
VENDIME MBI BAZËN E KËRKESAVE TË INSTITUCIONEVE KUSHTETUESE DHE 
ATYRE PUBLIKE 

 
 

Vendim nr. 253, datë 13.05.2020 (i shkurtuar) 

Bazuar në nenin 10, nenin 26, dhe 27 gërma “e”, e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e 
Informimit për Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të 
Shqipërisë”, ligjit nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të 
Administratës Shtetërore dhe Enteve Publike”, Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e ish - 
Sigurimit të Shtetit,  

V E N D O S I 
 

1. Të informojë Institucionin e Presidentit të Republikës së Shqipërisë, për informacionin që 
kërkohet me shkresën nr. 1027 prot datë 02.03.2020, se për Z. D.I.K.(K.), nga verifikimet 
e kryera deri tani: 

 
a) nuk rezulton të ketë të dhëna në dokumente të ish-Sigurimit të Shtetit, sipas Ligjit 

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

 
 

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

3. Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit. 
 

Kryetare: Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 

 

Vendim nr. 254, datë 13.05.2020 (i shkurtuar) 

Bazuar në nenin 10, nenin 26, dhe 27 gërma “e”, e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e 
Informimit për Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të 
Shqipërisë”, ligjit nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të 
Administratës Shtetërore dhe Enteve Publike”, Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e ish - 
Sigurimit të Shtetit,  

V E N D O S I 

1. Të informojë Institucionin e Presidentit të Republikës së Shqipërisë, për informacionin që 
kërkohet me shkresën nr. 1339 prot datë 16.04.2020, për Z. M.Q.Ll., se nga verifikimet e 



kryera deri tani: 
 

a. nuk rezulton të ketë të dhëna në dokumente të ish-Sigurimit të Shtetit, sipas Ligjit 
Nr.45/2015, “Për të Drejtën e Informimit për Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të 
Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”.  

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

 
3. Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit 

 
 
Kryetare: Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

APO TË FAVORIZUARVE NGA ISH-SIGURIMI I SHTETIT 
 

Vendimi nr. 252, datë 07.05.2020 (i shkurtuar) 

Bazuar në nenin 5, nenin 19, 22 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 
Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 
8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe 
Enteve Publike”, Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të Shtetit,   

 

V E N D O S I: 

1. Të informojë shtetasin B. N., për sa kërkohet në shkresën nr. 1143 prot, datë 19.08.2019, 
ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, ka dokumente në arkivat e ish-Sigurimit të 
Shtetit si më poshtë:  

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

format CD, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për subjektin B. N.. 
b) Dosja Hetimore Nr. 13316/1, e përbërë në total nga 64 faqe të skanuara, të hedhura në 

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

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

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

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Gentiana Sula 

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

 

Vendimi nr. 255, datë 15.05.2020 (i shkurtuar) 

Bazuar në nenin 5, nenin 19, 22 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 
Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 



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

 

V E N D O S I: 

1. Të informojë shtetasin T. R., për sa kërkohet në shkresën nr. 1008 prot., datë 15.07.2019, 
ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për H. R. ka dokumente në arkivat e ish-
Sigurimit të Shtetit si më poshtë:  
 

a) Dosje Formulare nr. 7983, Kategoria 2/B e përbërë në total nga 113 faqe, të dixhitalizuara 
të anonimizuar dhe të hedhura në format CD, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për 
subjektin H. R.. 
 

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

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

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Gentiana Sula 

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

 

Vendimi nr. 256, datë 15.05.2020 (i shkurtuar) 

Bazuar në nenin 5, nenin 19, 20 e 23 vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 
Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 
8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe 
Enteve Publike”, Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të Shtetit,   

V E N D O S I: 

1. Të informojë shtetasin T. Sh., për sa kërkohet në shkresën nr. 46 prot, datë 14.01.2020, ku 
mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për R. Sh., ka dokumente në arkivat e ish-
Sigurimit të Shtetit si më poshtë:  

 



a) Dosja Përpunimi nr. 17, Kategoria 2/B, e përbërë në total nga 58 (pesëdhjetë e tetë) faqe të 
skanuara dhe të anonimizuara, të hedhura në format CD, që ekzistojnë në arkivat e 
Autoritetit, për subjektin R. S. Sh. 

b) Dosja Hetimore nr. 9091 e përbërë në total nga 135 (njëqinë e tridhjetë e pesë) faqe të 
skanuara të hedhura në format CD, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për R. S. Sh. 
 

