
                   
 

VENDIME MBI BAZËN E KËRKESAVE TË INSTITUCIONEVE KUSHTETUESE 

DHE ATYRE PUBLIKE 

 

Vendim nr. 655, datë 03.12.2020 (i shkurtuar) 

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

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

nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës 

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

Shtetit, 

V E N D O S I: 

 

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

me shkresën nr. 21467 prot. datë 23.11.2020, 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. I.Sh., 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” i ndryshuar.  

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, Dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj  

 

Vendim nr. 662, datë 09.12.2020 (i shkurtuar) 

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

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

nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës 

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

Shtetit, 

V E N D O S I: 

 

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

me shkresën nr. 6038 prot datë 26.11.2020, në kuadër të vlerësimit të cilësive etike, 

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

Përgjithshme Ekonomike dhe Shërbimeve Mbështetëse në Ministrinë e Turizmit dhe 

Mjedisit, se: 

a) Z. E. Q., për shkak të moshës, nën 14 vjeç para 2 Korrikut 1991, 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” 

i ndryshuar.  



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, Dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                   
 

VENDIME PËR PERSONA TË PREKUR, PALË TË TRETA, TË AFËRM TË TË 

VDEKURVE APO TË ZHDUKURVE, BASHKËPUNËTORËVE APO TË 

FAVORIZUARVE NGA ISH-SIGURIMI I SHTETIT 

 

Vendimi nr. 559, datë 03.12.2020 (i shkurtuar)  

 

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

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

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

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

Shtetit,   

 

V E N D O S I: 

 

1. Të informojë shtetasen D. K., për sa kërkohet në shkresën nr. 631 prot, datë 

26.09.2019, ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për M.S., ka dokumente 

në arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit. 

 

2. Të informojë shtetasen D.K. se ekzistojnë dokumente në arkivat e ish-Sigurimit të 

Shtetit për M.S, për njohjen e të cilave nga ana e trashëgimtarëve ligjorë apo të 

përfaqësuesve të tyre, ka pengesë ligjore. 

 
 

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

administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 

 

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Gentiana Sula 

 

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

 

Vendimi nr. 560, datë 03.12.2020 (i shkurtuar)  

 

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

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

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

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

Shtetit,   

 

V E N D O S I: 

 

1. Të informojë shtetasen D.K., për sa kërkohet në shkresën nr. 632 prot, datë 26.09.2019, 

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

ish-Sigurimit të Shtetit. 

 



2. Të informojë shtetasen D.K. se ekzistojnë dokumente në arkivat e ish-Sigurimit të 

Shtetit për M.K., për njohjen e të cilave nga ana e trashëgimtarëve ligjorë apo të 

përfaqësuesve të tyre, ka pengesë ligjore. 
 

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

administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 

 

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

                                                                                                             

Kryetare: Gentiana Sula 

 

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

 

Vendimi nr. 656, datë 03.12.2020 (i shkurtuar)  

 

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

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

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

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

Shtetit,   

 

V E N D O S I: 

 

1. Të informojë kërkuesin Q.D., për sa kërkohet në shkresën nr. 567 prot, datë 

08.06.2020, ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për Q.D., ka dokumente 

në arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit me të dhënat e mëposhtme: 

 

a) Dosje Hetimore – Gjyqësore, nr.11989, e përbërë në total nga 133 (njëqind e tridhjetë 

e tre) faqe të skanuara, të hedhura në format CD, qe ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, 

për subjektin Q.D. 

b) Dosje Përpunimi, nr.4729, Kategoria 2B, e përbërë në total nga 21 (njëzet e një) faqe 

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

Autoritetit, për subjektin Q.D. 

c) Fondi Dega IV, Kartelë Model 2, nr.2008, Kategoria Agjent, Pseudonimi ‘’Gjethi’’,  

që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për subjektin Q.D. 

d) Fondi Dega e Punëve të Brendshme Vlorë, Rregjistri i Agjenturës Model K.1, 

konkretisht  me numër rendor 6180 datë 25.08.1982, Kategoria Agjent, fotokopje e 

fletës, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për subjektin Q.D. 

e) Fondi Dega e Punëve të Brendshme Mat, Rregjistri i Agjenturës të Anës së Sigurimit 

Aktive dhe Pasive, konkretisht  me numër rendor 2008 datë 31.05.1973, Kategoria 

Agjent, Drejtimi ‘’Objekti’’ fotokopje e fletës, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, 

për subjektin Q.D. 

f) Fondi Dega e Punëve të Brendshme Mirditë, Rregjistri i Bashkëpunëtorëve të 

Sigurimit nr.1, konkretisht me numër rendor 456 datë 30.08.1973, Kategoria Agjent, 

fotokopje e fletës, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për subjektin Q.D. 

 



                   
 

2. Të njihet dhe t´i jepet shtetasit Q.D. dokumentacioni dublikatë që përmban dokumenti 

i sipërcituar ne trajte fotokopje dhe CD.   
 

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

administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 

 

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Gentiana Sula 

 

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

 

Vendimi nr. 657, datë 03.12.2020 (i shkurtuar)  

 

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

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

nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës 

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

Shtetit,   

V E N D O S I: 

 

1. Të informojë shtetasin L.M., për sa kërkohet në shkresën nr. 463 prot, datë 14.05.2020, 

ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për të ndjerin R.M., ka dokumente në 

arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit si më poshtë:  

 

a) Dosja Formulare Nr. 271, Kategoria 2B, e përbërë në total nga 38 (tridhjetë e tetë) faqe 

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

Autoritetit, për subjektin R.M. 

 

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

trajtë CD.   
 

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

administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 

 

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Gentiana Sula 

 

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

 

Vendimi nr. 658, datë 03.12.2020 (i shkurtuar)  

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

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

nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës 

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

Shtetit,   

 



V E N D O S I: 

 

1. Të informojë shtetasin Gj.P., për sa kërkohet në shkresën nr. 563 prot, datë 08.06.2020, 

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

ish-Sigurimit të Shtetit si më poshtë:  

 

a) Dosje Hetimore - Gjyqësore nr.11103 dhe nr.11103/I,  të përbërë në total nga 262 

(dyqind e gjashtëdhjetë e dy) faqe të skanuara, të hedhura në format CD, që ekzistojnë 

në arkivat e Autoritetit, për subjektin Gj.P. 

 

b) Dosje Formulare nr.2917, Kategoria 2/A  e përbërë në total nga 160 (njëqind e 

gjashtëdhjetë) faqe të skanuara, të anonimizuara dhe të hedhura në format CD, që 

ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për subjektin Gj.P. 

 

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

trajtë CD.  
 

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

administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 

 

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Gentiana Sula 

 

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

 

 

Vendimi nr. 661, datë 03.12.2020 (i shkurtuar)  

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

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

nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës 

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

Shtetit,   

 

V E N D O S I: 

 

1. Të informojë shtetasin N.J., për sa kërkohet në shkresën nr. 1057 prot, datë 29.09.2020, 

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

Sigurimit të Shtetit si më poshtë: 

 

a) Fondi Drejtoria e II-të, Dosje Personale Nr. 83/1, Pseudonimi “Dragoi”, e përbërë në 

total nga 68 (gjashtëdhjetë e tetë) faqe në trajtë fotokopje, që ekzistojnë në arkivat e 

Autoritetit, për subjektin N.J. 

b) Dega e II-të, Kartelë Model 2 nr.323, Kategoria “Informator”, Pseudonimi “Dragoi”,e 

përbërë në total nga 2 (dy) fletë në trajtë fotokopje, që ekzistojnë në arkivat e 

Autoritetit, për subjektin N.J. 



