasin K. Dh. K. për sa kërkohet në shkresën nr. prot. 1315, datë 30.09.2019, 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 ...
	2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. (24)
	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”, ligjin nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjial... (80)
	1. Të informojë shtetasin B. F. B. për sa kërkohet në shkresën nr. prot. 1304, datë 26.09.2019, 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 i...
	2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. (25)
	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”, ligjin nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjial... (81)
	1. Të informojë shtetasin B. H. për sa kërkohet në shkresën nr. prot. 1303, datë 26.09.2019, 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-...
	2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. (26)
	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”, ligjin nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjial... (82)
	1. Të informojë shtetasin H. K. për sa kërkohet në shkresën nr. prot. 1270, datë 18.09.2019, 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-...
	2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. (27)
	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”, ligjin nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjial... (83)
	1. Të informojë shtetasen S. R. (M.) për sa kërkohet në shkresën nr. prot. 1252, datë 13.09.2019, që mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që i ndjeri B. M. të ketë qenë ndonjëherë i survejuar apo të ketë dokumente për ...
	2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. (28)
	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”, ligjin nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjial... (84)
	1. Të informojë shtetasin A. N. për sa kërkohet në shkresën nr. prot. 873, datë 27.09.2018, 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-S...
	2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. (29)
	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”, ligjin nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjial... (85)
	1. Të informojë shtetasin R. D., për sa kërkohet në shkresën nr. prot. 1158, datë 22.08.2019, 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...
	2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. (30)
	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”, ligjin nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjial... (86)
	1. Të informojë shtetasin Sh. K. për sa kërkohet në shkresën nr. prot. 1290, datë 23.09.2019, 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...
	2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. (31)
	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”, ligjin nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjial... (87)
	1. Të informojë shtetasin S. M. për sa kërkohet në shkresën nr. prot. 176, datë 27.08.2018, që mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që i ndjeri B. M. të ketë qenë ndonjëherë i survejuar apo të ketë dokumente për të në ...
	2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. (32)
	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”, ligjin nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjial... (88)
	a) Dosje formulare nr. 855, kategoria 2/A, e përbërë në total nga 115 faqe, të digjitalizuara dhe të anonimizuara, të hedhura në format CD, në arkivat e Autoritetit për subjektin P. B.
	b) Dosje hetimore nr. 43, e përbërë në total nga 89 faqe, të digjitalizuara dhe të hedhura në format CD, në arkivat e Autoritetit për subjektin P. B.
	4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. (25)
	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”, ligjin nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjial... (89)
	3. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. (3)
	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”, ligjin nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjial... (90)
	a) Dosje fashikull nr. 2208, e përbërë në total nga 27 faqe të digjitalizuara, të hedhura në format CD, në arkivat e Autoritetit për subjektin I. B. (B.).
	2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. (33)
	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”, ligjin nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjial... (91)
	a) Dosje formulare nr. 6353, e përbërë në total nga 89 faqe të digjitalizuara dhe të anonimizuara, të hedhura në format CD, në arkivat e Autoritetit për subjektin Xh. M.
	4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. (26)
	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”, ligjin nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjial... (92)
	4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. (27)
	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”, ligjin nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjial... (93)
	4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. (28)
	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”, ligjin nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjial... (94)
	a) Dosje kërkimi nr. 796, e përbërë në total nga 60 faqe të digjitalizuara, të hedhura në format CD, në arkivat e Autoritetit për subjektin V. Ç.
	4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. (29)
	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”, ligjin nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjial... (95)
	4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. (30)
	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”, ligjin nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjial... (96)
	4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. (31)
	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”, ligjin nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjial... (97)
	a) Dosje gjyqësore nr. 12002, e përbërë në total nga 118 faqe të digjitalizuara, të hedhura në format CD, në arkivat e Autoritetit për subjektin F. Q.
	b) Dosje agjenturale “Shtriga” nr. 2776 A, me 11 faqe të digjitalizuara dhe të anonimizuara për subjektin F. Q.
	2. T´i jepet dokumentacioni dublikatë që përmbajnë dosjet e sipërcituara, në trajtë CD.
	4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. (32)
	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”, ligjin nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjial... (98)
	a) Dosje gjyqësore nr. 6691, e përbërë në total nga 37 faqe të digjitalizuara, të hedhura në format CD, në arkivat e Autoritetit për subjektin M. M.
	2. T´i jepet dokumentacioni dublikatë që përmban dosja e sipërcituar, në trajtë CD.
	4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. (33)
	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”, ligjin nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjial... (99)
	4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. (34)
	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”, ligjin nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjial... (100)
	a) Dosje hetimore-gjyqësore, fondi 1, nr. 10654, me 677 faqe, të hedhura në format CD, në arkivat e Autoritetit për subjektin A. Ç.
	b) Dosje agjenturore nr. 318, me 55 faqe te anonimizuara dhe të digjitalizuara, me pseudonimin “Bretkoca”.
	4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. (35)
	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”, ligjin nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjial... (101)
	2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. (34)
	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”, ligjin nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjial... (102)
	1. Të informojë shtetasin H. D. për sa kërkohet në shkresën nr. prot. 289, datë 16.05.2018, që mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që i ndjeri I. D. të ketë qenë ndonjëherë i survejuar apo të ketë dokumente për të në ...
	2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. (35)
	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”, ligjin nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjial... (103)
	1. Të informojë shtetasen M. A. për sa kërkohet në shkresën nr. prot. 925, datë 08.10.2018, që mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që i ndjeri R. I. të ketë qenë ndonjëherë i survejuar apo të ketë dokumente për të në ...
	2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. (36)
	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”, ligjin nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjial... (104)
	1. Të informojë shtetasin A. N. për sa kërkohet në shkresën nr. prot. 873, datë 27.09.2018, 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-S... (1)
	2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. (37)
	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”, ligjin nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Admi...
	1. Të vendosë në dispozicion të shtetasit B. B. dokumentet si më poshtë:
	a) Dosje formulare nr. 1817-A e shtetasit B. L., me numër total fletësh 164 (të digjitalizuara 191).
	2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. (38)
	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”, ligjin nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Admi... (1)
	1. Të vendosë në dispozicion të shtetases E. Ç. dokumentet si më poshtë:
	2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. (39)
	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”, ligjin nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Admi... (2)
	1. Të informojë shtetasin E. D.  për sa kërkohet në shkresën me nr. prot. 303, datë 28.02.2019, që mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për shtetasin I. S. D. nuk ekzistojnë të dhëna që të ketë qenë ndonjëherë i survejuar apo të ketë dokument...
	2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. (40)
	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”, ligjin nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Admi... (3)
	1. Të vendosë në dispozicion të shtetases E. F. dokumentet si më poshtë:
	2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. (41)
	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 Admi...
	1. Të vendosë në dispozicion të shtetasit G. B. dokumentet si më poshtë:
	2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. (42)
	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”, ligjin nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Admi... (4)
	1. Të vendosë në dispozicion të shtetases S. B. dokumentet si më poshtë:
	a) Dosje formulare nr. 284, deklasifikuar me vendim nr. 15, datë 14.09.2018, me numër total faqesh të digjitalizuara 106, dhe dosje hetimore nr. 2274-4, me numër total fletësh 130 (të digjitalizuara 155), në ngarkim shtetasit H. S.;
	b) Dosje formulare nr. 2457, deklasifikuar me vendim nr. 9, datë 06.05.2019, e shtetasit F. Q., me numër total fletësh 117 (të digjitalizuara 202 faqe);
	c) Dosje formulare nr. 4370, deklasifikuar me vendim nr. 9, datë 06.05.2019, e shtetasit Z. D., me numër total fletësh 350 (të digjitalizuara 433 faqe).