2. Të informojë shtetasin T. Sh. se ekzistojnë dokumente në arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit, 
për njohjen e të cilave nga ana e trashëgimtarëve ligjorë ka pengesë ligjore. 
 

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

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Gentiana Sula 

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

 

Vendimi nr. 257, datë 15.05.2020 (i shkurtuar) 

Bazuar në nenin 5, nenin 19, 22 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 
Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 
8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe 
Enteve Publike”, Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të Shtetit,   

V E N D O S I: 

1. Të informojë shtetasen E. L., për sa kërkohet në shkresën nr. 1147 prot, datë 19.08.2019, 
ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për M. L., ka dokumente në arkivat e ish-
Sigurimit të Shtetit si më poshtë:  

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

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

b) Dosje hetimore - gjyqësore nr 10428 me 514 (pesëqind e katërmbëdhjetë) faqe të skanuara, 
të hedhura në format CD, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit për subjektin M. L..  

 

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

 



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

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Gentiana Sula 

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

 

Vendimi 258, datë 15.05.2020 (i shkurtuar) 

Bazuar në nenin 5, nenin 19, 22 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 
Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 
8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe 
Enteve Publike”, Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të Shtetit,   

 

V E N D O S I: 

1. Të informojë shtetasin M. A., për sa kërkohet në shkresën nr. 747 prot, datë 24.05.2019, 
ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, ka dokumente në arkivat e ish-Sigurimit të 
Shtetit si më poshtë:  

 

a) Dosje Formulare nr. 4135, Kategoria 2/A, e përbërë nga 190 (njëqind e  nëntëdhjetë) faqe, 
të skanuara, të anonimizuara dhe të hedhura në format CD, që ekzistojnë në arkivat e 
Autoritetit, për subjektin M. A.. 

 

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

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

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  
 

Kryetare: Gentiana Sula 

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

 



Vendim nr. 259, datë 15.05.2020 (i shkurtuar) 

Bazuar në nenin 5, nenin 19, 22 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 
Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 
8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe 
Enteve Publike”, Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të Shtetit,   

 

V E N D O S I: 

1. Të informojë shtetasen L. V., për sa kërkohet në shkresën nr. 946 prot, datë 04.07.2019, ku 
mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për N. V., ka dokumente në arkivat e ish-
Sigurimit të Shtetit si më poshtë:  

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

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

b) Dosje Hetimore- Gjyqësore nr. 1068 me 498 (katërqindë e nëntëdhjetë e tetë) faqe të 
skanuara, të hedhura në format CD, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit për subjektin N. 
V.. 
 

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

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

4.  Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  
 

Kryetare:  Gentiana Sula 

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

 

Vendimi nr. 260, datë 15.05.2020 (i shkurtuar) 

Bazuar në nenin 5, nenin 19, 22 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 
Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 
8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe 
Enteve Publike”, Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të Shtetit,   

 

 



V E N D O S I: 

1. Të informojë shtetasen L. V., për sa kërkohet në shkresën nr. 945 prot, datë 04.07.2019, ku 
mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për Gj. V., ka dokumente në arkivat e ish-
Sigurimit të Shtetit si më poshtë:  

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

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

b) Dosje Hetimore- Gjyqësore nr 13265/1 me 60 (gjashtëdhjetë) faqe të skanuara, të hedhura 
në format CD, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit për subjektin Gj. V.. 

c) Dosje Gjyqësore nr 13265 me 36 (tridhjetëgjashtë) faqe të skanuara, të hedhura në format 
CD, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit për subjektin Gj. V.. 