                   
 

c) Kartelë Model 4, Kategoria “B.P.”, e përbërë në total nga 2 (dy) fletë në trajtë 

fotokopje, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për subjektin N.J. 

 

2. Rrëzimin e kërkesës së shtetasit, N.J. për vërtetimin e faktit që nuk ka qenë 

bashkëpunëtor i ish-Sigurimit të Shtetit. 

 

3. T´i jepet shtetasit N.J. dokumentacioni dublikat që përmban dosja e sipër cituar, në 

trajtë fotokopje.   

 

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

administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 

 

5. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Gentiana Sula 

 

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

 

Vendimi nr. 665, datë 10.12.2020 (i shkurtuar)  

 

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

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

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

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

Shtetit,   

 

V E N D O S I: 

 

1. Të informojë shtetasin D.L, për sa kërkohet në shkresën nr. 528 prot, datë 02.06.2020, 

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

ish-Sigurimit të Shtetit si më poshtë:  

 

a) Dosja Formulare Nr. 10648, Kategoria 2A, e përbërë në total nga 270 (dyqind e 

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

Autoritetit, për subjektin F.L. 

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

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

për subjektin F.L. 

c) Dosja Hetimore- Gjyqësore Nr. 12551, e përbërë në total nga 455 (katërqind e 

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

e Autoritetit, për subjektin F.L. 

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

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

e Autoritetit, për subjektin F.L. 

 



2. Ekzistojnë të dhëna të tjera në emër të F.L., për të cilat shtetasit D.L. nuk mund t’i 

vihen në dispozicion, pasi ka pengesë ligjore bazuar në nenin 23 të ligjit 45/2015. 

 

3. T´i jepet shtetasit D.L. dokumentacioni dublikatë që përmban dosja e sipër cituar, në 

trajtë CD.   
 

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

administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 
 

5. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Gentiana Sula 

 

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

 

Vendimi nr. 666, datë 10.12.2020 (i shkurtuar) 

 

Bazuar në nenin 5, nenin 19, 20, 22 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit 

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

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

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

Shtetit,   

 

V E N D O S I: 

 

1. Të informojë shtetasin K.M., për sa kërkohet në shkresën nr. 792 prot, datë 20.07.2020, 

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

ish-Sigurimit të Shtetit si më poshtë:  

 

a) Dega e Punëve të Brendshme Shkodër, proces-verbal i vitit 1991, për vecimin e dosjes 

për asgjesim, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për subjektin G.M. 

 

2. Të jepet shtetasit K.M. dokumentacioni dublikatë që përmban dokumentacioni i 

sipërcituar, në  trajtë fotokopje.  

 

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

administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 

 

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Gentiana Sula 

 

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

 

Vendimi nr. 667, datë 10.12.2020 (i shkurtuar) 

 

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

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



                   
 

nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës 

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

Shtetit,   

 

V E N D O S I: 

 

1. Të informojë shtetasin K.M., për sa kërkohet në shkresën nr. 791 prot, datë 20.07.2020, 

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

ish-Sigurimit të Shtetit si më poshtë:  

 

a) Dega e Punëve të Brendshme Shkodër, proces-verbal i vitit 1991, për vecimin e dosjes 

për asgjesim, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për subjektin A.M. 

 

2. Të jepet shtetasit K.M. dokumentacioni dublikatë që përmban dokumentacioni i 

sipërcituar, në  trajtë fotokopje.   

 

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

administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 

 

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Gentiana Sula 

 

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

 

Vendimi nr. 668, datë 10.12.2020 (i shkurtuar) 

 

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

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

nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës 

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

Shtetit,   

 

V E N D O S I: 

 

1. Të informojë shtetasin K.M., për sa kërkohet në shkresën nr. 790 prot, datë 20.07.2020, 

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

ish-Sigurimit të Shtetit si më poshtë:  

 

a) Dega e Punëve të Brendshme Shkodër, Dosje Përpunimi nr. 6502, Kategoria 2A, e 

përbërë në total nga 48 (dyzet e tetë) faqe të skanuara dhe të anonimizuara, të hedhura 

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

 

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

trajtë CD.   
 



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

administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 

 

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Gentiana Sula 

 

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

 

Vendimi nr. 670, datë 10.12.2020 (i shkurtuar) 

 

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

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

nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës 

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

Shtetit,   

 

V E N D O S I: 

 

1. Të informojë shtetasin M.V., për sa kërkohet në shkresën nr. 1610 prot, datë 

19.11.2019, ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, ka dokumente në arkivat 

e ish-Sigurimit të Shtetit si më poshtë: 

 

a) Dega e Punëve të Brendshme Pogradec, Dosja Personale Nr. 2907, Kategoria “I”, 

Pseudonimi “Projektuesi”, e përbërë në total nga 15 (pesëmbëdhjetë) faqe në trajtë 

fotokopje, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për subjektin M.V. 

 

b) Dega e Punëve të Brendshme Pogradec, Dosja Personale Nr. 2907, Kategoria “I”, 

Pseudonimi “Projektuesi”, e përbërë në total nga 5 (pesë) faqe në trajtë fotokopje, që 

ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për subjektin M.V. 

 

2. T´i jepet shtetasit M.V. dokumentacioni dublikatë që përmbajnë dosjet e sipër cituara, 

në trajtë fotokopje.   

 

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

administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 

 

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Gentiana Sula 

 

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

 

Vendimi nr. 672, datë 17.12.2020 (i shkurtuar)  

 

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

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



                   
 

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

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

Shtetit,   

 

V E N D O S I: 

 

1. Të informojë shtetasen S.F, për sa kërkohet në shkresën nr. 718 prot, datë 06.07.2019, 

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

ish-Sigurimit të Shtetit si më poshtë:  

 

a) Fashikull nr. 2652,  të përbëra në total nga 192 (njëqind e nëntëdhjetë e dy) faqe të 

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

Autoritetit  për subjektin F.V. 

 

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

trajtë CD.   

 

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

administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 

 

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Gentiana Sula 

 

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

 

Vendimi nr. 673, datë 17.12.2020 (i shkurtuar)  

 

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

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

nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës 

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

Shtetit,  

 

V E N D O S I: 

 

1. Të informojë shtetasin A.J., për sa kërkohet në shkresën nr. 578 prot, datë 10.06.2020, 

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

ish-Sigurimit të Shtetit si më poshtë:  

 



a) Dosje formulare nr. 1411, e përbërë në total nga 439 (katërqind e tridhjetë e nëntë) faqe 

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

Autoritetit për subjektin T.J.  

b) Dosje Hetimore nr. 2272, e përbërë në total nga 161 (njëqind e gjashtëdhjetë e një) 

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

subjektin T.J.  

c) Dosje Hetimore nr. 2272/1, e përbërë në total nga 272 (dyqind e shtatëdhjetë e dy) faqe 

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

T.J.  

 

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

trajtë CD.   

 

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

administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 

 

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Gentiana Sula 

 

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

 

Vendimi nr. 674, datë 17.12.2020 (i shkurtuar)  

 

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

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

nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës 

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

Shtetit,   

 

V E N D O S I: 

 

1. Të informojë shtetasin A.J., për sa kërkohet në shkresën nr. 579 prot, datë 10.06.2020, 

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

Sigurimit të Shtetit si më poshtë:  

 

a) Fondi, Dega e Punëve të Brendshme  Fier, “Vendim për heqjen nga kontrolli operativ 

2/B të Dh.J. dhe veçimin e dosjes për asgjësim”, 2 (dy) fletë, që ekzistojnë në arkivat 

e Autoritetit për subjektin Dh.J. 

b) Fondi, Dega e Punëve të Brendshme  Fier, skicë e pajisjes së banesës së objektit M.J., 

me 1 (një) fletë, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit për subjektin Dh.J. 

