
VENDIME MBI BAZËN E KËRKESAVE TË INSTITUCIONEVE KUSHTETUESE DHE 
ATYRE PUBLIKE 

 
 

Vendim Nr.844 Datë 08.01.2020 (i shkurtuar) 
 
Bazuar në nenin 10, nenin 26, e në vijim të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 
Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 
8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe 
Enteve Publike”, Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të Shtetit,   

 
 

V E N D O S I 
 

1. Të informojë Institutin e Studimeve të Krimeve dhe Pasojave të Komunizmit në Shqipëri, 
për informacionin që kërkohet me shkresën nr. 1769 dt. 24.12.2019 tonën, në kuadër të 
vlerësimit të cilësive etike, morale dhe profesionale përpara emërimit të kandidatit për 
nivele drejtuese në ISKK se :  

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

tij, sipas Nenit 29, pika 2, të Ligjit nr.45/2015, “Për të Drejtën e Informimit për Dokumentet 
e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë. 

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

Komunizmit në Shqipëri  
 

3. Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit. 
 

 

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

 
Vendim Nr.9 Datë 16.01.2020 (i shkurtuar) 

 
Bazuar në nenin 10, nenin 26, e në vijim të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 
Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 
8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe 
Enteve Publike”, Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të Shtetit,   

 



V E N D O S I 
 

1. Të informojë Institucionin e Presidencës së Republikës së Shqipërisë, për informacionin 
që kërkohet me shkresën nr. 4097 prot datë 06.11.2019, ‘’Kërkesë për informacion’’, në 
kuadër të dekorimit të shtetasit T. A. Nga verifikimet e kryera deri tani rezulton se: 

 
Figuron në dokumente të ish-Sigurimit të Shtetit përkatësisht në dokumentet: 

 
a) Dosja hetimore-gjyqësore nr.13526 në ngarkim të T. M. A. nga përmbajtja e të cilës 

rezulton se gjykata ka vendosur përveç dënimit me 10 vjet heqje të lirisë ti hiqen të dënuarit 
‘’Urdhri i Punës’’, ‘’Medalja e Punës’’ dhe titujt ‘’Artist i Merituar’’ e ‘’Artist i Popullit’’ 
të akorduara nga Presidiumi; 
 

b) Dosje hetimore nr. 11700 ku figuron në cilësinë e dëshmitarit të akuzës të çështjes, në vitin 
1980, në ngarkim të shtetasit Y. D. për akuzën, Agjitacion e propagandë kundër shtetit, 
vepër penale e parashikuar nga neni 55/1 i Kodit Penal, në Kreun, ‘’Krime kundër shtetit’’, 
të cilat bëjnë pjesë në kategorinë e veprave penale të përkufizuara në ligjin nr.7514, datë 
30.09.1991, ‘’Për pafajësinë, amnistinë dhe rehabilitimin e ish të dënuarve dhe të 
përndjekurve politikë’’, të ndryshuar dhe hyjnë në fushën e veprimit të ligjit 45/2015, ‘’ 
Për të Drejtën e Informimit për Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës 
Popullore Socialiste të Shqipërisë”. 
 

2. Bazuar në nenin 26 pika 7 të Ligjit nr. 45/2015 ‘’Për të Drejtën e Informimit për 
Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, në 
rast se përmbajtja e informacionit nuk është e mjaftueshme, Autoriteti ju krijon mundësinë 
e njohjes së dokumenteve.  
 

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

4. Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit. 
 

Kryetare: Gentiana Sula 
Anëtarë: Dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 
 

Vendim Nr.11 Datë 16.01.2020 (i shkurtuar) 
 
Bazuar në nenin 10, nenin 26, e në vijim të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 
Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 
8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe 
Enteve Publike”, Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të Shtetit,   

 



V E N D O S I 
 

1. Të informojë Komisionin e Jashtëm të Vlerësimit, për informacionin që kërkohet me 
shkresën nr. 82/56 prot. datë 06.12.2019, se nga verifikimiet e kryera deri tani për z. I. S. 
B. nuk rezulton : 

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

bashkëpunëtor ose i favorizuar nga ish-Sigurimi i Shtetit deri në 2 korrik 1991, në zbatim 
të ligjit 12/2018 ‘’Për vlerësimin kalimtar dhe periodik të punonjësve të Policisë së Shtetit, 
Gardës së Republikës dhe Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat në Ministrinë 
Brendshme’’ të Ligjit nr.45/2015, “Për të Drejtën e Informimit për Dokumentet e ish-
Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë. 

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

3. Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit. 
 

Kryetare: Gentiana Sula 
Anëtarë:Dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 
 

Vendim Nr.12 Datë 16.01.2020 (i shkurtuar) 
 
Bazuar në nenin 10, nenin 26, e në vijim të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 
Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 
8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe 
Enteve Publike”, Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të Shtetit,   

 
V E N D O S I 

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

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

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

bashkëpunëtor ose i favorizuar nga ish-Sigurimi i Shtetit deri në 2 korrik 1991, në zbatim 
të ligjit 12/2018 ‘’Për vlerësimin kalimtar dhe periodik të punonjësve të Policisë së Shtetit, 
Gardës së Republikës dhe Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat në Ministrinë 
Brendshme’’ të Ligjit nr.45/2015, “Për të Drejtën e Informimit për Dokumentet e ish-
Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë. 
 

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



3. Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit 
 

Kryetare: Gentiana Sula 
Anëtarë: Dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 
 

 

Vendim Nr.13 Datë 16.01.2020 (i shkurtuar) 
 
Bazuar në nenin 10, nenin 26, e në vijim të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 
Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 
8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe 
Enteve Publike”, Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të Shtetit,   

 
V E N D O S I 

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

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

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

bashkëpunëtor ose i favorizuar nga ish-Sigurimi i Shtetit deri në 2 korrik 1991, në zbatim 
të ligjit 12/2018 ‘’Për vlerësimin kalimtar dhe periodik të punonjësve të Policisë së Shtetit, 
Gardës së Republikës dhe Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat në Ministrinë 
Brendshme’’ të Ligjit nr.45/2015, “Për të Drejtën e Informimit për Dokumentet e ish-
Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë. 
 

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

3. Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit. 
 

Kryetare: Gentiana Sula 
Anëtarë: Dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 
 

 

Vendim Nr.14 Datë 16.01.2020 (i shkurtuar) 
 
Bazuar në nenin 10, nenin 26, e në vijim të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 
Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 



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

 
V E N D O S I 

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

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

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

bashkëpunëtor ose i favorizuar nga ish-Sigurimi i Shtetit deri në 2 korrik 1991, në zbatim 
të ligjit 12/2018 ‘’Për vlerësimin kalimtar dhe periodik të punonjësve të Policisë së Shtetit, 
Gardës së Republikës dhe Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat në Ministrinë 
Brendshme’’ të Ligjit nr.45/2015, “Për të Drejtën e Informimit për Dokumentet e ish-
Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë. 
 

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

3. Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit. 
 

Kryetare: Gentiana Sula 
Anëtarë:Dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 
 

 

Vendim Nr. 15 Datë 16.01.2020 (i shkurtuar) 
 
Bazuar në nenin 10, nenin 26, e në vijim të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 
Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 
8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe 
Enteve Publike”, Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të Shtetit,   

 
V E N D O S I 

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

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

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

bashkëpunëtor ose i favorizuar nga ish-Sigurimi i Shtetit deri në 2 korrik 1991, në zbatim 
të ligjit 12/2018 ‘’Për vlerësimin kalimtar dhe periodik të punonjësve të Policisë së Shtetit, 



Gardës së Republikës dhe Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat në Ministrinë 
Brendshme’’ të Ligjit nr.45/2015, “Për të Drejtën e Informimit për Dokumentet e ish-
Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë. 
 

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

3. Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit. 
 

Kryetare: Gentiana Sula 
Anëtarë:Dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 
 

 

Vendim Nr. 29 Datë 22.01.2020 (i shkurtuar) 
 
Bazuar në nenin 10, nenin 26, e në vijim të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 
Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 
8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe 
Enteve Publike”, Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të Shtetit,   

 
V E N D O S I 

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

shkresën nr. 416 prot. datë 05.11.2019, në kuadër të verifikimit të figurës, integritetit dhe 
vlerësimit të cilësive etike, morale dhe profesionale të kandidateve për Anëtar i Jashtëm në 
Akademinë e Shkencave të Shqipërisë ku rezulton se: 

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

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

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

3. Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit. 
 

Kryetare: Gentiana Sula 
Anëtarë: Altin Hoxha, Dr. Marenglen Kasmi 
 

 



Vendim Nr.30 Datë 30.01.2020 (i shkurtuar) 
 
Bazuar në nenin 10, nenin 26, e në vijim të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 
Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 
8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe 
Enteve Publike”, Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të Shtetit,   

 
V E N D O S I 

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

shkresën nr. 425 prot. datë 06.11.2019, në kuadër të verifikimit të figurës, integritetit dhe 
vlerësimit të cilësive etike, morale dhe profesionale të kandidatit për Anëtar i Jashtëm në 
Akademinë e Shkencave të Shqipërisë ku rezulton se: 

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

të tij, sipas Nenit 29, pika 2, të Ligjit nr.45/2015, “Për të Drejtën e Informimit për 
Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë. 
 

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

3. Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit. 
 

Kryetare: Gentiana Sula 
Anëtarë: Altin Hoxha, Dr. Marenglen Kasmi 
 

 

Vendim Nr.31 Datë 22.01.2020 (i shkurtuar) 
 
Bazuar në nenin 10, nenin 26, e në vijim të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 
Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 
8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe 
Enteve Publike”, Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të Shtetit,   
 

V E N D O S I 

 
1. Të informojë Institucionin e Bashkisë Maliq, për informacionin që kërkohet me shkresën 

nr. 16 prot datë 09.01.20209, ”Kërkesë për informacion”, në kuadër të dekorimit të shtetasit 
H. V. nga verifikimet e kryera deri tani rezulton se : 

 
 



a) nuk ka qenë person në ndjekje për spiunazh apo terrorizëm; 
b) nuk ka qenë bashkëpunëtorë aktiv të ish-Sigurimit të Shtetit, sipas përcaktimeve të këtij 

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

Nr.45/2015, “Për të Drejtën e Informimit për Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të 
Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”.  

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

 
 

3. Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit. 
 

 

Kryetare: Gentiana Sula 
Anëtarë: Altin Hoxha, Dr. Marenglen Kasmi 
 

 

Vendim Nr.32 Datë 22.01.2020 (i shkurtuar) 
 
Bazuar në nenin 10, nenin 26, e në vijim të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 
Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 
8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe 
Enteve Publike”, Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të Shtetit,   

 
V E N D O S I 

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

kërkohet me shkresën nr. 70/2 prot. dt 21.11.2019, se nga verifikimet e kryera deri tani për                      
Z. Dhimitraq Jorgaq Ziu, nuk rezulton:  

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

bashkëpunëtor ose i favorizuar nga ish-Sigurimi i Shtetit deri në 2 korrik 1991, në zbatim 
të ligjit 12/2018 “Për vlerësimin kalimtar dhe periodik të punonjësve të Policisë së Shtetit, 
Gardës së Republikës dhe Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat në Ministrinë 
e Brendshme” sipas përcaktimeve të Ligjit Nr.45/2015, “Për të Drejtën e Informimit për 
Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”. 