	2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. (43)
	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”, ligjin nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Admi... (5)
	1. Të vendosë në dispozicion të shtetasit Xh. S. dokumentet si më poshtë:
	a) Historia e organeve të Sigurimit të Shtetit për rrethin e Beratit, vëllimi II, janar 1956 – dhjetor 1975;
	c) Historia e organeve të Sigurimit të Shtetit për rrethin e Sarandës, 1941 –1970;
	d) Historia e organeve të Sigurimit të Shtetit për rrethin e Korçës, 1941 – 1975;
	e) Historia e organeve të Sigurimit të Shtetit për rrethin e Vlorës, 1941 – 1970;

	2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. (44)
	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”, ligjin nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Admi... (6)
	1. Të vendosë në dispozicion të shtetasit F. L. dokumentet si më poshtë:
	a) Dosje fashikullore nr. 4147, deklasifikuar me vendim nr. 14, datë 09.07.2019,  e shtetasit J. G., me numër total fletësh 60 (të digjitalizuara 71 faqe);
	b) Dosje fashikullore nr. 2946, deklasifikuar me vendim nr. 14, datë 09.07.2019,  e shtetasit E. H., me numër total fletësh 102 (të digjitalizuara 139 faqe);
	c) Dosje fashikullore nr. 5572, deklasifikuar me vendim nr. 14, datë 09.07.2019,  e shtetasit M. K., me numër total fletësh 20 (të digjitalizuara 29 faqe);