 

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

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

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  
 

Kryetare: Gentiana Sula 

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

 

Vendimi nr. 261 datë 15.05.2020 (i shkurtuar) 

Bazuar në nenin 5, nenin 19, 22 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 
Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 
8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe 
Enteve Publike”, Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të Shtetit,   

 

V E N D O S I: 

1. Të informojë shtetasen L. V., për sa kërkohet në shkresën nr. 947 prot, datë 04.07.2019, ku 
mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për M. R., ka dokumente në arkivat e ish-
Sigurimit të Shtetit si më poshtë:  

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



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

b) Dosje Hetimore- Gjyqësore nr 1545 me 79 (shtatëdhjetë e nëntë) faqe të skanuara, të 
hedhura në format CD, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit për subjektin M. R.. 
 

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

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

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  
 

Kryetare: Gentiana Sula 

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

 

Vendimi nr. 262, datë 15.05.2020 (i shkurtuar) 

Bazuar në nenin 5, nenin 19, 22 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 
Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 
8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe 
Enteve Publike”, Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të Shtetit,   

 

V E N D O S I: 

1. Të informojë shtetasin D. L., përsa kërkohet në shkresën nr. 787 prot., datë 03.06.2019, ku 
mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për R.L. ka dokumente në arkivat e ish-
Sigurimit të Shtetit si më poshtë:  
 

a) Dosje Përpunimi nr.708, Kategoria 2/B e përbërë në total nga 45 (dyzet e pesë) faqe, të 
dixhitalizuara të anonimizuar dhe të hedhura në format CD, që ekzistojnë në arkivat e 
Autoritetit, për subjektin R. L.. 

b) Dosje Hetimore-Gjyqësore nr. 2189, e përbërë nga 143 (njëqind e dyzet e tre) faqe, të 
skanuara,  të hedhura në format CD, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për subjektin R. 
L.. 
 

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



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

 

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  
 

Kryetare: Gentiana Sula 

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

 

Vendimi nr. 263, datë 15.05.2020 (i shkurtuar) 

Bazuar në nenin 5, nenin 19, 22 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 
Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 
8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe 
Enteve Publike”, Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të Shtetit,   

V E N D O S I: 

 

1. Të informojë shtetasin B. Gj., për sa kërkohet në shkresën nr.1765 prot, datë 24.12.2019, 
ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, ka dokumente në arkivat e ish-Sigurimit të 
Shtetit si më poshtë:  

 

a) Dosje Përpunimi nr. 11931, Kategoria 2/A, e përbërë nga 124 (njëqind e  njëzetë e katër) 
faqe, të skanuara, të anonimizuara dhe të hedhura në format CD, që ekzistojnë në arkivat e 
Autoritetit, për subjektin B. Gj.. 

 

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

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

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  
 

Kryetare: Gentiana Sula 

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

 



Vendimi nr. 264, datë 15.05.2020 (i shkurtuar) 

Bazuar në nenin 5, nenin 19, 22 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 
Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 
8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe 
Enteve Publike”, Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të Shtetit,   

 

V E N D O S I: 

1. Të informojë shtetasin B. S., për sa kërkohet në shkresën nr.56 prot, datë 16.01.2020, ku 
mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, ka dokumente në arkivat e ish-Sigurimit të 
Shtetit si më poshtë:  
 

a) Dosje Gjyqësore nr. 12765.1, e përbërë nga 46 (dyzet e gjashtë) faqe, të skanuara,  të 
hedhura në format CD, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për subjektin B. S.. 

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

c) Dosja Formulare nr. 10913, Kategoria 2A, e përbërë në total nga 101 (njëqind e një) faqe 
të skanuara, të anonimizuar, të hedhura në format CD, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, 
për subjektin B. S. 

d) Dosje Kërkimi nr. 10913, e përbërë në total nga 101 (njëqind e një) faqe të skanuara të 
anonimizuar, të hedhura në format CD, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për subjektin 
B. S. 