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

 
3. Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit 



Kryetare: Gentiana Sula 
Anëtarë: Altin Hoxha, Dr. Marenglen Kasmi 
 

 

Vendim Nr.33 Datë 22.01.2020 (i shkurtuar) 
 
Bazuar në nenin 10, nenin 26, e në vijim të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 
Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 
8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe 
Enteve Publike”, Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të Shtetit,   
 

V E N D O S I 
 

1. Të informojë Institucionin e Komisionit të Jashtëm të Vlerësimit, për informacionin që 
kërkohet me shkresën nr. 63/55 prot. dt 12.11.2019, se nga verifikimet e kryera deri tani 
për Z. K. V. M. nuk rezulton:  

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

bashkëpunëtor ose i favorizuar nga ish-Sigurimi i Shtetit deri në 2 korrik 1991, në zbatim 
të ligjit 12/2018 “Për vlerësimin kalimtar dhe periodik të punonjësve të Policisë së Shtetit, 
Gardës së Republikës dhe Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat në Ministrinë 
e Brendshme” sipas përcaktimeve të Ligjit Nr.45/2015, “Për të Drejtën e Informimit për 
Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”. 

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

 
3. Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit.  

 

Kryetare: Gentiana Sula 
Anëtarë: Altin Hoxha, Dr. Marenglen Kasmi 
 

 

Vendim Nr.34 Datë 22.01.2020 (i shkurtuar) 
 
Bazuar në nenin 10, nenin 26, e në vijim të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 
Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 
8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe 
Enteve Publike”, Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të Shtetit,   

 
 



V E N D O S I 
 

1. Të informojë Institucionin e Komisionit të Jashtëm të Vlerësimit, për informacionin që 
kërkohet me shkresën nr. 62/56 prot. dt 12.11.2019, se nga verifikimet e kryera deri tani 
për  Z. Z. M. S. nuk rezulton:  

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

bashkëpunëtor ose i favorizuar nga ish-Sigurimi i Shtetit deri në 2 korrik 1991, në zbatim 
të ligjit 12/2018 “Për vlerësimin kalimtar dhe periodik të punonjësve të Policisë së Shtetit, 
Gardës së Republikës dhe Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat në Ministrinë 
e Brendshme” sipas përcaktimeve të Ligjit Nr.45/2015, “Për të Drejtën e Informimit për 
Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”. 

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

 
3. Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit.  

 

Kryetare: Gentiana Sula 
Anëtarë: Altin Hoxha, Dr. Marenglen Kasmi 
 

Vendim Nr.35 Datë 22.01.2020 (i shkurtuar) 
 
Bazuar në nenin 10, nenin 26, e në vijim të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 
Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 
8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe 
Enteve Publike”, Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të Shtetit 

V E N D O S I 
 

1. Të informojë Institucionin e Komisionit të Jashtëm të Vlerësimit, për informacionin që 
kërkohet me shkresën nr. 28/51 prot. dt 15.10.2019, se nga verifikimet e kryera deri tani 
për Z. J. F. Xh. nuk rezulton:  

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

bashkëpunëtor ose i favorizuar nga ish-Sigurimi i Shtetit deri në 2 korrik 1991, në zbatim 
të ligjit 12/2018 “Për vlerësimin kalimtar dhe periodik të punonjësve të Policisë së Shtetit, 
Gardës së Republikës dhe Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat në Ministrinë 
e Brendshme” sipas përcaktimeve të Ligjit Nr.45/2015, “Për të Drejtën e Informimit për 
Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”. 

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



 
3. Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit.  

 

Kryetare: Gentiana Sula 
Anëtarë: Altin Hoxha, Dr. Marenglen Kasmi 
 

 

Vendim Nr.36 Datë 22.01.2020 (i shkurtuar) 
 
Bazuar në nenin 10, nenin 26, e në vijim të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 
Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 
8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe 
Enteve Publike”, Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të Shtetit,   

 
V E N D O S I 

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

kërkohet me shkresën nr. 66/56 prot. dt 15.11.2019, se nga verifikimet e kryera deri tani 
për Z. I. K. M. nuk rezulton:  

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

bashkëpunëtor ose i favorizuar nga ish-Sigurimi i Shtetit deri në 2 korrik 1991, në zbatim 
të ligjit 12/2018 “Për vlerësimin kalimtar dhe periodik të punonjësve të Policisë së Shtetit, 
Gardës së Republikës dhe Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat në Ministrinë 
e Brendshme” sipas përcaktimeve të Ligjit Nr.45/2015, “Për të Drejtën e Informimit për 
Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”. 

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

 
3. Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit.  

 

 

Kryetare: Gentiana Sula 
Anëtarë: Altin Hoxha, Dr. Marenglen Kasmi 
 

 



Vendim Nr. 37 Datë 22.01.2020 (i shkurtuar) 
 
Bazuar në nenin 10, nenin 26, e në vijim të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 
Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 
8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe 
Enteve Publike”, Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të Shtetit,   

 
V E N D O S I 

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

kërkohet me shkresën nr. 64/53 prot. dt 11.11.2019, se nga verifikimet e kryera deri tani 
për Z. Bilbil Shefqet Mema, nuk rezulton:  

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

bashkëpunëtor ose i favorizuar nga ish-Sigurimi i Shtetit deri në 2 korrik 1991, në zbatim 
të ligjit 12/2018 “Për vlerësimin kalimtar dhe periodik të punonjësve të Policisë së Shtetit, 
Gardës së Republikës dhe Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat në Ministrinë 
e Brendshme” sipas përcaktimeve të Ligjit Nr.45/2015, “Për të Drejtën e Informimit për 
Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”. 

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

 
3. Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit.  

 

 

Kryetare: Gentiana Sula 
Anëtarë: Altin Hoxha, Dr. Marenglen Kasmi 
 

 

Vendim Nr.38 Datë 22.01.2020 (i shkurtuar) 
 
Bazuar në nenin 10, nenin 26, e në vijim të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 
Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 
8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe 
Enteve Publike”, Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të Shtetit,   
 

V E N D O S I 
1. Të informojë Institucionin e Komisionit të Jashtëm të Vlerësimit, për informacionin që 

kërkohet me shkresën nr. 2/32 prot. dt 12.11.2019, se nga verifikimet e kryera deri tani për                      
Z. A. S. M. nuk rezulton:  



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

bashkëpunëtor ose i favorizuar nga ish-Sigurimi i Shtetit deri në 2 korrik 1991, në zbatim 
të ligjit 12/2018 “Për vlerësimin kalimtar dhe periodik të punonjësve të Policisë së Shtetit, 
Gardës së Republikës dhe Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat në Ministrinë 
e Brendshme” sipas përcaktimeve të Ligjit Nr.45/2015, “Për të Drejtën e Informimit për 
Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”. 

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

 
3. Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit.  

 

Kryetare: Gentiana Sula 
Anëtarë: Altin Hoxha, Dr. Marenglen Kasmi  
 

Vendim Nr.39 Datë 22.01.2020 (i shkurtuar) 
 
Bazuar në nenin 10, nenin 26, e në vijim të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 
Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 
8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe 
Enteve Publike”, Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të Shtetit 

V E N D O S I 
 

1. Të informojë Institucionin e Komisionit të Jashtëm të Vlerësimit, për informacionin që 
kërkohet me shkresën nr. 92/53 prot. dt 14.11.2019, se nga verifikimet e kryera deri tani 
për Z. A. G. T. nuk rezulton:  

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

bashkëpunëtor ose i favorizuar nga ish-Sigurimi i Shtetit deri në 2 korrik 1991, në zbatim 
të ligjit 12/2018 “Për vlerësimin kalimtar dhe periodik të punonjësve të Policisë së Shtetit, 
Gardës së Republikës dhe Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat në Ministrinë 
e Brendshme” sipas përcaktimeve të Ligjit Nr.45/2015, “Për të Drejtën e Informimit për 
Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”. 

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

 
3. Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit.  

 
Kryetare: Gentiana Sula 
Anëtarë: Altin Hoxha, Dr. Marenglen Kasmi 



Vendim Nr.40 Datë 22.01.2020 (i shkurtuar) 
 
Bazuar në nenin 10, nenin 26, e në vijim të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 
Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 
8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe 
Enteve Publike”, Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të Shtetit, 

V E N D O S I 
 

1. Të informojë Institucionin e Komisionit të Jashtëm të Vlerësimit, për informacionin që 
kërkohet me shkresën nr. 81/3 prot. dt 20.11.2019, se nga verifikimet e kryera deri tani për                      
Z. Luigj Pjetër Vathi, nuk rezulton:  

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

bashkëpunëtor ose i favorizuar nga ish-Sigurimi i Shtetit deri në 2 korrik 1991, në zbatim 
të ligjit 12/2018 “Për vlerësimin kalimtar dhe periodik të punonjësve të Policisë së Shtetit, 
Gardës së Republikës dhe Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat në Ministrinë 
e Brendshme” sipas përcaktimeve të Ligjit Nr.45/2015, “Për të Drejtën e Informimit për 
Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”. 

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

 
3. Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit.  

 

Kryetare: Gentiana Sula 
Anëtarë: Altin Hoxha, Dr. Marenglen Kasmi 
 

Vendim Nr.43 Datë 22.01.2020 (i shkurtuar) 
 
Bazuar në nenin 10, nenin 26, e në vijim të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 
Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 
8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe 
Enteve Publike”, Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të Shtetit,   

 
V E N D O S I 

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

kërkohet me shkresën nr. 2/32 prot. dt 12.11.2019, se nga verifikimet e kryera deri tani për  
Z. S. M. R. nuk rezulton:  

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

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



të ligjit 12/2018 “Për vlerësimin kalimtar dhe periodik të punonjësve të Policisë së Shtetit, 
Gardës së Republikës dhe Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat në Ministrinë 
e Brendshme” sipas përcaktimeve të Ligjit Nr.45/2015, “Për të Drejtën e Informimit për 
Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”. 

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

 
3. Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit.  

 

Kryetare: Gentiana Sula 
Anëtarë: Altin Hoxha, Dr. Marenglen Kasmi 
 

 

Vendim Nr.61 Datë 31.01.02.2020 (i shkurtuar) 
 
Bazuar në nenin 10, nenin 26, e në vijim të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 
Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 
8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe 
Enteve Publike”, Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të Shtetit,   

 
V E N D O S I 

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

kërkohet me shkresën nr. 67/55 prot dt 06.12.2019, se nga verifikimet e kryera deri tani për                      
Z. Mehdi Enver Çanga, nuk rezulton:  

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

bashkëpunëtor ose i favorizuar nga ish-Sigurimi i Shtetit deri në 2 korrik 1991, në zbatim 
të ligjit 12/2018 “Për vlerësimin kalimtar dhe periodik të punonjësve të Policisë së Shtetit, 
Gardës së Republikës dhe Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat në Ministrinë 
e Brendshme” sipas përcaktimeve të Ligjit Nr.45/2015, “Për të Drejtën e Informimit për 
Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”. 

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

 
3. Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit.  

 

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



Vendim Nr.62 Datë 31.01.02.2020 (i shkurtuar) 
 
Bazuar në nenin 10, nenin 26, e në vijim të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 
Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 
8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe 
Enteve Publike”, Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të Shtetit,   
 

V E N D O S I 
 

1. Të informojë Institucionin e Komisionit të Jashtëm të Vlerësimit, për informacionin që 
kërkohet me shkresën nr. 85/4 prot dt 06.12.2019, se nga verifikimet e kryera deri tani për                      
Z. H. M. F. nuk rezulton:  

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

bashkëpunëtor ose i favorizuar nga ish-Sigurimi i Shtetit deri në 2 korrik 1991, në zbatim 
të ligjit 12/2018 “Për vlerësimin kalimtar dhe periodik të punonjësve të Policisë së Shtetit, 
Gardës së Republikës dhe Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat në Ministrinë 
e Brendshme” sipas përcaktimeve të Ligjit Nr.45/2015, “Për të Drejtën e Informimit për 
Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”. 