 

2. T´i jepet shtetasit A.J., dokumentacioni dublikatë i sipërcituar, në trajtë fotokopje.   
 

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

administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 



                   
 

 

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

 

Kryetare: Gentiana Sula 

 

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

 

Vendimi nr. 675, datë 17.12.2020 (i shkurtuar)  

 

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

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

nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës 

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

Shtetit,   

 

V E N D O S I: 

 

1. Të informojë shtetasin A.J., për sa kërkohet në shkresën nr. 577 prot, datë 10.06.2020, 

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

Sigurimit të Shtetit si më poshtë:  

a) Fondi, Dega e Punëve të Brendshme  Fier, “Vendim për heqjen nga kontrolli operativ 

2/B të B.J. dhe veçimin e dosjes për asgjësim”, 2 (dy) fletë, që ekzistojnë në arkivat e 

Autoritetit për subjektin B.J. 

2. T´i jepet shtetasit A.J., dokumentacioni dublikatë i sipërcituar, në trajtë fotokopje.   
 

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

administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 

 

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

 

Kryetare: Gentiana Sula 

 

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

 

Vendimi nr. 676, datë 17.12.2020 (i shkurtuar)  

 

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

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

nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës 

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

Shtetit,   

 

                                                             V E N D O S I: 

 

1. Të informojë shtetasin Y.H., për sa kërkohet në shkresën nr. 1234 prot., datë 

09.11.2020, që mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna 

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



Sigurimit të Shtetit, si dhe për të vërtetuar që nuk ka qenë bashkëpunëtor i ish-Sigurimit 

të Shtetit.   

 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Gentiana Sula 

 

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

 

Vendimi nr. 677, datë 17.12.2020 (i shkurtuar)  

 

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

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

nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës 

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

të Shtetit,   

 

                                                             V E N D O S I: 

 

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

10.11.2020, që mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna 

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

Sigurimit të Shtetit, si dhe për të vërtetuar që nuk ka qenë bashkëpunëtorë ish-Sigurimi 

i Shtetit.   

 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Gentiana Sula 

 

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

 

                                 Vendimi nr. 678, datë 17.12.2020 (i shkurtuar) 

 

Bazuar në nenin 5, nenin 19, 22, 23 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit 

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

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

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

Shtetit,   

 

V E N D O S I: 

 

1. Të informojë shtetasin A.J., për sa kërkohet në shkresën nr. 580 prot, datë 10.06.2020, 

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

Sigurimit të Shtetit si më poshtë:  

a) Fondi, Dega e Punëve të Brendshme  Fier, regjistër i agjenturës Nr. 1, numër rendor 

5151, kategoria “informator”, pseudonimi “Vjosa”, rubrika: vërejtje në të cilin 

shkruhet: “Përjashtohet i pa sinqert në detyrën si bp. Dosja asgjësohet pa vlerë 



                   
 

operative.” e përbërë në total nga 2(dy) faqe, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për 

subjektin A.J., 

 

b) Fondi, Dega IV, kartelë model 2, nr. 5151, kategoria “informator”, pseudonimi 

“Vjosa”, data e tërheqjes në bashkëpunim 10.09.1980, rubrika: Ndryshime pas 

regjistrimit:“26.10.1980, Përjashtohet i pa sinqert në detyrën si bp. Dosja asgjësohet 

pa vlerë operative.” e përbërë në total nga 2(dy) faqe, që ekzistojnë në arkivat e 

Autoritetit, për subjektin A.J., 

 

2. T´i jepet shtetasit A.J., dokumentacioni dublikatë i sipërcituar, në trajtë fotokopje.   
 

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

administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 

 

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

 

Kryetare: Gentiana Sula 

 

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

 

Vendimi nr. 679, datë 17.12.2020 (i shkurtuar) 

 

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

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

nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës 

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

Shtetit,   

 

V E N D O S I: 

 

1. Të informojë shtetasin E.J., për sa kërkohet në shkresën nr. 1218 prot., datë 12.11.2020, 

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

N.J., të ketë qenë ndonjëherë i survejuar apo të ketë dokumente për të në arkivat e ish-

Sigurimit të Shtetit.   

 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Gentiana Sula 

 

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

 

 

Vendimi nr. 680, datë 28.12.2020 (i shkurtuar) 

 

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

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

nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës 



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

Shtetit,   

 

V E N D O S I: 

 

1. Të informojë shtetasin M.B., për sa kërkohet në shkresën nr. 752 prot, datë 13.07.2020, 

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

Sigurimit të Shtetit si më poshtë:  

a) Dosja përpunimi nr. 3628, kategoria 2A e përbërë në total nga 559 (pesëqind e 

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

gjenden në arkivat e Autoritetit për subjektin M.B.  

b) Dosje hetimore-gjyqësore nr. 10159, e përbërë në total nga 241 (dyqind e dyzet e një) 

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

subjektin M.B. 

c) Dosja formulare nr. 3628/1, kategoria 2A e përbërë në total nga 441 (katërqind e dyzet 

e një) faqe të skanuara, të anonimizuara, të hedhura në format CD që gjenden në arkivat 

e Autoritetit për subjektin M.B.  

2. T´i jepet shtetasit M.B., dokumentacioni dublikatë që përmban dosjet e sipër cituara, 

në trajtë CD.   
 

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

administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 

 

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

 

Kryetare: Gentiana Sula 

 

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

 

Vendimi nr. 682, datë 10.12.2020 (i shkurtuar) 

 

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

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

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

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

Shtetit,   

 

V E N D O S I: 

1. Të informojë shtetasin R.L, për sa kërkohet në shkresën nr. 201 prot, datë 12.01.2020, 

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

Sigurimit të Shtetit si më poshtë: 

 

a) Dega e Punëve të Brendshme Drejtoria e Parë, Dega e Sigurimit RU 8001, Dosja 

Personale Nr. 9568, Kategoria “Informator”, Pseudonimi “Zbuluesi”, e përbërë në total 

nga 13 (trembëdhjetë) faqe në trajtë fotokopje, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, 

për subjektin R.L. 

 



                   
 

b) Dega e Punëve të Brendshme Drejtoria e Parë, Dega e Sigurimit RU 8001, Dosja Pune 

Nr. 9568, Kategoria “Informator”, Pseudonimi “Zbuluesi”, e përbërë në total nga 5 

(pesë) faqe në trajtë fotokopje, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për subjektin R.L. 

 

2. Rrëzimin e kërkesës për vërtetimin e faktit që nuk ka qenë bashkëpunëtor i Ish-

Sigurimit të Shtetit. 

 

3. T´i jepet shtetasit R.L. dokumentacioni dublikatë që përmbajnë dosjet e sipër cituara, 

në trajtë fotokopje.   

 

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

administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 

 

5. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Gentiana Sula 

 

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

 

Vendimi nr. 683, datë 28.12.2020 (i shkurtuar) 

 

Bazuar në nenin 5, nenin 19, 22, 23 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit 

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

ligjit nr. 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 vërë në dispozicion të shtetasit G.P., për sa kërkohet në shkresën nr. 241 prot, datë 

18.02.2019, dokumentacionin e përgatitur për të nga ish-Sigurimi i Shtetit si më 

poshtë:  

 

a) Nga fondi “Dega e Punëve të Brendshme, Ana e Sigurimit, Mirditë”, dosje personale 

nr. 5648 kategoria: informator, me pseudonimin “Qarri”, e përbërë në total nga 38 

(tridhjetë e tetë ) faqe të fotokopjuara dhe të anonimizuara, që ekzistojnë në arkivat e 

Autoritetit, për subjektin G.P. 

b) Nga fondi “Dega e Punëve të Brendshme, Ana e Sigurimit, Shkodër”, dosje e punës 

nr. 5648 kategoria: informator,  pseudonimi “Qarri”, e përbërë në total nga 7 (shtatë ) 

faqe, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për subjektin G.P. 