 

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

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

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  
 

Kryetare: Gentiana Sula 

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

 

Vendimi nr. 265, datë 15.05.2020 (i shkurtuar) 

Bazuar në nenin 5, nenin 19, 22 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 
Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 



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

 

V E N D O S I: 

1. Të informojë shtetasin Gj. S. (H.), për sa kërkohet në shkresën nr. 1436 prot, datë 
22.10.2019, ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, ka dokumente në arkivat e ish-
Sigurimit të Shtetit si më poshtë:  

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

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

b) Dosja Hetimore- Gjyqësore Nr. 11628/A, e përbërë në total nga 32 (tridhjetë e dy) faqe të 
skanuara, të hedhura në format CD, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për subjektin Gj. 
K. H.. 

c) Dosja Gjyqësore Nr. 13588, e përbërë në total nga 9 (nëntë) faqe të skanuara, të hedhura 
në format CD, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për subjektin Gj. K. H.. 
 

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

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

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Gentiana Sula 

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

 

Vendimi nr. 266, datë 15.05.2020  (i shkurtuar) 

Bazuar në nenin 5, nenin 19, 22 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 
Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 
8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe 
Enteve Publike”, Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të Shtetit,   

V E N D O S I: 



1. Të informojë shtetasin E. J., për sa kërkohet në shkresën nr. 290 prot, datë 26.02.2019, ku 
mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, ka dokumente në arkivat e ish-Sigurimit të 
Shtetit si më poshtë:  

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

të hedhura në format CD, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për subjektin E. D. J.. 
b) Dosja Hetimore- Gjyqësore Nr. 11260, e përbërë në total nga 94 (nëntëdhjetë e katër) faqe 

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

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

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

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  
 

Kryetare: Gentiana Sula 

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

 

Vendimi nr. 267, datë 15.05.2020 (i shkurtuar) 

Bazuar në nenin 5, nenin 19, 22 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 
Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 
8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe 
Enteve Publike”, Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të Shtetit,   

 

V E N D O S I: 

1. Të informojë shtetasin D. D., për sa kërkohet në shkresën nr. 253 prot, datë 19.02.2019, ku 
mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për N. M., ka dokumente në arkivat e ish-
Sigurimit të Shtetit si më poshtë:  

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

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

 



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

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

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Gentiana Sula 

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

 

Vendimi nr. 268, datë 15.05.2020 (i shkurtuar) 

Bazuar në nenin 5, nenin 19, 22 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 
Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 
8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe 
Enteve Publike”, Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të Shtetit,   

 

V E N D O S I: 

1. Të informojë shtetasin I. L., përsa kërkohet në shkresën nr. 711 prot., datë 20.05.2019, ku 
mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për Th. L. ka dokumente në arkivat e ish-
Sigurimit të Shtetit si më poshtë:  

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

gjashtëdhjetë e tetë) faqe, të skanuara, të anonimizuar dhe të hedhura në format CD, që 
ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për subjektin Th. L.. 

b) Dosje Hetimore- Gjyqësore nr. 11217 me 308 (treqind e tetë) faqe të skanuara, të hedhura 
në format CD, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit për subjektin Th. L.. 
 

2. T´i jepetshtetasit I. L., dokumentacioni dublikatë që përmban dosja e sipërcituar, në trajtë 
CD. 

 

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

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  
 



Kryetare: Gentiana Sula 

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

 

Vendimi nr. 269, datë 15.05.2020 (i shkurtuar) 

Bazuar në nenin 5, nenin 19, 22 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 
Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 
8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe 
Enteve Publike”, Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të Shtetit,   

 

V E N D O S I: 

1. Të informojë shtetasen L. Z., për sa kërkohet në shkresën nr. 1732 prot., datë 17.12.2019, 
ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për K. L. ka dokumente në arkivat e ish-
Sigurimit të Shtetit si më poshtë:  
 

a) Dosje Përpunimi nr. 3188, Kategoria 2/B e përbërë në total nga 181 (njëqind e tetëdhjetë e 
një) faqe, të skanuara, të anonimizuar dhe të hedhura në format CD, që ekzistojnë në arkivat 
e Autoritetit, për subjektin K. L..  

b) Dosje Hetimore- Gjyqësore nr. 10796 me 129 (njëqind e njëzetë e nëntë) faqe të skanuara, 
të hedhura në format CD, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit për subjektin K. L.. 