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

 
3. Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit.  

 

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

Vendim Nr.63 Datë 31.01.2020 (i shkurtuar) 
 
Bazuar në nenin 10, nenin 26, e në vijim të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 
Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 
8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe 
Enteve Publike”, Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të Shtetit,   
 

V E N D O S I 
 

1. Të informojë Akademinë e Shkencave të Shqipërisë, për informacionin që kërkohet me 
shkresën nr. 497 prot. datë 19.12.2019, në kuadër të verifikimit të figurës, integritetit dhe 
vlerësimit të cilësive etike, morale dhe profesionale të kandidatit për Anëtar të Asamblesë 
të Akademisë së Shkencave të Shqipërisë ku rezulton se: 

 



a) për Z. M. H. nuk figuron të ketë materiale, në dokumente të ish-Sigurimit të Shtetit, në 
emër të saj, sipas Nenit 29, pika 2, të Ligjit nr.45/2015, “Për të Drejtën e Informimit për 
Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë. 
 

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

3. Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit. 
 

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

Vendim Nr.64 Datë 31.01.2020 (i shkurtuar) 
 
Bazuar në nenin 10, nenin 26, e në vijim të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 
Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 
8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe 
Enteve Publike”, Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të Shtetit,   
 

V E N D O S I 
 

1. Të informojë Akademinë e Shkencave të Shqipërisë, për informacionin që kërkohet me 
shkresën nr. 497 prot. datë 19.12.2019, në kuadër të verifikimit të figurës, integritetit dhe 
vlerësimit të cilësive etike, morale dhe profesionale të kandidatit për Anëtar të Asamblesë 
të Akademisë së Shkencave të Shqipërisë ku rezulton se: 

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

të tij, sipas Nenit 29, pika 2, të Ligjit nr.45/2015, “Për të Drejtën e Informimit për 
Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë. 
 

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

3. Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit. 
 
 

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



 
Vendim Nr.65 Datë 31.01.2020 (i shkurtuar) 

 
Bazuar në nenin 10, nenin 26, e në vijim të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 
Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 
8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe 
Enteve Publike”, Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të Shtetit,   
 

V E N D O S I 
 

1. Të informojë Akademinë e Shkencave të Shqipërisë, për informacionin që kërkohet me 
shkresën nr. 497 prot. datë 19.12.2019, në kuadër të verifikimit të figurës, integritetit dhe 
vlerësimit të cilësive etike, morale dhe profesionale të kandidatit për Anëtar të Asamblesë 
të Akademisë së Shkencave të Shqipërisë ku rezulton se: 

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

emër të saj, sipas Nenit 29, pika 2, të Ligjit nr.45/2015, “Për të Drejtën e Informimit për 
Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë. 
 

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

3. Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit. 
 

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

Vendim Nr.66 Datë 31.01.2020 (i shkurtuar) 
 
Bazuar në nenin 10, nenin 26, e në vijim të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 
Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 
8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe 
Enteve Publike”, Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të Shtetit,   
 

V E N D O S I 
 

1. Të informojë Akademinë e Shkencave të Shqipërisë, për informacionin që kërkohet me 
shkresën nr. 497 prot. datë 19.12.2019, në kuadër të verifikimit të figurës, integritetit dhe 
vlerësimit të cilësive etike, morale dhe profesionale të kandidatit për Anëtar të Asamblesë 
të Akademisë së Shkencave të Shqipërisë ku rezulton se: 

 



a) për Z. I. M. nuk figuron të ketë materiale, në dokumente të ish-Sigurimit të Shtetit, në emër 
të tij, sipas Nenit 29, pika 2, të Ligjit nr.45/2015, “Për të Drejtën e Informimit për 
Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë. 
 

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

3. Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit. 
 

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

 

Vendim Nr.67 Datë 31.01.2020 (i shkurtuar) 
 
Bazuar në nenin 10, nenin 26, e në vijim të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 
Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 
8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe 
Enteve Publike”, Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të Shtetit,   
 

V E N D O S I 
 

1. Të informojë Akademinë e Shkencave të Shqipërisë, për informacionin që kërkohet me 
shkresën nr. 497 prot. datë 19.12.2019, në kuadër të verifikimit të figurës, integritetit dhe 
vlerësimit të cilësive etike, morale dhe profesionale të kandidatit për Anëtar të Asamblesë 
të Akademisë së Shkencave të Shqipërisë ku rezulton se: 

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

të tij, sipas Nenit 29, pika 2, të Ligjit nr.45/2015, “Për të Drejtën e Informimit për 
Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë. 
 

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

3. Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit. 
 

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

 



Vendim Nr.68 Datë 31.01.2020 (i shkurtuar) 
 
Bazuar në nenin 10, nenin 26, e në vijim të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 
Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 
8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe 
Enteve Publike”, Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të Shtetit,   

 
V E N D O S I 

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

shkresën nr. 497 prot. datë 19.12.2019, në kuadër të verifikimit të figurës, integritetit dhe 
vlerësimit të cilësive etike, morale dhe profesionale të kandidatit për Anëtar të Asamblesë 
të Akademisë së Shkencave të Shqipërisë ku rezulton se: 

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

Shtetit, në emër të tij, sipas Nenit 29, pika 2, të Ligjit nr.45/2015, “Për të Drejtën e 
Informimit për Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të 
Shqipërisë. 
 

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

3. Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit. 
 

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

 

Vendim Nr.69 Datë 31.01.2020 (i shkurtuar) 
 
Bazuar në nenin 10, nenin 26, e në vijim të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 
Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 
8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe 
Enteve Publike”, Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të Shtetit,   

 
V E N D O S I 

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

shkresën nr. 497 prot. datë 19.12.2019, në kuadër të verifikimit të figurës, integritetit dhe 
vlerësimit të cilësive etike, morale dhe profesionale të kandidatit për Anëtar të Asamblesë 
të Akademisë së Shkencave të Shqipërisë ku rezulton se: 

 



a) për Z. A. N. nuk figuron të ketë materiale, në dokumente të ish-Sigurimit të Shtetit, në 
emër të tij, sipas Nenit 29, pika 2, të Ligjit nr.45/2015, “Për të Drejtën e Informimit për 
Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë. 
 

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

3. Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit. 
 

 

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

 

Vendim Nr.70 Datë 31.01.2020 (i shkurtuar) 
 
Bazuar në nenin 10, nenin 26, e në vijim të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 
Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 
8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe 
Enteve Publike”, Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të Shtetit,   
 

V E N D O S I 
 

1. Të informojë Akademinë e Shkencave të Shqipërisë, për informacionin që kërkohet me 
shkresën nr. 497 prot. datë 19.12.2019, në kuadër të verifikimit të figurës, integritetit dhe 
vlerësimit të cilësive etike, morale dhe profesionale të kandidatit për Anëtar të Asamblesë 
të Akademisë së Shkencave të Shqipërisë ku rezulton se: 

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

të saj, sipas Nenit 29, pika 2, të Ligjit nr.45/2015, “Për të Drejtën e Informimit për 
Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë. 
 

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

3. Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit. 
 

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

 



Vendim Nr.71 Datë 31.01.2020 (i shkurtuar) 
 
Bazuar në nenin 10, nenin 26, e në vijim të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 
Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 
8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe 
Enteve Publike”, Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të Shtetit,   

 
V E N D O S I 

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

shkresën nr. 497 prot. datë 19.12.2019, në kuadër të verifikimit të figurës, integritetit dhe 
vlerësimit të cilësive etike, morale dhe profesionale të kandidatit për Anëtar të Asamblesë 
të Akademisë së Shkencave të Shqipërisë ku rezulton se: 

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

emër të tij, sipas Nenit 29, pika 2, të Ligjit nr.45/2015, “Për të Drejtën e Informimit për 
Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë. 
 

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

3. Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit. 
 
 

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

 

VENDIME PËR PERSONA TË PREKUR, PALË TË TRETA, TË AFËRM  
TË TË VDEKURVE APO TË ZHDUKURVE, BASHKËPUNËTORËVE  

APO TË FAVORIZUARVE NGA ISH-SIGURIMI I SHTETIT 
 

Vendim Nr. 845, datë 10.01.2020 (i shkurtuar) 

Bazuar në nenin 5, nenin 19 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 
Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 
8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe 
Enteve Publike”, Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të Shtetit,   
 
                                                             V E N D O S I 

 



1. Të informojë shtetasin V. Xh.  për sa kërkohet në shkresën nr. 1525 prot., datë 05.11.2019, 
që mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që i ndjeri F. Xh. të 
ketë qenë ndonjëherë i survejuar apo të ketë dokumente për të në arkivat e ish-Sigurimit të 
Shtetit.   
 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  
 

Kryetare: Gentiana Sula 
Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 
 
 

Vendim Nr. 846, datë 10.01.2020 (i shkurtuar) 

Bazuar në nenin 5, nenin 19 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 
Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 
8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe 
Enteve Publike”, Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të Shtetit,   
 
 
                                                             V E N D O S I 

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

që mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që e ndjera Sh. H, 
të ketë qenë ndonjëherë e survejuar apo të ketë dokumente për të në arkivat e ish-Sigurimit 
të Shtetit.   

 
2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  
 

 
Kryetare: Gentiana Sula 
Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 
 

Vendim Nr. 847, datë 10.01.2020 (i shkurtuar) 

Bazuar në nenin 5, nenin 19 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 
Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 
8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe 
Enteve Publike”, Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të Shtetit,   
 
                                                             V E N D O S I 

 



1. Të informojë shtetasen R. Sh. (H.), për sa kërkohet në shkresën nr. 1468 prot., datë 
29.10.2019, që mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që i 
ndjeri M. Sh. të ketë qenë ndonjëherë i survejuar apo të ketë dokumente për të në arkivat e 
ish-Sigurimit të Shtetit.   
 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  
 

Kryetare: Gentiana Sula 
Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 
 
 

Vendim Nr. 848, datë 10.01.2020 (i shkurtuar) 

Bazuar në nenin 5, nenin 19 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 
Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 
8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe 
Enteve Publike”, Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të Shtetit,   
 

V E N D O S I 
 

1. Të informojë shtetasen E. Ç. për sa kërkohet në shkresën nr. 1457 prot., datë 28.10.2019, 
që mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që i ndjeri S. Ç. të 
ketë qenë ndonjëherë i survejuar apo të ketë dokumente për të në arkivat e ish-Sigurimit të 
Shtetit.   

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  
 

 
Kryetare: Gentiana Sula 
Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 
 
 

Vendim Nr. 849, datë 10.01.2020 (i shkurtuar) 

Bazuar në nenin 5, nenin 19 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 
Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 
8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe 
Enteve Publike”, Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të Shtetit,   
 

V E N D O S I 
 

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



që mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që i ndjeri R. B. të 
ketë qenë ndonjëherë e survejuar apo të ketë dokumente për të në arkivat e ish-Sigurimit 
të Shtetit.   