	2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. (45)
	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”, ligjin nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Admi... (7)
	1. Të vendosë në dispozicion të shtetasit A. G. dokumentet si më poshtë:
	a) Dosje gjyqësore nr. 4600, në ngarkim të shtetasit D. M. G., me numër total fletësh 5 (të digjitalizuara 9 faqe);

	2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. (46)
	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”, ligjin nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Admi... (8)
	1. Të vendosë në dispozicion të shtetasit A. P. dokumentet si më poshtë:
	a) Dosje hetuesie nr. 1393, në ngarkim të shtetasit R. D., me numër total fletësh 274 (të digjitalizuara 342 faqe);

	2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. (47)
	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”, ligjin nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Admi... (9)
	1. Të vendosë në dispozicion të shtetasit Y. S. dokumentet si më poshtë:
	a) Dosje nr. 46 – Informacione të Drejtorisë I për 6 persona shqiptarë me mbiemrin Popa, të futur në ambasadën italiane në Tiranë, më 12.12.1968, si agjentë të zbulimit italian, deklasifikuar me vendim nr. 20, datë 19.09.2019, me numër total fletësh 2...

	2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. (48)
	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”, ligjin nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Admi... (10)
	1. Të vendosë në dispozicion të shtetases F. N. dokumentet si më poshtë:
	a) Dosje objekti për klerin bektashian; Historik për klerin bektashian, rregullore mbi administrimin e brendshëm; Rezolucion i grupit të klerit për reformimin e tij; Përshkrim mbi vrasjen e Baba Fajës, me numër total fletësh 79.
	2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. (49)
	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”, ligjin nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Admi... (11)
	1. Të informojë shtetasen L. I. për sa kërkohet në shkresën me nr. prot. 1204, datë 03.09.2019, që mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për shtetasin H. (H.) L. nuk ekzistojnë të dhëna që të ketë qenë ndonjëherë i survejuar apo të ketë dokume...
	2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. (50)
	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”, ligjin nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Admi... (12)
	1. Të vendosë në dispozicion të shtetasit F. D. dokumentet si më poshtë:
	a) Dosje hetimore-gjyqësore nr. 1157 e shtetasit G. T. M., me numër total fletësh 39 (të digjitalizuara 47).

	2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. (51)
	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”, ligjin nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Admi... (13)
	1. Të vendosë në dispozicion të shtetases N. N. dokumentet e mëposhtme:
	2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. (52)
	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”, ligjin nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Admi... (14)
	1. Të vendosë në dispozicion të shtetasit I. K. dokumentet si më poshtë.
	3. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. (4)
	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”, ligjin nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Admi... (15)
	1. Të vendosë në dispozicion të shtetasit H. B. dokumentet e mëposhtme.
	2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. (53)
	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”, ligjin nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Admi... (16)
	1. Të vendosë në dispozicion të shtetasit D. K. dokumentet e mëposhtme:
	2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. (54)
	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”, ligjin nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Admi... (17)
	1. Të vendosë në dispozicion të shtetasit A. H. dokumentet si më poshtë:
	2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. (55)
	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”, ligjin nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Admi... (18)
	1. Të vendosë në dispozicion të shtetasit S. U. dokumentet si më poshtë:
	2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. (56)
	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”, ligjin nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Admi... (19)
	1. Të vendosë në dispozicion të shtetasit D. K. dokumentet si më poshtë:
	2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. (57)
	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”, ligjin nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Admi... (20)
	1. Të vendosë në dispozicion të shtetasit A. L. dokumentet si më poshtë:
	2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. (58)
	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”, ligjin nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Admi... (21)
	1. Të v vendosë ërë në dispozicion të shtetasit H. K. dokumentet si më poshtë:
	2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. (59)
	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”, ligjin nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Admi... (22)
	1. Të vendosë në dispozicion të shtetasit E. Q. dokumentet si më poshtë:
	a) Dosje hetimore-gjyqësore nr. 6094 e shtetasit P. M., me numër total faqesh të digjitalizuara 58.

	2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. (60)