 

2. T´i jepet shtetasen L. Z., dokumentacioni dublikatë që përmban dosja e sipër cituar, në 
trajtë CD.   
 

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

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  
 

Kryetare: Gentiana Sula 

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

Vendimi nr. 270, datë 15.05.2020 (i shkurtuar) 

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



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

 

                                                             V E N D O S I 

1. Të informojë shtetasen E. L., për sa kërkohet në shkresën nr.1146 prot., datë 19.08.2019, 
që mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që të ketë qenë 
ndonjëherë e survejuar apo të ketë dokumente për të në arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit.   
 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  
 

Kryetare: Gentiana Sula 

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

 

Vendimi nr. 271, datë 15.05.2020 (i shkurtuar) 

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

 

                                                             V E N D O S I 

1. Të informojë shtetasin F. M., për sa kërkohet në shkresën nr. 453 prot., datë 02.04.2019, 
që mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që i ndjeri S. M., 
të ketë qenë ndonjëherë e survejuar apo të ketë dokumente për të në arkivat e ish-Sigurimit 
të Shtetit.   
 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  
 

Kryetare: Gentiana Sula 

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

 

 



Vendimi nr. 274, datë 15.05.2020 (i shkurtuar) 

Bazuar në nenin 5, nenin 19, 22 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 
Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 
8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe 
Enteve Publike”, Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të Shtetit,   

 

V E N D O S I: 

1. Të informojë shtetasin S. L., për sa kërkohet në shkresën nr.787 prot., datë 03.06.2019, ku 
mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për Z. L. ka dokumente në arkivat e ish-
Sigurimit të Shtetit si më poshtë:  
 

a) Dosje Përpunimi nr.2445, Kategoria 2/B e përbërë në total nga 143 (njëqind e dyzet e tre) 
faqe, të skanuara, të anonimizuar dhe të hedhura në format CD, që ekzistojnë në arkivat e 
Autoritetit, për subjektin Z. L..  

b) Dosje Hetimore nr. 11294, e përbërë nga 160 (njëqind e gjashtëdhjetë) faqe, të skanuara,  
të hedhura në format CD, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për subjektin Z. L.. 

 

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

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

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Gentiana Sula 

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

 

Vendimi nr. 275, datë 15.05.2020 (i shkurtuar) 

Bazuar në nenin 5, nenin 19, 22 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 
Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 



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

 

V E N D O S I: 

1. Të informojë shtetasin B. G., për sa kërkohet në shkresën nr.985 prot, datë 10.07.2019, ku 
mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, ka dokumente në arkivat e ish-Sigurimit të 
Shtetit si më poshtë:  

 

a) Dosje Gjyqësore nr. 13460, e përbërë nga 97 (nëntëdhjetë e shtatë) faqe, të skanuara,  të 
hedhura në format CD, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për subjektin B. G..  

b) Dosje Hetimore nr. 13460/1, e përbërë nga 102 (njëqind e dy) faqe, të skanuara,  të hedhura 
në format CD, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për subjektin B. G.. 

c) Dosja Formulare nr. 4394, Kategoria 2A, e përbërë në total nga 90 (nëntëdhjetë) faqe të 
skanuara të hedhura në format CD, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për subjektin B. 
G. 

d) Dosje Hetimore Gjyqësore nr. 11514, e përbërë nga 107 faqe, të skanuara,  të hedhura në 
format CD, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për subjektin B. G.. 

 

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

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

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Gentiana Sula 

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

 

Vendimi nr. 276, datë 15.05.2020 (i shkurtuar) 

Bazuar në nenin 5, nenin 19, 22 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 
Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 



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

 

V E N D O S I: 

1. Të informojë shtetasin E. H., për sa kërkohet në shkresën nr.1245 prot, datë 13.09.2019, 
ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, ka dokumente në arkivat e ish-Sigurimit të 
Shtetit si më poshtë:  

 

a) Dosja Përpunimi nr. 5105, Kategoria 2/B, e përbërë në total nga 217 (dyqind e 
shtatëmbëdhjetë) faqe të skanuara të hedhura në format CD, që ekzistojnë në arkivat e 
Autoritetit, për subjektin E. H. 