 
2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  
 

 
Kryetare: Gentiana Sula 
Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 
 
 

Vendim Nr. 850, datë 10.01.2020 (i shkurtuar) 

Bazuar në nenin 5, nenin 19 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 
Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 
8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe 
Enteve Publike”, Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të Shtetit,   
 
                                                             V E N D O S I 

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

që mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që i ndjeri R. Sh. 
të ketë qenë ndonjëherë i survejuar apo të ketë dokumente për të në arkivat e ish-Sigurimit 
të Shtetit.   
 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë 
 
 

Kryetare: Gentiana Sula 
Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 
 
 

Vendim Nr. 851, datë 10.01.2020 (i shkurtuar) 

Bazuar në nenin 5, nenin 19 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 
Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 
8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe 
Enteve Publike”, Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të Shtetit,   
 
                                                             V E N D O S I 

 



1. Të informojë shtetasin Dh. N. për sa kërkohet në shkresën nr. 1487 prot., datë 30.10.2019, 
që mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që i ndjeri N. N. 
të ketë qenë ndonjëherë i survejuar apo të ketë dokumente për të në arkivat e ish-Sigurimit 
të Shtetit.   
 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  
 

 
Kryetare: Gentiana Sula 
Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 

Vendim Nr. 852, datë 10.01.2020 (i shkurtuar) 

Bazuar në nenin 5, nenin 19 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 
Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 
8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe 
Enteve Publike”, Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të Shtetit,   
 
                                                             V E N D O S I 

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

23.10.2019, që mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që të 
ketë qenë ndonjëherë e survejuar apo të ketë dokumente për të në arkivat e ish-Sigurimit 
të Shtetit.   
 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  
 
 

Kryetare: Gentiana Sula 
Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 
 
 

Vendim Nr. 853, datë 10.01.2020 (i shkurtuar) 

Bazuar në nenin 5, nenin 19 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 
Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 
8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe 
Enteve Publike”, Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të Shtetit,   
 
                                                             V E N D O S I 



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

që mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që e ndjera L. V. 
(M.), të ketë qenë ndonjëherë e survejuar apo të ketë dokumente për të në arkivat e ish-
Sigurimit të Shtetit.   
 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  
 
 

Kryetare: Gentiana Sula 
Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 
 

Vendim Nr. 854, datë 10.01.2020 (i shkurtuar) 

Bazuar në nenin 5, nenin 19 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 
Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 
8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe 
Enteve Publike”, Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të Shtetit,   
 
                                                             V E N D O S I 

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

që mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që shtetase E. V. 
(Z.), të ketë qenë ndonjëherë e survejuar apo të ketë dokumente për të në arkivat e ish-
Sigurimit të Shtetit.   
 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 
Kryetare: Gentiana Sula 
Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 
 
 

Vendim Nr. 855, datë 10.01.2020 (i shkurtuar) 

Bazuar në nenin 5, nenin 19 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 
Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 
8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe 
Enteve Publike”, Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të Shtetit,   
 
                                                             V E N D O S I 



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

që mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që të ketë qenë 
ndonjëherë i survejuar apo të ketë dokumente për të në arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit.   
 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 
 

Kryetare: Gentiana Sula 
Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 
 

Vendim Nr. 856, datë 10.01.2020 (i shkurtuar) 

Bazuar në nenin 5, nenin 19 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 
Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 
8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe 
Enteve Publike”, Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të Shtetit,   
 
                                                             V E N D O S I 

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

që mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që të ketë qenë 
ndonjëherë i survejuar apo të ketë dokumente për të në arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit.   
 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 
Kryetare: Gentiana Sula 
Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 
 
 

Vendim Nr. 857, datë 10.01.2020 (i shkurtuar) 

Bazuar në nenin 5, nenin 19 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 
Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 
8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe 
Enteve Publike”, Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të Shtetit,   
 
                                                             V E N D O S I 

 



1. Të informojë shtetasin T. H. për sa kërkohet në shkresën nr. 1444 prot., datë 24.10.2019, 
që mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që i ndjeri M. H. 
të ketë qenë ndonjëherë e survejuar apo të ketë dokumente për të në arkivat e ish-Sigurimit 
të Shtetit.   
 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 
Kryetare: Gentiana Sula 
Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 
 

Vendim Nr. 858, datë 10.01.2020 (i shkurtuar) 

Bazuar në nenin 5, nenin 19 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 
Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 
8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe 
Enteve Publike”, Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të Shtetit,   
 
                                                             V E N D O S I 

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

që mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që i ndjeri B. H. të 
ketë qenë ndonjëherë e survejuar apo të ketë dokumente për të në arkivat e ish-Sigurimit 
të Shtetit.   
 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 
Kryetare: Gentiana Sula 
Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 
 
 

Vendim Nr. 859, datë 10.01.2020 (i shkurtuar) 

Bazuar në nenin 5, nenin 19 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 
Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 
8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe 
Enteve Publike”, Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të Shtetit,   
 
 
                                                             V E N D O S I 



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

që mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që të ketë qenë 
ndonjëherë i survejuar apo të ketë dokumente për të në arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit.  
  

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  
 
 

Kryetare: Gentiana Sula 
Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 
 
 

Vendim Nr. 860, datë 10.01.2020 (i shkurtuar) 

Bazuar në nenin 5, nenin 19 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 
Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 
8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe 
Enteve Publike”, Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të Shtetit,   
 
                                                             V E N D O S I 

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

që mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që të ketë qenë 
ndonjëherë i survejuar apo të ketë dokumente për të në arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit.   
 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  
 

 
Kryetare: Gentiana Sula 
Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 
 
 

Vendim Nr. 861, datë 10.01.2020 (i shkurtuar) 

Bazuar në nenin 5, nenin 19 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 
Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 
8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe 
Enteve Publike”, Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të Shtetit,   
 
                                                             V E N D O S I 

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



që mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që i ndjeri B. H. të 
ketë qenë ndonjëherë e survejuar apo të ketë dokumente për të në arkivat e ish-Sigurimit 
të Shtetit.   
 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 
 

Kryetare: Gentiana Sula 
Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 
 
 

Vendim Nr. 862, datë 10.01.2020 (i shkurtuar) 

Bazuar në nenin 5, nenin 19 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 
Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 
8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe 
Enteve Publike”, Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të Shtetit,   
 
                                                             V E N D O S I 

 
1. Të informojë shtetasen V. H. për sa kërkohet në shkresën nr. 1460 prot., datë 28.10.2019, 

që mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që të ketë qenë 
ndonjëherë i survejuar apo të ketë dokumente për të në arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit. 
 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  
 
 

Kryetare: Gentiana Sula 
Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 
 

Vendim Nr. 863, datë 10.01.2020 (i shkurtuar) 

Bazuar në nenin 5, nenin 19 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 
Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 
8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe 
Enteve Publike”, Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të Shtetit,   
 
                                                             V E N D O S I 

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



që mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që i ndjeri H. R. të 
ketë qenë ndonjëherë i survejuar apo të ketë dokumente për të në arkivat e ish-Sigurimit të 
Shtetit.   
 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  
 
 

Kryetare: Gentiana Sula 
Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 
 

Vendim Nr. 864, datë 10.01.2020 (i shkurtuar) 

Bazuar në nenin 5, nenin 19 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 
Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 
8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe 
Enteve Publike”, Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të Shtetit,   
 
                                                             V E N D O S I 

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

që mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që të ketë qenë 
ndonjëherë i survejuar apo të ketë dokumente për të në arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit.   
 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  
 
 

Kryetare: Gentiana Sula 
Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 

 

Vendim Nr. 3, datë 16.01.2020 (i shkurtuar) 

Bazuar në nenin 5, nenin 19 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 
Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 
8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe 
Enteve Publike”, Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të Shtetit,   
 

V E N D O S I: 
 

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



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

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

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

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

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

administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 
 

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  
 
 

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

 
 

Vendim Nr. 4, datë 16.01.2020 (i shkurtuar) 

Bazuar në nenin 5, nenin 19 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 
Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 
8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe 
Enteve Publike”, Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të Shtetit,   
 

V E N D O S I: 
 

1. Të informojë shtetasin L. V. për sa kërkohet në shkresën nr. 828 prot., datë 12.06.2019, ku 
mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, L. K. dhe L. K. kanë dokumente në arkivat e 
ish-Sigurimit të Shtetit si më poshtë:  
 

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

b) Dosja Hetimore- Gjyqësore nr. 8872-A, e përbërë në total nga 52 (pesëdhjetë e dy) faqe të 
dixhitalizuara, të hedhura në format CD, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për subjektin 
L. K. 

c) Dosje Gjyqësore 10377-A me 110 (njëqind e dhjetë) faqe, të dixhitalizuara të hedhura në 
format CD për subjektin L. K. 

d) Dosje Hetimore 10377-1A me 92 (nëntëdhjetë e dy) faqe, të dixhitalizuara, të hedhura në 
format CD për subjektin L. K. 

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



anonimizuara të hedhura në format CD për subjektin L. K. 
f) Fashikull personal nr. 309, me 31(tridhjetë e një) faqe, të dixhitalizuara, të hedhura në 

format CD për subjektin L. K. 
 

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

3. Ky vendim është i ankimueshëm në gjykatën kompetente për gjykimin e çështjeve 
administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 
 

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  
 

Kryetare: Gentiana Sula 
Anëtarë: Dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 

 
 

 
Vendim Nr. 5, datë 16.01.2020 (i shkurtuar) 

Bazuar në nenin 5, nenin 19 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 
Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 
8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe 
Enteve Publike”, Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të Shtetit,   
 

 
V E N D O S I: 

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

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

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

dhe të anonimizuar, të hedhura në format CD, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për 
subjektin A. N. Q. 

b) Dosja Gjyqësore nr. 2862, e përbërë në total nga 655 faqe të dixhitalizuara, të hedhura në 
format CD, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për subjektin A. N. Q. 
 

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

3. Ky vendim është i ankimueshëm në gjykatën kompetente për gjykimin e çështjeve 
administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 



 
4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 
 

Kryetare: Gentiana Sula 
Anëtarë: Dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 

 
 
 

Vendim Nr. 6, datë 16.01.2020 (i shkurtuar) 

Bazuar në nenin 5, nenin 19 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 
Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 
8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe 
Enteve Publike”, Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të Shtetit,   
 

V E N D O S I: 
 

1. Të informojë shtetasin I. M. për sa kërkohet në shkresën nr. 174 prot, datë 08.02.2019, ku 
mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për M. M. ka dokumente në arkivat e ish-
Sigurimit të Shtetit si më poshtë:  
 

b) Dosje Gjyqsore nr. 2392, e përbërë në total nga 764 faqe, të dixhitalizuara dhe të hedhura 
në format CD, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për subjektin M. M. 

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

CD.   
 

3. Ky vendim është i ankimueshëm në gjykatën kompetente për gjykimin e çështjeve 
administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 

 
4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 
 

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

 
Vendim Nr. 7, datë 16.01.2020 (i shkurtuar) 

Bazuar në nenin 5, nenin 19 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 
Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 
8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe 



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

V E N D O S I: 
 

1. Të informojë shtetasen B. S. për sa kërkohet në shkresën nr. 1231 prot, datë 10.09.2019, 
ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për H. K. ka dokumente në arkivat e ish-
Sigurimit të Shtetit si më poshtë:  
 

c) Dosja Hetimore - Gjyqësore nr. 1314, e përbërë në total nga 171 faqe të dixhitalizuara, 
të hedhura në format CD, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për subjektin H. K. 

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

trajtë CD.   
 

3. Ky vendim është i ankimueshëm në gjykatën kompetente për gjykimin e çështjeve 
administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 
 

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  
 
 

Kryetare: Gentiana Sula 
Anëtarë: Dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 

 
 

Vendim Nr. 8, datë 16.01.2020 (i shkurtuar) 

Bazuar në nenin 5, nenin 19 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 
Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 
8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe 
Enteve Publike”, Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të Shtetit,   
 

V E N D O S I: 
 

1. Të informojë shtetasin A. Ç. për sa kërkohet në shkresën nr. 1238 prot, datë 24.12.2018, 
ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për R. Ç. ka dokumente në arkivat e ish-
Sigurimit të Shtetit si më poshtë:  

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

dhe të anonimizuar, të hedhura në format CD, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për 
subjektin R. Ç.  
 



b. Dosje Gjyqsore nr. 9913, e përbërë në total nga 106 faqe, të dixhitalizuara dhe të hedhura 
në format CD, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për subjektin R. Ç. 