 

2. T´i jepet shtetasit G.P. dokumentacioni dublikatë që përmbajnë dosjet e sipër cituara, 

në trajtë fotokopje.   

 
 

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

administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 



 

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

 

Kryetare: Gentiana Sula 

 

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

 

Vendimi nr. 686, datë 28.12.2020 (i shkurtuar) 

 

Bazuar në nenin 5, nenin 19, 22, 23 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit 

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

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

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

Shtetit,   

 

V E N D O S I: 

 

1. Të informojë shtetasin V.Z., për sa kërkohet në shkresën nr. 1121 prot, datë 

04.06.2020, ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për N.Z., ka dokumente 

në arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit.  

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

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

 

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

administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 

 

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Gentiana Sula 

 

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

 

Vendimi nr. 687, datë 28.12.2020 (i shkurtuar) 

 

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

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

nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës 

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

Shtetit,   

 

V E N D O S I: 

 

1. Të informojë shtetasin U.E. për sa kërkohet në shkresën nr. 1144 prot, datë 14.10.2020, 

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. 3892 Kategoria 2-A me 86 (tetëdhjete e gjashte  e ) faqe të 

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

Autoritetit për subjektin U.E. 

b) Dosje Hetimore Gjyqësore nr. 9611 me 264(dyqind e gjashtëdhjetë e katër) faqe të 

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

U.E.  

c) Dosje Hetimore Gjyqësore nr. 11678 me 59 (pesëdhjete e nënte ) faqe të skanuara, të 

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

 

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

trajtë CD.   

 

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

administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 

 

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

 

Kryetare: Gentiana Sula 

 

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

 

Vendimi nr. 688, datë 28.12.2020 (i shkurtuar) 

 

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

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

nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës 

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

Shtetit,   

 

V E N D O S I: 

 

1. Të informojë shtetasin B.K., për sa kërkohet në shkresën nr. 900 prot, datë 24.08.2020, 

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

Sigurimit të Shtetit si më poshtë:  

a) Dosja objekti nr. 9868, e përbërë në total nga 499 (katërqind e nëntëdhjetë e nëntë) 

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

Autoritetit për subjektin B.K. 

b) Dosje hetimore nr. 12760, e përbërë në total nga 134 (njëqind e tridhjetë e katër) faqe 

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

B.K. 

c) Dosje gjyqësore nr. 12760/1, e përbërë në total nga 50 (pesëdhjetë) faqe të skanuara, 

të hedhura në format CD që gjenden në arkivat e Autoritetit për subjektin B.K. 

 

2. T´i jepet shtetasit B.K., dokumentacioni dublikatë që përmban dosjet e sipër cituara, 

në trajtë CD.   
 



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

administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 

 

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

 

Kryetare: Gentiana Sula 

 

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

 

Vendimi nr. 690, datë 28.12.2020 (i shkurtuar) 

 

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

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

nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës 

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

Shtetit,   

 

V E N D O S I: 

 

1. Të informojë shtetasin N.M., për sa kërkohet në shkresën nr. 1279 prot, datë 

20.11.2020, 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 Hetimore Gjyqësore nr. 8817, e përbërë në total nga 38 (tridhjetë e tetë) faqe të 

skanuara, të hedhura në format CD që gjenden në arkivat e Autoritetit për subjektin D. 

M.  

 

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

trajtë CD.   

 

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

administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 

 

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Gentiana Sula 

 

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

 

Vendimi nr. 691, datë 28.12.2020 (i shkurtuar) 

 

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

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

nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës 

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

të Shtetit,   

 



                   
 

V E N D O S I: 

 

1. Të informojë shtetasin N.C. për sa kërkohet në shkresën nr. 1103 prot., datë 

02.10.2020, ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për këtë shtetas ka 

dokumente në arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit përkatësisht: 

 

a)  Fondi nr.4, Drejtoria e I, viti 1991, Dosja 52, e përbërë në total nga 4 (katër) faqe e 

fotokopjuar, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për subjektin N.C. 

 

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

administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 

 

3. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Gentiana Sula 

 

Anëtarë: Altin Hoxha, Dr. Marenglen Kasmi 

 

Vendimi nr. 692, datë 28.12.2020 (i shkurtuar) 

 

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

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

nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës 

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

Shtetit,   

 

V E N D O S I: 

 

1. Të informojë shtetasin V.S., për sa kërkohet në shkresën nr. 574 prot, datë 10.06.2020, 

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

Sigurimit të Shtetit si më poshtë:  

a) Dosja formulare nr. 821, e përbërë në total nga 303 (treqind e tre) faqe të skanuara, të 

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

subjektin V.S., 

b) Dosje përpunimi nr. 12658 e përbërë në total nga 315(treqind e pesëmbëdhjetë)  faqe 

të skanuara, të anonimizuara, të hedhura në format CD që gjenden në arkivat e 

Autoritetit për subjektin V.S., 

c) Dosje hetimore nr. 12768 e përbërë në total nga 168(njëqind e gjashtëdhjetë e tetë) 

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

subjektin V.S., 

d) Dosje hetimore nr. 13424.1 e përbërë në total nga 28(njëzet e tetë) faqe të skanuara, të 

hedhura në format CD që gjenden në arkivat e Autoritetit për subjektin V.S., 

e) Dosje gjyqësore nr. 12768.1, e përbërë në total nga 65(gjashtëdhjetë e pesë) faqe të 

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

V.S., 

f) Dosje gjyqësore nr. 13424, e përbërë në total nga 21(njëzet e një) faqe të skanuara, të 

hedhura në format CD që gjenden në arkivat e Autoritetit për subjektin V.S., 



2. T´i jepet shtetasit V.S., dokumentacioni dublikatë që përmban dosjet e sipër cituara, 

në trajtë CD.   
 

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

administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 

 

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

 

Kryetare: Gentiana Sula 

 

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

 

Vendimi nr. 693, datë 28.12.2020 (i shkurtuar) 

 

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

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

nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës 

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

Shtetit,   

 

                                                             V E N D O S I: 

 

1. Të informojë shtetasen Ç.A., për sa kërkohet në shkresën me nr. 1293 prot., datë 

25.11.2020, ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna 

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

Sigurimit të Shtetit.   

 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Gentiana Sula 

 

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

 

Vendimi nr. 694, datë 28.12.2020 (i shkurtuar) 

 

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

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

nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës 

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

Shtetit,   

 

                                                             V E N D O S I: 

 

1. Të informojë shtetasen G.I., për sa kërkohet në shkresën me nr. 1146 prot., datë 

14.10.2020, ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna 



                   
 

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

Sigurimit të Shtetit.   

 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Gentiana Sula 

 

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

 

Vendimi nr. 695, datë 28.12.2020 (i shkurtuar) 

 

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

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

nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës 

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

Shtetit,   

 

                                                             V E N D O S I: 

 

1. Të informojë shtetasin J.S., për sa kërkohet në shkresën nr. 1268 prot., datë 16.11.2020, 

ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për shtetasin S.S. nuk ekzistojnë të 

dhëna që  të ketë qenë ndonjëherë i survejuar apo të ketë dokumente për të në arkivat 

e ish-Sigurimit të Shtetit.   

 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Gentiana Sula 

 

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

 

Vendimi nr. 696, datë 30.12.2020 (i shkurtuar) 

 

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

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

nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës 

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

Shtetit,   

 

V E N D O S I: 

 

1. Të informojë shtetasin A.A., për sa kërkohet në shkresën nr. 163 prot, datë 04.02.2020, 

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

Sigurimit të Shtetit si më poshtë:  

 

a) Fondi Dega IV, Dosje e Problemit të Centralizuar “Dhelpra” Nr. 1160, e përbërë në 

total nga 309 (treqind e nëntë) faqe të skanuaram të hedhura në format CD, që 

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



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

trajtë CD.   

 

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

administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 

 

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Gentiana Sula 

 

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

 

Vendimi nr. 697, datë 30.12.2020 (i shkurtuar) 

 

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

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

nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës 

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

Shtetit,   

 

V E N D O S I: 

 

1. Të informojë shtetasen E.Ç., për sa kërkohet në shkresën nr. 932 prot, datë 09.10.2018, 

ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për A.H. (D), ka dokumente në arkivat 

e ish-Sigurimit të Shtetit si më poshtë:  

 

a) Dosje Përpunimi Nr. 5282 (2 Volume), Kategoria 2A, e përbërë në total nga 549 

(pesëqind e dyzet e nëntë) faqe të skanuara dhe të anonimizuara, të hedhura në format 

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

b) Fondi Dega IV, Dosje e Problemit të Centralizuar “Dhelpra” Nr. 1160, e përbërë në 

total nga 309 (treqind e nëntë) faqe të skanuaram të hedhura në format CD, që 

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

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

trajtë CD.   

 

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

administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 

 

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Gentiana Sula 

 

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

 

Vendimi nr. 698, datë 30.12.2020 (i shkurtuar) 

 

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



                   
 

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

nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës 

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

Shtetit,   

 

V E N D O S I: 

 

1. Të informojë shtetasen E.Ç., për sa kërkohet në shkresën nr. 353 prot, datë 29.12.2017, 

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

ish-Sigurimit të Shtetit si më poshtë:  

 

a) Dosje Formulare  Nr. 35806 (24 volume), Kategoria 2A, e përbërë në total nga 5392 

(pesëmijë e treqind e nëntëdhjetë e dy) faqe të skanuara dhe të anonimizuara, të 

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

b) Dosje Hetimore- Gjyqësore Nr. 12791 (28 volume), e përbërë në total nga 6823 

(gjashtëmijë e tetëqind e njëzet e tre) faqe të skanuara, të hedhura në format CD, që 

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

c) Dosje Grupi Armiqësor K.H. etj., e përbërë në total nga 153 (njëqind e pesëdhjetë e 

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

për subjektin K.H. 

 

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

trajtë CD.   
 

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

administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 

 

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Gentiana Sula 

 

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

 

Vendimi nr. 699, datë 30.12.2020 (i shkurtuar) 

 

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

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

nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës 

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

Shtetit,   

 

                                                             V E N D O S I: 

1. Të informojë shtetasin A.M., për sa kërkohet në shkresën nr. 7 prot., datë 08.01.2019, 

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



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

Shtetit.   

 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Gentiana Sula 

 

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

 

Vendimi nr. 700, datë 30.12.2020 (i shkurtuar) 

 

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

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

nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës 

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

Shtetit,   

 

                                                             V E N D O S I: 

 

1. Të informojë shtetasen P.B., për sa kërkohet në shkresën nr. 1241 prot., datë 

10.11.2020, ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna 

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

Sigurimit të Shtetit.   

 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Gentiana Sula 

 

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

 

Vendimi nr. 701, datë 30.12.2020 (i shkurtuar) 

 

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

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

nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës 

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

Shtetit,   

                                                             V E N D O S I: 

 

1. Të informojë shtetasin M.M., për sa kërkohet në shkresën nr. 1123 prot., datë 

08.10.2020, ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna 

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

Sigurimit të Shtetit.   

 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

 



                   
 

Kryetare: Gentiana Sula 

 

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

 

Vendimi nr. 702, datë 30.12.2020 (i shkurtuar) 

 

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

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

nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës 

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

Shtetit,   

 

                                                             V E N D O S I: 

 

1. Të informojë shtetasin K.N., për sa kërkohet në shkresën nr. 1114 prot., datë 

12.10.2020, ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna 

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

Sigurimit të Shtetit.   

 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Gentiana Sula 

 

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

 

Vendimi nr. 703, datë 30.12.2020 (i shkurtuar)  

 

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

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

nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës 

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

Shtetit,   

 

                                                             V E N D O S I: 

 

1. Të informojë shtetasin R.Ç. (përfaqësuar me prokure nga) G.Ç., për sa kërkohet në 

shkresën me nr 1152 prot., datë 16.10.2020, ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri 

tani, për shtetasin F.Ç. nuk ekzistojnë të dhëna që të ketë qenë ndonjëherë i survejuar 

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

 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

 

Kryetare: Gentiana Sula 

 

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

 



Vendimi nr. 704, datë 30.12.2020 (i shkurtuar)  

 

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

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

nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës 

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

Shtetit,   

 

                                                             V E N D O S I: 

 

1. Të informojë shtetasin F.P., për sa kërkohet në shkresën nr. 1033 prot., datë 

23.09.2020, ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për shtetasen V.(V) P. nuk 

ekzistojnë të dhëna që  të ketë qenë ndonjëherë e survejuar apo të ketë dokumente për 

të në arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit.   

 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

 

Kryetare: Gentiana Sula 

 

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

 

Vendimi nr. 705, datë 30.12.2020 (i shkurtuar)  

 

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

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

nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës 

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

Shtetit,   

 

V E N D O S I: 

 

1. Të informojë shtetasen E.Ç., për sa kërkohet në shkresën nr. 164 prot, datë 04.02.2020, 

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. 1424 (2 Volume), Kategoria 2A, e përbërë në total nga 549 

(pesëqind e dyzet e nëntë) faqe të skanuara dhe të anonimizuara, të hedhura në format 

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

b) Dosje Formulare Nr. 35806 (24 volume), Kategoria 2A, e përbërë në total nga 5392 

(pesëmijë e treqind e nëntëdhjetë e dy) faqe të skanuara dhe të anonimizuara, të hedhura 

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

 

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

trajtë CD.   
 



                   
 

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

administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 

 

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Gentiana Sula 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VENDIME MBI BAZËN E KËRKESAVE PËR QËLLIME 

STUDIMORE/MEDIATIKE 

 

 

Vendim Nr. 663, Datë 09.12.2020 (i shkurtuar) 

 

Bazuar në nenin 36 e vijues  të Ligjit nr. 45/2015, i ndryshuar, “Për të Drejtën e Informimit 

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

ndryshuar), dhe ligjit nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të 

Administratës Shtetërore dhe Enteve Publike”, ligjit nr. 9887, datë 10.03.2008, “Për mbrojtjen 

e të dhënave personale”(i ndryshuar), si dhe Udhëzuesit “Për studiues/media miratuar me 

vendim nr. 491, datë 24.09.2020”, Autoriteti për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit 

të Shtetit:    

 

V E N D O S I: 

 

1. Të vendosë në dispozicion të shtetasit A. B. dokumentet si më poshtë: 

 

a) Dokumente nga dosja me nr. 2224  e Gjyqit të Deputetëve me përmbajtje letrat e 

popullit 472 (katërqind e shtatëdhjetë e dy faqe). 

b) Dokumente nga dosja 944-A për gjyqin e të dënuarve të Kënetës së Maliqit, 102  

(njëqind e dy) faqe. 

c) Dokumente nga dosje formularë për shtetasin V. Zh. 162 (njëqind e gjashtëdhjetë 

e dy) faqe. 

d) Dokumente nga dosja hetimore me nr.10648/1 për shtetasin F. M. Ll. 85 (tetëdhjetë 

e pesë) faqe. 