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

trajtë CD.   
 

3. Ky vendim është i ankimueshëm në gjykatën kompetente për gjykimin e çështjeve 
administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 

 
4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 
 

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

 

Vendim Nr. 10, datë 16.01.2020 (i shkurtuar) 

Bazuar në nenin 5, nenin 19 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 
Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 
8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe 
Enteve Publike”, Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të Shtetit,   
 

V E N D O S I: 
 

1. Të informojë shtetasin B. A. për sa kërkohet në shkresën nr. 333 prot, datë 31.05.2018, ku 
mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, ka dokumente në arkivat e ish-Sigurimit të 
Shtetit si më poshtë:  
 

a. Dosje Personale nr. 70, Kategoria Agjent me pseudonimin ‘Mali’ e përbërë në total nga 
300 faqe të dixhitalizuara dhe të anonimizuar, të hedhura në format CD, që ekzistojnë në 
arkivat e Autoritetit, për subjektin B. A. 
 

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

3. Ky vendim është i ankimueshëm në gjykatën kompetente për gjykimin e çështjeve 
administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  
 
 



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

 

Vendim Nr. 19, datë 21.01.2020 (i shkurtuar) 

Bazuar në nenin 5, nenin 19 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 
Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 
8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe 
Enteve Publike”, Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të Shtetit,   
 

V E N D O S I: 
 

1. Të informojë shtetasen D. B. për sa kërkohet në shkresën nr. 365 prot, datë 13.03.2019, 
ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për B. K. ka dokumente në arkivat e ish-
Sigurimit të Shtetit si më poshtë:  
 
a. Dosja Hetimore nr. 538, e përbërë në total nga 285 faqe të dixhitalizuara, të hedhura 

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

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

3. Ky vendim është i ankimueshëm në gjykatën kompetente për gjykimin e çështjeve 
administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  
 
 

Kryetare: Gentiana Sula 
Anëtarë: Dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 

 
 

Vendim Nr. 20, datë 22.01.2020 (i shkurtuar) 

Bazuar në nenin 5, nenin 19 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 
Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 
8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe 
Enteve Publike”, Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të Shtetit,   
 

V E N D O S I: 
 

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



mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, ka dokumente në arkivat e ish-Sigurimit të 
Shtetit si më poshtë:  
 
a) Dosje Hetimore- Gjyqsore nr. 12491, e përbërë në total nga 191 faqe, të dixhitalizuara, 

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

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

3. Ky vendim është i ankimueshëm në gjykatën kompetente për gjykimin e çështjeve 
administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  
 

 
Kryetare: Gentiana Sula 
Anëtarë: Altin Hoxha, Dr. Marenglen Kasmi 

 
 
 

Vendim Nr. 21, datë 22.01.2020 (i shkurtuar) 

Bazuar në nenin 5, nenin 19 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 
Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 
8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe 
Enteve Publike”, Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të Shtetit,   
 

V E N D O S I: 
 

1. Të informojë shtetasin Gj. P. për sa kërkohet në shkresën nr. 241 prot, datë 18.02.2019, ku 
mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për R. Ç. ka dokumente në arkivat e ish-Sigurimit 
të Shtetit si më poshtë:  

 
a) Dosje Gjyqsore nr. 8860-A, e përbërë në total nga 32(tridhjetë e dy) fletë, të hedhura në 

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

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

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

 
 

Kryetare: Gentiana Sula 



Anëtarë: Altin Hoxha, Dr. Marenglen Kasmi 
 

 

Vendim Nr. 22, datë 22.01.2020 (i shkurtuar) 

Bazuar në nenin 5, nenin 19 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 
Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 
8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe 
Enteve Publike”, Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të Shtetit,   
 

V E N D O S I: 
 

1.  Të informojë shtetasin G. K. për sa kërkohet në shkresën nr. 183 prot, datë 08.02.2018, ku 
mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për E. K. ka dokumente në arkivat e ish-
Sigurimit të Shtetit si më poshtë:  

 
a) Dosja Formulare nr. 1165, Kategoria 2/B e përbërë në total nga 31 faqe të dixhitalizuara 

dhe të anonimizuar, të hedhura në format CD, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për 
subjektin E. K.  

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

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

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

 
 

Kryetare: Gentiana Sula 
Anëtarë: Altin Hoxha, Dr. Marenglen Kasmi 

 
 

Vendim Nr. 23, datë 22.01.2020 (i shkurtuar) 

Bazuar në nenin 5, nenin 19 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 
Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 
8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe 
Enteve Publike”, Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të Shtetit,   
 

V E N D O S I: 
 

1.  Të informojë shtetasin Sh. M. për sa kërkohet në shkresën nr. 135 prot, datë 31.01.2019, 
ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, ka dokumente në arkivat e ish-Sigurimit të 



Shtetit si më poshtë:  
 

a) Dosje Gjyqsore nr. 11266, e përbërë në total nga 238 faqe, të dixhitalizuara, të hedhura 
në format CD, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për subjektin Sh. M. 

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

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

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

 
Kryetare: Gentiana Sula 
Anëtarë: Altin Hoxha, Dr. Marenglen Kasmi 

 
 

 
Vendim Nr. 24, datë 22.01.2020 (i shkurtuar) 

Bazuar në nenin 5, nenin 19 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 
Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 
8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe 
Enteve Publike”, Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të Shtetit,   
 

V E N D O S I: 
 

1. Të informojë shtetasin G. H. për sa kërkohet në shkresën nr. 98 prot, datë 24.12.2018, ku 
mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, ka dokumente në arkivat e ish-Sigurimit të 
Shtetit si më poshtë:  

 
a) Dosje Gjyqsore nr. 12271, e përbërë në total nga 193 faqe, të dixhitalizuara dhe të 

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

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

3. Ky vendim është i ankimueshëm në gjykatën kompetente për gjykimin e çështjeve 
administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  
 
 

Kryetare: Gentiana Sula 
Anëtarë: Altin Hoxha, Dr. Marenglen Kasmi 

 



 
Vendim Nr. 25, datë 22.01.2020 (i shkurtuar) 

Bazuar në nenin 5, nenin 19 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 
Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 
8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe 
Enteve Publike”, Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të Shtetit,   
 

V E N D O S I: 
1. Të informojë shtetasin G. S. për sa kërkohet në shkresën nr. 156 prot, datë 06.02.2019, ku 

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

 
a) Dosje Gjyqsore nr. 9915, e përbërë në total nga 155 faqe, të dixhitalizuara dhe të hedhura 

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

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

3. Ky vendim është i ankimueshëm në gjykatën kompetente për gjykimin e çështjeve 
administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  
 

 
Kryetare: Gentiana Sula 
Anëtarë: Altin Hoxha, Dr. Marenglen Kasmi 

 
 

Vendim Nr. 26, datë 22.01.2020 (i shkurtuar) 

Bazuar në nenin 5, nenin 19 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 
Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 
8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe 
Enteve Publike”, Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të Shtetit,   
 

V E N D O S I: 
 

a) Të informojë shtetasin Xh. H. për sa kërkohet në shkresën nr. 282 prot, datë 25.02.2019, 
ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, ka dokumente në arkivat e ish-Sigurimit të 
Shtetit si më poshtë:  

 
a) Dosja Përpunimi nr. 6231, Kategoria 2/A e përbërë në total nga 246 faqe të 

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



Autoritetit, për subjektin Xh. H.  
 

b) Dosje Fashikull nr. 44, e përbërë në total nga 108 faqe, të dixhitalizuara dhe të hedhura 
në format CD, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për subjektin Xh. H 

c) Dosje Fashikull A.44/2 e përbërë na 52 faqe të dixhitalizuara, të hedhura në format CD, 
që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për subjektin Xh. H. 

d) Dosje Fashikull nr. 43, e përbërë nga 53 faqe të dixhitalizuara, të hedhura në format CD, 
që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për subjektin Xh. H. 

e) Dosje Fashikull nr.95, e përbërë nga 126 faqe të dixhitalizuara, të hedhura në format 
CD, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për subjektin Xh. H. 

 
b) T´i jepet shtetasit Xh. H. dokumentacioni dublikatë që përmban dosja e sipër cituar, në 

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

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

 
 

Kryetare: Gentiana Sula 
Anëtarë: Altin Hoxha, Dr. Marenglen Kasmi 

 
 

Vendim Nr. 27, datë 22.01.2020 (i shkurtuar) 

Bazuar në nenin 5, nenin 19 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 
Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 
8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe 
Enteve Publike”, Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të Shtetit,   
 

V E N D O S I: 
 

1. Të informojë shtetasin L. G. për sa kërkohet në shkresën nr. 1112 prot, datë 14.11.2018, 
ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, ka dokumente në arkivat e ish-Sigurimit të 
Shtetit si më poshtë:  
 

a) Dosja Formulare nr.7604, me 144 (njëqind e dyzet e katër) fletë të dixhitalizuara dhe të 
anonimizuar, të hedhura në format CD 

b) Dosja hetimore-gjyqësore 12282, me 370 (treqind e shtatëdhejtë) fletë të dixhitalizuara, të 
hedhura në format CD. 

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

CD.   



3. Ky vendim është i ankimueshëm në gjykatën kompetente për gjykimin e çështjeve 
administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 
 
 

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

 
 
 

Vendim Nr. 28, datë 22.01.2020 (i shkurtuar) 

Bazuar në nenin 5, nenin 19 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 
Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 
8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe 
Enteve Publike”, Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të Shtetit,   
 

V E N D O S I: 
 

1. Të informojë shtetasin N. D. për sa kërkohet në shkresën nr. 248 prot, datë 19.02.2019, ku 
mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, ka dokumente në arkivat e ish-Sigurimit të 
Shtetit si më poshtë:  

 
a) Fashikull nr. 2351, me 117(njëqine e shtatëmbëdhjetë) faqe të dixhitalizuara dhe të 

anonimizuar, të hedhura në format CD. 
 

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

3. Ky vendim është i ankimueshëm në gjykatën kompetente për gjykimin e çështjeve 
administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  
 
 

Kryetare: Gentiana Sula 
Anëtarë: Altin Hoxha, Dr. Marenglen Kasmi. 
 
 

Vendim Nr. 45, datë 31.01.2020 (i shkurtuar) 

Bazuar në nenin 5, nenin 19 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 
Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 
8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe 



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

V E N D O S I: 
 

1. Të informojë shtetasin A. D. për sa kërkohet në shkresën nr. 618 prot, datë 03.05.2019, ku 
mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për M. D. ka dokumente në arkivat e ish-
Sigurimit të Shtetit si më poshtë:  
 

a) Dosja formulare nr. 686 (I) me 431 (katërqind e tridhjetë e një) faqe të dixhitalizuara, të 
hedhura në format CD. 

b) Dosja formulare nr. 686 (II) me 246 (dyqind e dyzet e gjashtë) faqe të dixhitalizuara, të 
hedhura në format CD. 

c) Dosja formulare nr. 686 (III) me 193 (njëqind e nëntëdhjetë e tre) faqe të dixhitalizuara, të 
hedhura në format CD. 

d) Dosje Hetimore-Gjyqësore nr. 10605, me 925 (nëntëqind e njëzet e pesë) faqe të 
dixhitalizuara, të hedhura në format CD. 

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

administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 
 

3. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  
 
 

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

 
 

 
Vendim Nr. 46, datë 31.01.2020 (i shkurtuar) 

Bazuar në nenin 5, nenin 19 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 
Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 
8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe 
Enteve Publike”, Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të Shtetit,   
 

V E N D O S I: 
 

1. Të informojë shtetasin A. D. për sa kërkohet në shkresën nr. 619 prot, datë 03.05.2019, ku 
mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për T. D. ka dokumente në arkivat e ish-
Sigurimit të Shtetit si më poshtë: 
  

a) Dosja formulare nr. 3707, Volumi (II) me 290 (dyqind e nëntëdhjetë) faqe të dixhitalizuara 



dhe të anonimizuara, të hedhura në format CD që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për 
subjektin T. D. 

b) Dosja formulare nr. 3707, Volumi (I) me 123 (njëqinde njëzet e tre) faqe të dixhitalizuara, 
dhe të anonimizuara, të hedhura në format CD që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për 
subjektin T. D. 

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

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

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

 
 
 

Vendim Nr. 47, datë 31.01.2020 (i shkurtuar) 

Bazuar në nenin 5, nenin 19 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 
Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 
8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe 
Enteve Publike”, Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të Shtetit,   
 

V E N D O S I: 
 

1. Të informojë shtetasin T. A. për sa kërkohet në shkresën nr. 100 prot, datë 24.01.2019, ku 
mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për S. A. ka dokumente në arkivat e ish-
Sigurimit të Shtetit si më poshtë:  
 

a) Dosje Hetimore-Gjyqësore nr. 782, me 12 (dymbëdhjetë) faqe të dixhitalizuara, të hedhura 
në format CD që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për subjektin S. A. 

b) Dosje Gjyqësore nr. 3348, me 163 (njëqind e gjashtëdhjetë e tre) faqe të dixhitalizuara, të 
hedhura në format CD që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për subjektin S. A. 

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

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

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

 
 
 



Vendim Nr. 48, datë 31.01.2020 (i shkurtuar) 

Bazuar në nenin 5, nenin 19 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 
Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 
8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe 
Enteve Publike”, Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të Shtetit,   
 

V E N D O S I: 
 

1. Të informojë shtetasin P. A. për sa kërkohet në shkresën nr. 99 prot, datë 24.01.2019, ku 
mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për S. A. ka dokumente në arkivat e ish-
Sigurimit të Shtetit si më poshtë:  
 

a) Dosje Hetimore-Gjyqësore nr. 782, me 12 (dymbëdhjetë) faqe të dixhitalizuara, të hedhura 
në format CD që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për subjektin S. A. 

b) Dosje Gjyqësore nr. 3348, me 163 (njëqind e gjashtëdhjetë e tre) faqe të dixhitalizuara, të 
hedhura në format CD që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për subjektin S. A. 

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

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

 
 

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

 
 
 

Vendim Nr. 49, datë 31.01.2020 (i shkurtuar) 

Bazuar në nenin 5, nenin 19 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 
Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 
8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe 
Enteve Publike”, Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të Shtetit,   
 
                                                      
 

V E N D O S I 
 

1. Të informojë shtetasin V. Xh. për sa kërkohet në shkresën nr. 1512 prot., datë 4.11.2019, 
që mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që të ketë qenë 



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

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  
 
 

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

Vendim Nr. 50, datë 31.01.2020 (i shkurtuar) 

Bazuar në nenin 5, nenin 19 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 
Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 
8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe 
Enteve Publike”, Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të Shtetit,   
 
                                                             V E N D O S I 

 
1. Të informojë shtetasen I. C.  për sa kërkohet në shkresën nr. 1440 prot., datë 23.10.2019, 

që mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që e ndjera M. H. 
të ketë qenë ndonjëherë e survejuar apo të ketë dokumente për të në arkivat e ish-Sigurimit 
të Shtetit.   
 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  
 
 

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

Vendim Nr. 51, datë 31.01.2020 (i shkurtuar) 

Bazuar në nenin 5, nenin 19 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 
Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 
8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe 
Enteve Publike”, Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të Shtetit,   
 
                                                             

V E N D O S I 
 

1. Të informojë shtetasin K. L. për sa kërkohet në shkresën nr. 1605 prot., datë 19.11.2019, 
që mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që të ketë qenë 



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

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  
 
 

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

 
 

Vendim Nr. 52, datë 31.01.2020 (i shkurtuar) 

Bazuar në nenin 5, nenin 19 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 
Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 
8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe 
Enteve Publike”, Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të Shtetit,   
 
                                                             V E N D O S I 

 
1. Të informojë shtetasin B. K. për sa kërkohet në shkresën nr. 1569 prot., datë 13.11.2019, 

që mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që të ketë qenë 
ndonjëherë i survejuar apo të ketë dokumente për të në arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit.   
 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  
 
 

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

Vendim Nr. 53, datë 31.01.2020 (i shkurtuar) 

Bazuar në nenin 5, nenin 19 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 
Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 
8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe 
Enteve Publike”, Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të Shtetit,   
 

 
 

V E N D O S I 
 

1. Të informojë shtetasin B. K.  për sa kërkohet në shkresën nr. 1570prot., datë 13.11.2019, 
që mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që i ndjeri E. K. të 



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

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  
 
 

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

Vendim Nr. 54, datë 31.01.2020 (i shkurtuar) 

Bazuar në nenin 5, nenin 19 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 
Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 
8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe 
Enteve Publike”, Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të Shtetit,   
 
                                                             V E N D O S I 

 
1. Të informojë shtetasin B. D.  për sa kërkohet në shkresën nr. 1510 prot., datë 1.11.2019, 

që mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që i ndjeri S. D. të 
ketë qenë ndonjëherë i survejuar apo të ketë dokumente për të në arkivat e ish-Sigurimit të 
Shtetit.   
 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  
 
 

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

 
 
 

Vendim Nr. 55, datë 31.01.2020 (i shkurtuar) 

Bazuar në nenin 5, nenin 19 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 
Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 
8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe 
Enteve Publike”, Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të Shtetit,   
 
                                                             V E N D O S I 

 
1. Të informojë shtetasin A. S. për sa kërkohet në shkresën nr. 1582 prot., datë 15.11.2019, 



që mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që të ketë qenë 
ndonjëherë i survejuar apo të ketë dokumente për të në arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit.   
 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  
 

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

 
 
 

Vendim Nr. 56, datë 31.01.2020 (i shkurtuar) 

Bazuar në nenin 5, nenin 19 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 
Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 
8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe 
Enteve Publike”, Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të Shtetit,   
 
 
                                                             V E N D O S I 

 
1. Të informojë shtetasin P. K. për sa kërkohet në shkresën nr. 1111 prot., datë 09.08.2019, 

që mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që i ndjeri H. K. 
të ketë qenë ndonjëherë i survejuar apo të ketë dokumente për të në arkivat e ish-Sigurimit 
të Shtetit.   
 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  
 
 

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

 

Vendim Nr. 57, datë 31.01.2020 (i shkurtuar) 

Bazuar në nenin 5, nenin 19 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 
Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 
8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe 
Enteve Publike”, Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të Shtetit,   
 
                                                             V E N D O S I 



 
1. Të informojë shtetasen R. A. për sa kërkohet në shkresën nr. 1132 prot., datë 16.08.2019, 

që mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që të ketë qenë 
ndonjëherë e survejuar apo të ketë dokumente për të në arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit.   
 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  
 
 

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

 

Vendim Nr. 58, datë 31.01.2020 (i shkurtuar) 

Bazuar në nenin 5, nenin 19 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 
Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 
8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe 
Enteve Publike”, Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të Shtetit,   
 
                                                             V E N D O S I 

 
1. Të informojë shtetasin S. L. për sa kërkohet në shkresën nr. 1112 prot., datë 09.08.2019, 

që mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që e ndjera Th. L. 
të ketë qenë ndonjëherë e survejuar apo të ketë dokumente për të në arkivat e ish-Sigurimit 
të Shtetit.   
 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  
 
 

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

 
 

Vendim Nr. 59, datë 31.01.2020 (i shkurtuar) 

Bazuar në nenin 5, nenin 19 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 
Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 
8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe 
Enteve Publike”, Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të Shtetit,   
 
                                                             V E N D O S I 



 
1. Të informojë shtetasin S. I. për sa kërkohet në shkresën nr. 1129 prot., datë 16.08.2019, që 

mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që të ketë qenë 
ndonjëherë i survejuar apo të ketë dokumente për të në arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit.   
 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  
 
 

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

Vendim Nr. 60, datë 31.01.2020 (i shkurtuar) 

Bazuar në nenin 5, nenin 19 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 
Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 
8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe 
Enteve Publike”, Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të Shtetit,   
 
                                                             V E N D O S I 

 
1. Të informojë shtetasin P. I. për sa kërkohet në shkresën nr. 1108 prot., datë 08.08.2019, që 

mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që të ketë qenë 
ndonjëherë i survejuar apo të ketë dokumente për të në arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit.   
 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  
 
 

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

Vendim Nr. 73, datë 12.02.2020 (i shkurtuar) 

Bazuar në nenin 5, nenin 19 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 
Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 
8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe 
Enteve Publike”, Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të Shtetit,   
 

V E N D O S I: 
 

1. Të informojë shtetasen L. R. Xh. për sa kërkohet në shkresën nr. 425 prot, datë 27.03.2019, 



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

 
a) Dosja Hetimore - Gjyqësore nr. 2205, e përbërë në total nga 127 faqe të dixhitalizuara, të                        

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

2. T´i jepet shtetases L. R. Xh. dokumentacioni dublikatë që përmban dosja e sipër cituar, në 
trajtë CD.   

3. Ky vendim është i ankimueshëm në gjykatën kompetente për gjykimin e çështjeve 
administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  
 
 

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

 
 
 

Vendim Nr. 76, datë 31.01.2020 (i shkurtuar) 

Bazuar në nenin 5, nenin 19 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 
Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 
8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe 
Enteve Publike”, Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të Shtetit,   
 
                                                             V E N D O S I 

 
1. Të informojë shtetasin B. D.  për sa kërkohet në shkresën nr. 1511 prot., datë 1.11.2019, 

që mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që e ndjera N. D. 
të ketë qenë ndonjëherë e survejuar apo të ketë dokumente për të në arkivat e ish-Sigurimit 
të Shtetit.   

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  
 

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

VENDIME MBI BAZËN E KËRKESAVE PËR QËLLIME STUDIMORE/MEDIATIKE 

 

Vendim Nr. 16, datë 16.01.2020 (i shkurtuar) 



Bazuar në nenin 36 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për Dokumentet e 
Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 8480, datë 
27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe Enteve 
Publike”, Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të Shtetit. 
 

V E N D O S I 
1. Të vendosë në dispozicion të shtetasit V. M. dokumentet si më poshtë. 

a) Dosje Perpunimi nr.4354, në ngarkim të shtetasit F. M. M. deklasifikuar me vendim nr. 17, 
datë 04.09.2019, me nr. fletësh 123 (të digjitalizuara 177). 

 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  
 

 
Kryetare: Gentiana Sula 
Anëtarë: Dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 
 
 

Vendim Nr. 17, datë 16.01.2020 (i shkurtuar) 

Bazuar në nenin 36 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për Dokumentet e 
Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 8480, datë 
27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe Enteve 
Publike”, Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të Shtetit. 
 