 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Gentiana Sula 

 

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

 

Vendimi nr. 664, Datë 09.12.2020 (i shkurtuar) 

 

Bazuar në nenin 36 e vijues  të Ligjit nr. 45/2015, i ndryshuar, “Për të Drejtën e Informimit 

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

ndryshuar),  dhe ligjit nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të 

Administratës Shtetërore dhe Enteve Publike”, ligjit nr. 9887, datë 10.03.2008, “Për mbrojtjen 

e të dhënave personale” (i ndryshuar), si dhe Udhëzuesit “Për studiues/media miratuar me 

vendim nr. 491, datë 24.09.2020”, Autoriteti për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit 

të Shtetit:    

V E N D O S I: 

 

1. Të vendosë në dispozicion të shtetasit Xh. C. dokumentet si më poshtë:  

 



                   
 

a) Dosje Hetimore-Gjyqësore nr. 1361 për shtetasin L. B. me 250 (dyqind e 

pesëdhjetë faqe); 

 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Gentiana Sula 

 

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

 

Vendimi Nr. 684, Datë 28.12.2020 ( i shkurtuar ) 

 

Bazuar në nenin 36 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për Dokumentet 

e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë” (i ndryshuar), ligjit 

nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës 

Shtetërore dhe Enteve Publike”, ligjit nr. 9887, datë 10.03.2008, “Për mbrojtjen e të dhënave 

personale” (i ndryshuar), si dhe Udhëzuesit “Për studiues/media miratuar me vendim nr. 491, 

datë 24.09.2020”, Autoriteti për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të Shtetit:    

 

V E N D O S I: 

 

3. Të vendosë në dispozicion të shtetasen A. L. dokumentet si më poshtë:  

a) Fondi 4, Dosja nr. 58, viti 1983. Informacione mbi veprimtarinë armiqësore të 

agjentëve P. P, A. H, P. M. 

b) Fondi Grupet P. P.  

c) Fondi Operativ vol. l P. P. 

d) Fondi Operativ vol. II P. P. 

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Gentiana Sula 

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

 

Vendim nr.  685, Datë 28.12.2020 ( i shkurtuar) 

 

Bazuar në nenin 36 e vijues  të Ligjit nr. 45/2015, i ndryshuar, “Për të Drejtën e Informimit 

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

ndryshuar), dhe ligjit nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të 

Administratës Shtetërore dhe Enteve Publike”, ligjit nr. 9887, datë 10.03.2008, “Për mbrojtjen 

e të dhënave personale” (i ndryshuar), si dhe Udhëzuesit “Për studiues/media miratuar me 

vendim nr. 491, datë 24.09.2020”, Autoriteti për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit 

të Shtetit :    

V E N D O S I: 

1. Të vendosë në dispozicion të shtetasit Hamit Kaba dokumentet si më poshtë: 

 

a) Dosja nr.2, Relacion mbi veprimtarinë armiqësore të grupit të sabotatorëve të 

Maliqit, prej 37 (tridhjetë e shtatë) faqe. 



b) Dosja nr.3, Relacion dërguar Komitetit Qendror të Partisë për zhvillimin e 

punimeve për tharjen e kënetës se Maliqit, prej 15 ( pesëmbëdhjetë) faqe. 

c) Dosja nr.4 Materialet e Komisioni të Kontrollit të Shtetit mbi hetimin e sabotimeve 

për tharjen e kënetës së Maliqit, prej 43 (dyzet e tre) faqe. 

d) Dosja nr.5 Pretenca e prokurorit dhe vendimi i Gjykatës së Larte Ushtarake mbi 

gjykimin dhe dënimin e grupi sabotator tekniko –intelektual të Maliqit, prej 53 

(pesëdhjetë e tre) faqe. 

e) Dosja nr.6 Pasqyre mbi organizimin dhe funksionimin e administratës shtetërore 

për tharjen e kënetës së Maliqit, prej 19 (nëntëmbëdhjetë) faqe. 

f) Dosja, nr.27, dosja e të dënuarit Ll. P., prej 123 (njëqind e njëzet e tre) faqe. 

  

g) Dosja nr.87 Materiale operative mbi zbuluesin A. H., prej 9 ( nëntë) faqe. 

h) Fashikull Nr.79, Misioni Amerikan në Shqipëri v.1945-1946, prej 78 (shtatëdhjetë 

e tetë) faqe.  

i) Fondi 4, Dosja nr.26, Viti 1945 UNRRA, Viti 1945, UNRRA, Raporte informative 

të misionit ushtarak dhe të UNRRA-s mbi gjendjen ekonomike dhe politike në 

Shqipëri dhe veprimtaria e tyre në vendit tonë në janar të vitit 1945 prej 102 

(njëqind e dy) faqe. 

j) Fondi 4, Dosja nr.123, Viti 1947 UNRRA, Dosja nr.123, Viti 1947 UNRRA Mbi 

aktivitetin e zbulimit amerikan  pas prishjes se marrëdhënieve  dhe largimit të tyre 

nga Shqipëria pre 17 ( shtatëmbëdhjetë) faqe. 

k) Fondi 4, Dosja nr.82, Viti 1946 UNRRA, Materiale operative për zbuluesin 

amerikan J. J. prej 36 (tridhjetë e gjashtë) faqe. 

 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Gentiana Sula 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                   
 

BIBLIOGRAFIA E INFORMACIONIT TË DEKLASIFIKUAR NË AIDSSH 

  

Bazuar në ligjin nr. 8457, datë 11.02.1999 “Për informacionin e klasifikuar “Sekret 

shtetëror””, i ndryshuar, kreu III, neni 13, pika b), në Vendimin e Këshillit të Ministrave, nr. 

662, datë 15.11.2017 “Për miratimin e rregullores për deklasifikimin dhe zhvlerësimin e 

informacionit të klasifikuar “sekret shtetëror”, kreu II, neni 4, pika a), c), dhe në Udhëzimin 

nr. 99, datë 13.04.2018 “Për zbatimin e vendimit nr. 662. datë 15.11.2017 për deklasifikimin 

dhe zhvlerësimin e informacionit të klasifikuar “sekret shtetëror”, Komisioni i Deklasifikimit 

dhe Zhvlerësimit të Informacionit të Klasifikuar “sekret shtetëror”, në AIDSSH, i ngritur me 

urdhër nr. 13, datë 03. 05. 2018 të Kryetarit të Autoritetit “Për krijimin e Komisionit të 

Deklasifikimit dhe Zhvlerësimit të Informacionit të Klasifikuar “sekret shtetëror” në 

AIDSSH”, ka bërë deklasifikimin e informacionit të klasifikuar “sekret shtetëror”, me 

vendimin nr.27, datë 11.12.2020 si më poshtë:   

  

Fondi arkivor i ish-Sigurimit të Shtetit që administrohet nga AIDSSH 

 

Deklasifikimin e plotë të dosjeve: 

 

1. Dosje personale dhe pune nr.5648, në ngarkim të Gj. P. P., me 209 (dyqind e nëntë 

fletë). Niveli i klasifikimit të dosjes është “Tepër Sekret”. Dosja i përket Fondi Dega e 

Punëve të Brendshme Shkodër. 

2. Dosje përpunimi nr. 11905, në ngarkim të R. M., me 200 (dyqind) fletë, zarf me 13 

(trembëdhjetë) fletë dhe një fletore, si dhe 1 (një) kartelë Model 1. Niveli i klasifikimit 

të dosjes është “Tepër Sekret”. Dokumentet e dosjes datojnë në vitet 1970-1990. Dosja 

i përket ish Fondit Drejtoria e Punëve të Brendshme Tiranë.  

3. Dosje formulare nr. 12856, në ngarkim të M. S., me 93 (nëntëdhjetë e tre) fletë dhe 2 

(dy) kartela Model 1. Niveli i klasifikimit të dosjes është “Tepër Sekret”. Dokumentet 

e dosjes datojnë në vitet 1970-1990. Dosja i përket ish Fondit Drejtoria e Punëve të 

Brendshme Tiranë.  