V E N D O S I 
 

1. Të vendosë në dispozicion të shtetases F. N. dokumentet e më poshtme. 

a) Dosje nr. 558, viti 1990 - Mbi hyrjet e paligjshme në ambasada në Tiranë, me numër 
fletësh 4, të digjitalizuara 5;  

b) Dosje nr. 559, viti 1990 - Informacione për personat që kanë hyrë në përfaqësitë e huaja 
në Tiranë dhe janë larguar jashtë shtetit, me numër fletësh 92, të digjitalizuara 96;  

c) Dosje nr. 556, viti 1990 - Informacione mbi parapërgatitjet e disa personave për futjen 
nëpër ambasada, me numër fletësh 6, të digjitalizuara 7; 

d) Dosje nr. 569, viti 1990 - Informacione mbi shtetasin A. E. B. dorëzuar nga ambasada 
koreane, meqë hyri në mënyrë të paligjshme në këtë ambasadë;  

e) Dosje nr. 572, viti 1990 - Informacione për disa persona që kanë tendencë për t'u futur në 
ambasadat e huaja, me numër fletësh 5, të digjitalizuara 6; 

f) Dosje nr. 565, viti 1990 - Mbi N. H. J. me tendencë për futje në ambasadën jugosllave në 
Tiranë, me numër fletësh 2, të digjitalizuara 3; 

g) Dosje objekti nr. 206, Deklasifikuar me vendin nr. 25, datë 29.10.2019, me nr. fletësh 335, 
të digjitalizuara 354; 



 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  
 
 

Kryetare: Gentiana Sula 
Anëtarë: Dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 

 
 

Vendim Nr. 18, datë 16.01.2020 (i shkurtuar) 

Bazuar në nenin 36 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për Dokumentet e 
Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 8480, datë 
27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe Enteve 
Publike”, Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të Shtetit. 
 

V E N D O S I 
 

1. Të vendosë në dispozicion të shtetases A. L. dokumentet e më poshtme. 
 

a)  Fondi i MPB, dosje formulare nr. 5075, në ngarkim të shtetasit Qamil Ali Çela, me numër 
total fletësh 28 (të digjitalizuara 28); 

b) Fondi I MPB, dosje përpunimi nr. 5391, në ngarkim të shtetasit Selman Emin Rizai, me 
numër total fletësh 88 (të digjitalizuara 101);  

c) Fondi nr. 4, viti 1964, dega e II-të, dosje nr. 108, "Historiku i grupit të Zjarrit", me numër 
total fletësh 19, (të digjitalizuara 21);  

d) Fondi nr. 1, dosje hetimore-gjyqësore nr. 2044, deklasifikuar me vendim nr. 17, datë 
07.04.2017, në ngarkim të shtetasit Mirash Ivanaj, me nr. total fletësh 14, (të digjitalizuara 
18); 

e) Dosje nr 192, Gjeneralitete personale, deklasifikuar me vendim nr. 17, datë 07.04.2017, 
në ngarkim të shtetasit Mirash Ivanaj, me nr. total fletësh 109, (të digjitalizuara 166); 

f) Dosje hetuesie nr. 1393, në ngarkim të Kostandin Boshnjakut dhe 19 personave të tjerë, 
me nr. total fletësh 274 (të digjitalizuara 318);  

g) Fondi 1, dosje hetimore-gjyqësore nr. 2505, në ngarkim të shtetasit Ymer Dishnica;  
h) Fondi 140, dosje nr. 2042, në ngarkim të shtetasit Anton Lufi, deklasifikuar me vendim 

nr. 35, datë 23.12.2019, me nr. total fletësh 50 (të digjitalizuara 60);  
i) Dosje Hetimore Nr.2505, në ngarkim të shtetasit Ymer Muharrem Dishnica, me numër 

total fletës 194 (të digjitalizuara 222).  
 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  
 

 
Kryetare: Gentiana Sula 
Anëtarë: Dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 

 



 
 

Vendim Nr. 41, datë 22.01.2020 (i shkurtuar) 

Bazuar në nenin 36 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për Dokumentet e 
Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 8480, datë 
27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe Enteve 
Publike”, Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të Shtetit. 
 
 

V E N D O S I 
 

1. Të vendosë në dispozicion të shtetasit Gj. B. dokumentet e mëposhtëm: 
 

a) Dosje nr. 12, viti 1949, Indeks i të arratisurve për të gjitha rrethet, me nr. fletësh 31;  
b) Dosje nr. 184, viti 1962, Lidhjet e të arratisurve që banojnë në rrethe të tjera të vendit, me 

nr. fletësh 14;  
c) Dosje nr. 199, viti 1963, Listë e familjeve të arratisura që kanë vepruar si diversantë 

kundra vendit, me banim në Tiranë, me nr. fletësh 3;  
d) Dosje nr. 235, viti 1964, Regjistër i të arratisurve të Shqipërisë së mesme, gjatë viteve 

1944 1964, me nr. fletësh 48;  
e) Dosje nr. 15, viti 1950, Raport mbi bisedimet në takimin e grupit operativ me të arratisurit 

dhe takime të bashkepunëtorit me të arratisur kriminelë, me nr. fletësh 10;  
f) Dosje nr. 25, viti 1950, Listë e personave të arratisur jashtë shtetit dhe atyre që janë të 

dyshimtë brenda vendit, me nr. fletësh 4;  
g) Dosje nr. 26, viti 1950, Karakteristika për elementët e arratisur jashtë shtetit që janë 

dërguar nga zbulimet armike në vendin tonë, me nr. fletësh 21;  
h) Dosje nr. 50, viti 1945, Raporte, relacione dhe informacione dërguar nga misioni ushtarak 

shqiptar në Bari dhe në rrugë agjenturalo-operative, mbi veprimtarinë armiqësore dhe 
gjendjen e emigracionit reaksionar shqiptar në Itali, me nr. fletësh 131;  

 
i) Dosje nr. 151, viti 1961, Listë e të arratisufve që kanë prindër, gra, vëllezër në Tiranë, me 

nr. fletësh 1;  
j) Dosje nr. 252, 253, 255, viti 1949, Raporte mbi gjendjen dhe organizimin shqiptar jashtë 

shtetit, me nr. fletësh 43, 41, 36; 
k) Dosje nr. 53, viti 1957, Historik mbi krijimin dhe veprimtarine armiqësore të partisë 

Agrare Demokratike shqiptare (Balli Kombëtar), në emigracion, me nr. fletësh 10; 
l) Dosje nr. 28, viti 1954, Historik mbi krijimin e organizatës së Ballit kombëtar dhe 

veprimtarisë së saj, me nr. fletësh 149; 
m) Dosje nr. 26, viti 1953, Shënime historike mbi Komitetin Shqipëria e Lirë si pasardhëse e 



organizatës së Ballit Kombëtar, me nr. fletësh 4; 
n) Dosje nr. 31, viti 1954, Dokumente historike mbi veprimtarinë e organizatës së "Bllokut 

indipendent", me nr. fletësh 10; 
o) Dosje nr. 630, 631, viti 1959, Listat emërore të të arratisurve, që nuk përfitojnë nga 

amnistia dhe listat emërore me adresat e të arratisurve të ndryshëm, me nr. fletësh 15; 
p) Dosje nr. 500, viti 1956, Raport i dhënë nga agjenti 'Felahu', mbi veprimtarinë e tij nga 

koha e arratisjes nga Shqipëria, në emigracion në Greqi dhe Australi, me nr. fletësh 44; 
q) Dosje nr. 178-179-181, viti 1947-1948, Raporte te Degës së zbulimit dhe punonjësve 

jashtë shtetit, mbi veprimtarinë e emigratës shqiptare në Itali, me nr. fletësh 95; 
r) Dosje nr. 296-298, viti 1950, Lista emërore të kuadrit të Degës së I të Zbulimit, me nr. 

fletësh 6;  
s) Dosje nr. 299-301, viti 1950, Historik i organizatës "Balli Kombëtar" dhe veprimtaria e 

saj në Shqipëri dhe në mërgim, me nr. fletësh 28; 
t) Dosje nr. 361, viti 1952, Relacion dhe të dhëna informative të emigracionit në kampet e 

të arratisurve në Itali, me nr. fletësh 17; 
u) Dosje nr. 385, viti 1953, Raport mbi veprimtarinë e Degës I mbi veprimtarinë e shteteve 

kapitaliste kundër vendit tonë dhe të emigracionit shqiptar jahshtë shtetit, me nr. fletësh 
46;  

v) Dosje nr. 439 - 441, viti 1954, Relacione mbi Gjendjen dhe veprimtarinë e kolonisë 
shqiptare në Egjipt, me nr. fletësh 10;  

w) Dosje nr. 625, 626, viti 1959, Raporte mbi shoqërinë myslimane në emigracion në 
SH.B.A. me nr. fletësh 18; 

x) Dosje nr. 81 - 84, viti 1945, Letra, lista, korrespondenca me shtetin grek, me nr. fletësh 
56;  

y) Dosje nr. 196-197, Viti 1948, Raporte të Degës së zbulimit mbi gjendjen e ushtarake-
ekonomike e politike të Egjiptit, me nr. fletësh 23;  

z) Dosje nr. 526, viti 1956, Raporte mbi organizimin dhe aktivitetin e partive politike në 
Turqi, me nr. fletësh 6;  

aa) Dosja nr. 49-50, viti 1945, Materiale në ngarkim të shovinistit grek Thimjo Loli, me nr. 
fletësh 19; 

bb) Dosje nr. 87-88-89, viti 1946, Relacion mbi aktivitetin e Misionit ushtarak shqiptar në 
Bari, me nr. fletësh 21; 

cc) Dosje nr. 256, viti 1949, Raporte mbi gjendjen dhe veprimtarine e emigracionit shqiptar 
në Francë, me nr. fletësh 7; 

dd) Dosje nr. 295, viti 1949, Raporte vjetore të Degës së Zbulimit, me nr. fletësh 30; 
ee) Dosje nr. 345, viti 1951, Skema e organizimit dhe veprimtaria e qendrës së zbulimit grek 

në Korfuz dhe Janinë, me nr. fletësh 14;  
ff) Dosje nr. 356, viti 1952, Direktiva të ministrit të punëve të brendshme dërguar organit të 

zbulimit, me nr. fletësh 18; 
gg) Dosje nr. 529, viti 1956, Relacion Historik mbi veprimtarinë e kishës katolike ne ish-



vendet e demokracisë popullore dhe Rep. Gjermane, me nr. fletësh 25; 
hh) Dosje nr. 589, viti 1958, Të dhëna informative nga burimet e zbulimit mbi veprimtarinë 

dhe grumbullimin e emigracionit, në kampet e Italisë, me nr. fletësh 10; 
ii) Dosje nr. 628, viti 1959, Të dhëna nga informative nga burimet e zbulimit mbi 

veprimtarinë e të arratisurve shqiptarë në kampet e Italisë, me nr. fletësh 10; 
jj) Dosje nr. 319-320 Viti 1950, Mbi organizimin dhe gjendjen e emigracionit shqiptar në 

kampet e grumbullimit në Greqi, me nr. fletësh 2; 
kk) Dosje nr. 131-132 Viti 1946-1947, Raporte mbi gjendjen dhe veprimtarinë e emigracionit 

në Itali, me nr. fletësh 72; 
ll) Dosje nr. 433, viti 1954, Përmbledhje mbi organizimin e S.I.M-it gjatë okupacionit italian, 

me nr. fletësh 34; 
mm) Dosje nr. 378, viti 1952, Relacion informativ mbi gjendjen politike në Jugosllavi, 

me nr. fletësh 12 
 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  
 
 

Kryetare: Gentiana Sula 
Anëtarë: Altin Hoxha, Dr. Marenglen Kasmi 
 
 

Vendim Nr. 42, datë 22.01.2020 (i shkurtuar) 

Bazuar në nenin 36 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për Dokumentet e 
Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 8480, datë 
27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe Enteve 
Publike”, Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të Shtetit. 
 