4. Dosje formulare nr. 937, në ngarkim të V. P., me 19 (nëntëmbëdhjetë) fletë. Niveli i 

klasifikimit të dosjes është “Tepër Sekret”. Dokumentet e dosjes datojnë në vitet 1958-

1960. Dosja i përket Fondit Operativ.  

5. Dosje agjenturale me pseudonimin “Foleja e Gjarprit”, dy fashikuj me 54 (pesëdhjetë 

e katër) fletë në total. Niveli i klasifikimit të dosjes është “Tepër Sekret”. Dokumentet 

datojnë në vitet 1978-1985. Dosja i përket ish Fondit Dega e Punëve të Brendshme 

Vlorë.  

6. Dosje personale dhe pune nr. 931, në ngarkim të T. Z., përkatësisht me 160 (njëqind e 

gjashtëdhjetë) fletë dhe 18 (tetëmbëdhjetë) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është 

“Tepër Sekret”. Dosja i përket Fondit Operativ.  

7. Dosje kërkimi nr. 391, në ngarkim të T. Z., me 113 (njëqind e trembëdhjetë) fletë. 

Niveli i klasifikimit të dosjes është “Tepër Sekret”. Dokumentet në dosje datojnë deri 

në vitet 1972. Dosja i përket Fondit Operativ.  

8. Dosje formulare nr. 4479, në ngarkim të Sh. H., me 7 (shtatë) fletë. Niveli i klasifikimit 

të dosjes është “Tepër Sekret”. Dokumentet në dosje datojnë në vitet 1953. Dosja i 

përket Fondit Kosova.  



9. Fashikull nr. 1521, në ngarkim të Q. B., me 2 vëllime me 113 (njëqind e trembëdhjetë) 

fletë dhe një zarf me kartela, fotografi dhe kartolina. Niveli i klasifikimit të dosjes është 

“Tepër Sekret”. Dokumentet në dosje datojnë në vitet 1963-1975. Dosja i përket Fondit 

Kosova.  

10. Dosje agjenturale nr. 164 “Pseudodemokrati”, 3 volume përkatësisht me 200 (dyqind) 

fletë, 284 (dyqind e tetëdhjetë e katër) fletë dhe 229 (dyqind e njëzet e nëntë) fletë. 

Niveli i klasifikimit të dosjes është “Tepër Sekret”. Dokumentet në dosje datojnë në 

vitet 1990. Dosja i përket ish Fondit Drejtoria e Punëve të Brendshme Tiranë.  

11. Libër i Fondit Sekret (Veçantë) 1987,1988,1989,1990 dhe 1991, me 97 (nëntëdhjetë e 

shtatë) fletë. Niveli i dokumentit është “Sekret”. Dokumenti daton në vitet 1987-1990. 

Dokumenti i përket ish Fondit Dega e Punëve të Brendshme Korçë.  

12. Regjistër i veprimeve të kryera me T.O nr. 39, me 101 (njëqind e një) fletë. Niveli i 

dokumentit është “Sekret”. Dokumenti daton në vitet 1970-1989. Dokumenti i përket 

ish Fondit Dega e Punëve të Brendshme Korçë.  

13. Fondi Dega e Punëve të Brendshme Korçë, vendim i datës 14.09.1988 për shpenzimin 

e 15 (pesëmbëdhjetë) lekëve nga fondi sekret për përballimin e shpenzimeve të dhomës 

nr. 112 në Hotel “Iliria” dhe vërtetim i datës 15.09.1988 i pagesës për përdorimin e 

dhomës, me 2 (dy) fletë në total. Niveli i dokumentit është “Sekret”. Dokumenti daton 

në vitet 1988.  

14. Dosje përpunimi nr. 407, në ngarkim të F. M., me 200 (dyqind) fletë dhe një zarf me 

8 (tetë) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “Tepër Sekret”. Dokumentet në dosje 

datojnë në vitet 1954-1990. Dosja i përket ish Fondit Dega e Punëve të Brendshme 

Korçë. 

15. Fondi nr.6, Drejtoria e III-të, Viti 1964, Dosje kërkimi nr. 854 mbi përpunimin 

agjenturalo operativ të të arratisurit A. M., kapur dhe asgjësuar më 1964”, me 178 

(njëqind e shtatëdhjetë e tetë) fletë. Niveli i klasifikimit “tepër sekret”. Dokumentet 

datojnë nga viti 1954-1964.  

16. Fondi nr.6, Viti 1953, Dosja nr.391, Buletin informativ me të dhëna mbi veprimtarinë 

armiqësore të shteteve kapitaliste e të emigracionit reaksionar shqiptar jashtë shtetit 

kundër vendit tonë”, me 25 (njëzet e pesë) fletë. Niveli i klasifikimit “Tepër Sekret”. 

Dokumentet e dosjes datojnë në vitin 1953.  

17. Fondi nr.6, Viti 1954, Dosja nr. 427, “Relacione dhe informacione mbi gjendjen dhe 

aktivitetin e emigracionit reaksionar shqiptar jashtë shtetit si dhe organizatat e tyre 

reaksionare”, me 27 (njëzet e shtatë) fletë. Niveli i klasifikimit “Tepër Sekret”. 

Dokumentet e dosjes datojnë ne vitin 1954.  

18. Fondi nr.6, Viti 1954, Dosja nr.434, “Raport i Degës I (të zbulimit politik) mbi 

gjendjen politike në Itali partitë politike, gjendja ushtarake, dhe organizimi i forcave 

të armatosura italiane, gjendja ekonomike dhe mbi organet e zbulimit e veprimtaria  e 

tyre kundër vendit tonë”, me 23 (njëzet e tre) fletë. Niveli i klasifikimit “Sekret”. 

Dokumentet e dosjes datojnë në vitin 1954.  

19. Fondi nr.6, Viti 1955, Dosja nr. 443, “Raporte vjetore mbi veprimtarinë e drejtësisë së 

zbulimit politik në drejtim të aktivitetit armiqësor të emigracionit reaksionar shqiptar 

dhe zbulimeve kapitaliste kundër vendit tonë”, me 83 (tetëdhjetë e tre) fletë. Niveli i 

klasifikimit “Tepër Sekret”. Dokumentet e dosjes datojnë nga viti 1955-1956.  

20. Fondi nr.6, Viti 1954, Dosja nr.442, “Relacione informative mbi gjendjen dhe 

aktivitetin e vendeve imperialiste dhe emigracionit reaksionar shqiptar kundër vendit 



                   
 

tonë”, me 29 (njëzet e nëntë) fletë. Niveli i klasifikimit “Tepër Sekret”. Dokumentet e 

dosjes datojnë në vitin 1954.  

21. Fondi nr.6, Viti 1955, Dosja nr.463, “Raport mbi analizën e punës të seksionit I-rë për 

organizimin e punës në drejtim të zbulimeve kapitaliste dhe të emigracionit reaksionar 

shqiptar jashtë vendit”, me 10 (dhjetë) fletë. Niveli i klasifikimit “Tepër Sekret”. 

Dokumentet e dosjes datojnë nga viti 1955-1956.  

22. Fondi nr.6, Viti 1955, Dosja nr. 465, “Relacion dërguar Ministrit të Punëve të 

Brendshme, mbi nevojën e zgjerimit dhe përgatitjen e kuadrove për ngritjen e 

rezidencave ilegale jashtë shtetit”, me 3 (tre) fletë. Niveli i klasifikimit “Tepër Sekret”. 

Dokumentet e dosjes datojnë në vitin 1955.  