V E N D O S I 
 
1. Të vendosë në dispozicion të shtetases F. N. dokumentet e mëposhtëm: 

a) Dosje nr. 234, viti 1991 - Vendim për riatdhesimin në Izrael të shtetasit A. B. dhe familjes, 
deklasifikuar me vendim nr. 27, datë 07.11.2019, me nr. total fletësh 17; 

b) Dosje nr. 297/2, viti 1961 - Relacion mbi analizën e kontigjentëve izraelitë, që ndodhen 
me banim në vendin tonë, deklasifikuar me vendim nr. 27, datë 07.11.2019, me nr. total 
fletësh 4;  

c) Dosje nr. 270/2, viti 1966 - Relacion mbi izraelitët, që ndodhen me banim në vendin tonë, 
deklasifikuar me vendim nr. 27, datë 07.11.2019, me nr. total fletësh 6; 

d) Dosje nr. 1017, viti 1990 - Dhënie mendimi për riatdhesimin në Izrael të familjes së 
shtetasit N. A. B., me nr. total fletësh 33;  

e) Dosje nr. 235, viti 1991 - Mendime për riatdhesimet familjarisht në Izrael të disa 



familjeve, deklasifikuar me vendim nr. 27, datë 07.11.2019, ne nr. total fletësh 141; 
f) Dosje nr. 1008, viti 1990 - Mendim për riatdhesimin familjarisht në Izrael të M. N., me 

nr. total fletësh 11; 
g) Dosje nr. 1016, viti 1990 - Mendim për riatdhesimin familjarisht në Izrael të familjes së 

shtetasit R. N. L., me nr. total fletësh 15; 
h) Dosje nr. 1006, viti 1990 - Mendim për riatdhesimin familjarisht në Izrael të disa familjeve 

izraelite, me nr. total fletësh 20; 
i) Dosje nr. 1023, viti 1990 - Për riatdhesimin familjarisht në Izrael të shtetasit S. S. B., me 

nr. total fletësh 12;    
 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  
 
 

Kryetare: Gentiana Sula 
Anëtarë: Altin Hoxha, Dr. Marenglen Kasmi 

 
 
 
 

VENDIME TË ORGANIZIMIT TË BRENDSHËM TË AUTORITETIT 

 

Vendim Nr.1, dt.14.01.2020 (i shkurtuar) 

Bazuar në nenin 7 dhe nenin 10 të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për Dokumentet 
e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 8480, datë 
27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe Enteve 
Publike”. Neni 8, germa f) e ‘’Rregullores për Organizimin dhe Funksionimin e Autoritetit për 
informim mbi dokumentet e ish - sigurimit të shtetit, miratuar me Vendim Nr.21, datë 09.05.2017 
të AIDSSH, Autoriteti për Informim mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit, 
 

VENDOSI 
 

1. Miratimin e detajimit të buxhetit të Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e ish-
Sigurimit të Shtetit për vitin 2020 sipas tabelës bashkëngjitur. 

2. Ngarkohet Sekretariati Teknik për zbatimin e këtij Vendimi. 
3. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

 
 

Kryetare: Gentiana Sula 
Anëtarë: Altin Hoxha, Dr. Marenglen Kasmi. 

 



Vendim Nr.2, dt.14.01.2020 (i shkurtuar) 

Bazuar ligjin nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të 
Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin 
e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe Enteve Publike”. Rregulloren për 
Organizimin dhe Funksionimin e Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të 
Shtetit, miratuar me Vendim Nr.21, datë 09.05.2017 të Autoritetit për Informim mbi Dokumentet 
e ish-Sigurimit të Shtetit, 
 

VENDOSI 
 

1. Miratimin e Urdhërit mbi ‘’Politikat dhe procedurat për trajtimin e kërkesave individuale, 
institucioneve kushtetuese, autoriteteve publike dhe personave privatë për informim 
pranë autoritetit’’. 

2. Shfuqizimin e urdhërave nr.10, datë 30.01.2017, ‘’Mbi politikat dhe procedurat për 
trajtimin e kërkesave individuale, institucioneve kushtetuese, autoriteteve publike dhe 
personave privatë për informim pranë Autoritetit’’. 

3. Ngarkohet Sekretariati Teknin për zbatimin e këtij Vendimi. 
4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

 
Kryetare: Gentiana Sula 
Anëtarë: Altin Hoxha, Dr. Marenglen Kasmi. 
 

 

Vendim Nr.44, dt.22.01.2020 (i shkurtuar) 

Bazuar në nenin 18, pika 3, germa dh) e ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 
Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 
8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe 
Enteve Publike”.  
 

VENDOSI 
 

1. Drejtoria e Arkivit bën kërkesë me e-mail Anëtarëve të Autoritetit për nevojën e shoqërimit 
të dokumenteve gjatë transportit fizik të tyre. Anëtarët e Autoritetit duhet të konfirmojnë 
pa vonesë prezencën e tyre në këtë proces. Në rast moskonfirmimi, atëherë procedura 
kryhet sipas pikës 2 në vijim të këtij vendimi. 

2. Autorizohet z. S. V. me pozicion Sekretar i Përgjithshëm, znj. A. T. me pozicion Drejtor i 
Drejtorisë së Arkivit, z. A. D. me pozicion Përgjegjës i Sektorit të Ruajtjes së fondeve dhe 
znj. F. R. me pozicion Përgjegjës i Sektorit të Përpunimit, që në mungesë të Anëtarëve të 
Autoritetit, të shoqërojnë dokumentet gjatë transportit fizik të dokumenteve arkivore, nga 



zyrat e arkivave që ndodhen pranë SHISH dhe IPQP në zzyrat ku kryen veprimtarinë 
AIDSSH pranë Gardës së Republikës. 
 

3. Përpara transportit fizik të dokumenteve, arkivisti që i ka në ngarkimi dokumentet arkivore 
duhet të: 
 

a) bëjë vendosjen e dokumenteve në kuti kartoni të posaçme për arkivin, 
b) të lidhë dhe dyllosen kutitë që kanë dokumentet të cilat do të transportohen, 
c) të rregjistroj në rregjistrin përkatës dokumentet që dalin nga arkivi, datën dhe 

personat që shoqërojnë, 
d) të hartoj në tre kopje procesverbali i dorëzimit të të dokumenteve, i cili duhet t’i 

shoqërojë dokumentet e dala nga arkivi. 
 

4. Gjatë transportit fizik, dokumentet duhet të shoqërohen nga të paktën dy punonjësit e 
mësipërm të autorizuar, specialisti i fondruajtjes që i ka në ngarkim dokumentat dhe 
specialisti i sigurisë. 

5. Pas dorëzimit/apo mbërritjes së dokumenteve pranë zyrës së arkivit që ndodhet në godinën 
ku ushtron veprimtarinë AIDSSH-së, në territorin e Gardës së Rpublikës procesverbali 
firmoset nga shoqëruesit e dokumentev. Procesverbali printohet në tre kopje, protokollohet 
dhe i kalon për njohje Kryetares së Autoritetit dhe Anëtarëve të Autoritetit. 

6. Pas përfundimit të punës me dokumentet arkivore, dokumentet duhet të kthehen në arkivat 
nga ku janë tërhequr. Për transportin fizik të tyre ndiqet e njëjta procedurë si më lart, e cila 
dokumentohet nga procesverbalet përkatëse të firmosura nga shoqëruesit e dokumenteve 
dhe punonjësit që i kanë në ngarkim. 

7. Transporti fizik i dokumenteve arkivore nga zyrat e arkivave që ndodhen pranë SHISH dhe 
IPQP, në zyrat ku kryen veprimtarinë AIDSSH pranë Gardës së Republikës të kryet vetëm 
me automjetet e institucionit, të cilat duhet të jenë të autorizuara nga titullari i institucionit. 

8. Përpara transportit fizik të dokumenteve, specialisti i sigurisë kontrollon automjetin që do 
kryej transportin sipas kritereve të sigurisë dhe evidenton kontrollin në rregjistër të veçantë. 
Pas përfundimit të kontrollit njofton drejtorin e arkivit që mjeti është gati për transport. 

9. Ditën e martë dhe të premte, të çdo jave, ora 10:00 paradite, njëra nga makinat e autorizuara 
të institucionit duhet të jetë në dispozicion të transportit të dokumenteve, sipas kërkesës së 
drejtorisë së arkivit. 

10. Autorizimi bëhet me shkrim për periudha kohore 6 mujore. 
11. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 
12. Ngarkohet Sekretari i Përgjithshëm dhe Drejtoresha e Arkivit për zbatimin e këtij 

Vendimi. 

 

Kryetare: Gentiana Sula 
Anëtarë: Altin Hoxha, Dr. Marenglen Kasmi. 
 
 



BIBLIOGRAFIA E INFORMACIONIT TË DEKLASIFIKUAR 

 
Bibliografia e informacionit të deklasifikuar në AIDSSH me vendim nr. 1, datw 21.01. 2020 

  
Bazuar në ligjin nr. 8457, datë 11.02.1999 “Për informacionin e klasifikuar “Sekret shtetëror””, i 
ndryshuar, kreu III, neni 13, pika b), dhe në Vendimin e Këshillit të Ministrave, nr. 662, datë 
15.11.2017 “Për miratimin e rregullores për deklasifikimin dhe zhvlerësimin e informacionit të 
klasifikuar “sekret shtetëror””, kreu II, neni 4, pika a), c), Komisioni i Deklasifikimit dhe 
Zhvlerësimit të Informacionit të Klasifikuar “sekret shtetëror”, në AIDSSH, i ngritur me Urdhër 
nr.13, datë 03. 05. 2018, të Kryetarit të Autoritetit “Për krijimin e Komisionit të Deklasifikimit 
dhe Zhvlerësimit të Informacionit të Klasifikuar “sekret shtetëror”” në AIDSSH”, ka bërë 
deklasifkimin e plotë dhe të pjesshëm të dokumenteve të klasifikuara “sekret shtetëror”, me 
vendimin nr. 1, datë 21. 1. 2020 si më poshtë:   
  
Fondi arkivor i ish - Sigurimit të Shtetit që administrohet nga AIDSSH 
 

1. Deklasifikimin e plotë të Regjistër i veprimeve të kryera me T.O nr.65, me 100 (njëqind) fletë. 
Rregjistri i përket Fondit Dega e Punëve të Brendshme Vlorë.  

2. Deklasifikimin e plotë të Libri i dorëzimit të dokumentave, nr.53, me 100 (njëqind) fletë. 
Rregjistri i përket Fondit Dega e Punëve të Brendshme Vlorë.  

3. Deklasifikimin e plotë të Indeksi alfabetik i informatave, nr.49, me 198 (njëqind e nëntëdhjetë e 
tetë) fletë. Rregjistri i përket Fondit Dega e Punëve të Brendshme Vlorë.  

4. Deklasifikimin e plotë të Indeksi alfabetik i informatave, nr.49/1, me 198 (njëqind e nëntëdhjetë 
e tetë) fletë. Rregjistri i përket Fondit Dega e Punëve të Brendshme Vlorë.  

5. Deklasifikimin e plotë të Kartelës Model 2, me numër 749, në ngarkim të N. M. P. 
6. Deklasifikimin e pjesshëm të Fletë regjistri i agjenturës Tepelenë, konkretisht rreshti me numër 

rendor1616, në ngarkim të R. M. O., 1 (një) fletë.  
7. Deklasifikimin e pjesshëm të Fletë regjistri i agjenturës Tropojë, konkretisht rreshti me numër 

rendor 749, në ngarkim të N. M. P, 1 (një) fletë. 
 

     
KRYETARI I KDZH 

      Gentiana Sula 