23. Fondi nr.6, Viti 1956, Dosja nr. 506 “Relacion dhe informacion i hollësishëm mbi 

gjendjen, organizimin dhe veprimtarinë e emigracionit reaksionar shqiptar jashtë 

shtetit kundër vendit tonë”, me 54 (pesëdhjetë e katër) fletë. Niveli i klasifikimit “Tepër 

Sekret”. Dokumentet e dosjes datojnë në vitin 1956.  

24. Fondi nr.6, Viti 1956, Dosja nr. 505, “Të dhëna informative nga burimet e zbulimit 

politik mbi gjendjen dhe veprimtarin e të arratisurve shqiptar dhe listat e tyre në kampet 

e përqendrimit të tyre në Itali”, me 50 (pesëdhjetë) fletë. Niveli i klasifikimit “Tepër 

Sekret”. Dokumentet e dosjes datojnë në vitin 1956.  

25. Fondi nr.6, Viti 1956, Dosja nr. 504, “Të dhëna informative nga burimet e zbulimit 

politik mbi veprimtarinë armiqësore të emigracionit politik reaksionar dhe shteteve 

kapitaliste nëpërmjet organizatave “Asambleja e Kombeve Evropiane të realizuara 

Evropa e Lirë” dhe “Asambleja Botërore e Lirisë”, me 28 (njëzet e tetë) fletë. Niveli i 

klasifikimit “Tepër sekret”. Dokumentet e dosjes datojnë në vitin 1956.  

26. Fondi nr.6, Viti 1957, Dosja nr. 537, “Raport pune mbi veprimet agjenturalo-operative 

në drejtim të emigracionit reaksionar shqiptar në Francë dhe Amerikë”, me 30 

(tridhjetë) fletë. Niveli i klasifikimit “Tepër Sekret”. Dokumentet e dosjes datojnë në 

vitin 1957.  

27. Fondi nr.6, Viti 1957, Dosja nr.547, “Raport vjetor dhe relacione mbi veprimtarinë 

armiqësore të jashtme kundër Rep. Pop. Shqiptare dhe aktiviteti i emigracionit 

reaksionar shqiptar jashtë shtetit”, me 27 (njëzet e shtatë) fletë. Niveli i klasifikimit 

“Tepër Sekret”. Dokumentet e dosjes datojnë në vitin 1957.  

28. Fondi nr.6, Viti 1957, Dosja nr. 546, “Mbi zbulimin e amnistisë së shpallur nga 

përfundimi i Kuvendit Popullor për emigracionin reaksionar jashtë shtetit, 

informacione e relacione për këtë problem dhe vendimi i Byrosë Politike të P.P.Sh-së 

për zgjatjen e afatit të amnistisë”, me 43 (dyzet e tre) fletë. Niveli i klasifikimit “Tepër 

Sekret”. Dokumentet e dosjes datojnë në vitin 1957.  

29. Fondi nr.6, Viti 1957, Dosja nr. 539, “Relacione mbi gjendjen politike në Egjipt pas 

revolucionit të korrikut 1952, grushti i shtetit që rrëzoi mbretin Faruk dhe masat e 

mëvonshme për stabilizimin e gjendjes së brendshme e të jashtme në Egjipt”, me 19 

(nëntëmbëdhjetë) fletë. Niveli i klasifikimit “Tepër Sekret”. Dokumentet e dosjes 

datojnë në vitin 1957.  

30. Fondi nr.4, Drejtoria e I, Viti 1990, Dosja nr. 687 “Për disa të dhëna mbi reagimet e 

komentet për krijimin e Partisë Demokratike dhe rreth situatës aktuale”, me 14 

(katërmbëdhjetë) fletë. Dokumentet datojnë në vitin 1990. Niveli i klasifikimit 

“Sekret”.  



31. Fondi nr.4, Drejtoria e I, Viti 1991, Dosja nr.111 “Për disa probleme që kanë ngritur 

drejtuesit e Partisë Demokratike për depolitizimin e forcave të ruajtjes së rendit”, me 

11 (njëmbëdhjetë) fletë. Dokumentet datojnë në vitin 1991. Niveli i klasifikimit 

“Sekret”.  

32. Fondi nr.4, Drejtoria e I, Viti 1990, Dosja nr. 647 “Disa të dhëna për organizime dhe 

demostrata në Tiranë dhe Shkodër”, me 7 (shtatë)fletë. Dokumentet datojnë në vitin 

1990. Niveli i klasifikimit “Sekret”.  

33. Fondi nr.4, Drejtoria e I, Viti 1990, Dosja nr. 643 “Informacion për intesifikimin e 

veprimtarisë armiqësore në Tiranë”, me 9 (nëntë) fletë. Dokumentet datojnë nga vitin 

1990 deri 1991. Niveli i klasifikimit “Sekret”.  

34. Fondi nr.4, Drejtoria e I, Viti 1990, Dosja nr. 644 “Për disa të dhëna që bëjnë për 

manifestime e grumbullime të ndryshme”, me 7(shtatë) fletë. Dokumentet datojnë në 

vitin 1990. Niveli i klasifikimit “Sekret”.  

35. Fondi nr.4, Drejtoria e I, Viti 1990, Dosja nr. 637 “Për zbulimin e parandalimin e një 

veprimtarie armiqësore të organizuar në qytetin e Tiranës”, me 8 (tetë) fletë. 

Dokumentet datojnë në vitin 1990. Niveli i klasifikimit “Sekret”.  

36. Fondi nr.4, Drejtoria e I, Viti 1990, Dosja nr. 636 “Informacion për punën e bërë për 

zbulimin, parandalimin dhe goditjen e veprimtarisë armiqësore të organizuar në qytetin 

e Tiranës që ndiqet në problemin e centralizuar “Pseudodemokratët”, me 14 

(katërmbëdhjetë) fletë. Dokumentet datojnë në vitin 1990. Niveli i klasifikimit 

“Sekret”.  

37. Fondi nr.4, Drejtoria e I, Viti 1990, Dosja nr. 642 “Informacion për veprimtarinë 

armiqësore të organizuar në qytetin e Tiranës dhe për disa të dhëna që bëjnë fjalë për 

manifestime e grumbullime të ndryshme”, me 23 (njëzet e tre) fletë. Dokumentet 

datojnë në vitin 1990. Niveli i klasifikimit “Sekret”.  

38. Fondi nr.4, Drejtoria e I, Viti 1990, Dosja nr. 634 “Për organizimin e një demonstrate 

dhe disa të dhëna e komente armiqësore në qytetin e Shkodrës”, me 4 (katër) fletë. 

Dokumentet datojnë në vitin 1990. Niveli i klasifikimit “Sekret”.  

39. Fondi nr.4, Drejtoria e I, Viti 1990, Dosja nr. 633 “Për të dhënat e komentet e marra 

pas ngjarjes së datës 13.12.1990 në qytetin e Shkodrës”, me 6 (gjashtë) fletë. 

Dokumentet datojnë nga vitin 1990 deri 1991. Niveli i klasifikimit “Sekret”.  

40. Fondi nr.4, Drejtoria e I, Viti 1991, Dosja nr. 52 “Për takimin e S. B. e N. C. me 

ambasadorin francez”, me 2 (dy) fletë. Dokumentet datojnë në vitin 1991. Niveli i 

klasifikimit “Sekret”.  

41. Fondi nr.6, Drejtoria e III, Viti 1945, Dosja nr.19/2 “Dosje fashikullore me dokumenta 

mbi veprimtarinë armiqësore të kriminelit të luftës Q. M. gjatë luftës e pas çlirimit në 

arrati”, me 34 (tridhjetë e katër) fletë. Dokumentet datojnë nga vitin 1945-1957. Niveli 

i klasifikimit “Tepër Sekret”.  
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