 

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

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

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Gentiana Sula 

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

 

Vendimi nr. 277, datë 15.05.2020 (i shkurtuar) 

Bazuar në nenin 5, nenin 19, 22 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 
Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 
8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe 
Enteve Publike”, Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të Shtetit,   

V E N D O S I: 

 

1. Të informojë shtetasen M. H. dhe/ose P. S., për sa kërkohet në shkresën nr. 1244 prot, datë 
13.09.2019, si dhe në shkresën 1789 prot, datë 30.12.2019 ku mbi bazën e verifikimeve të 
kryera deri tani, për M. H., ka dokumente në arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit si më poshtë:  

 



a) Dosja Përpunimi Relacion nr. 6055, Kategoria 2/B, e përbërë në total nga 132 (njëqind e 
tridhjetë e dy) faqe të skanuara dhe të anonimizuar, të hedhura në format CD, që ekzistojnë 
në arkivat e Autoritetit, për subjektin M. H.. 
 

2. T´i jepet shtetases M. H. si dhe P. S.  dokumentacioni dublikatë që përmban dosja e sipër 
cituar, në trajtë CD. 

 

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

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  
 

Kryetare: Gentiana Sula 

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

 

Vendimi nr. 285, datë 26.06.2020 (i shkurtuar) 

Bazuar në nenin 5, nenin 19, 22 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 
Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 
8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe 
Enteve Publike”, Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të Shtetit,   

 

V E N D O S I: 

1. Të informojë shtetasin T. M., për sa kërkohet në shkresën nr. 783 prot, datë 06.09.2018, ku 
mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për H. M., ka dokumente në arkivat e ish-
Sigurimit të Shtetit si më poshtë:  

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

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

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

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



4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Gentiana Sula 

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

 

Vendimi nr. 286, datë 26.06.2020 (i shkurtuar) 

Bazuar në nenin 5, nenin 19, 22 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 
Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 
8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe 
Enteve Publike”, Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të Shtetit,   

 

V E N D O S I: 

 

1. Të informojë shtetasen M. Ll., për sa kërkohet në shkresën nr. 1752 prot, datë 19.12.2019, 
ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për H. K., ka dokumente në arkivat e ish-
Sigurimit të Shtetit si më poshtë:  

 
a) Dosja Hetimore- Gjyqësore nr. 8669-A, e përbërë në total nga 17 (shtatëmbëdhjetë) faqe 

të skanuara, të hedhura në format CD, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për subjektin 
H. (D.) K.. 

 

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

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

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Gentiana Sula 

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

 



Vendimi nr. 287, datë 26.05.2020 (i shkurtuar) 

Bazuar në nenin 5, nenin 19, 22 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 
Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 
8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe 
Enteve Publike”, Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të Shtetit,   

 

V E N D O S I: 

1. Të informojë shtetasin M. L., për sa kërkohet në shkresën nr. 1506 prot, datë 01.11.2019, 
ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për M. L., ka dokumente në arkivat e ish-
Sigurimit të Shtetit si më poshtë:  

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

të skanuara dhe të anonimizuar, të hedhura në format CD, që ekzistojnë në arkivat e 
Autoritetit, për subjektin I. L.. 

 

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

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

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Gentiana Sula 

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

 

Vendimi nr. 288, datë 26.05.2020 (i shkurtuar) 

Bazuar në nenin 5, nenin 19, 22 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 
Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 
8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe 
Enteve Publike”, Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të Shtetit,   

V E N D O S I: 
1. Të informojë shtetasen N. H., për sa kërkohet në shkresën nr. 1764 prot, datë 24.12.2019, 

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



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

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

b) Dosja Gjyqësore nr. 12551, e përbërë në total nga 205 (dyqind e pesë) faqe të skanuara, të 
hedhura në format CD, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për subjektin M. G.. 

c) Dosja Gjyqësore nr. 12551/1, e përbërë në total nga 250 (dyqind e pesëdhjetë) faqe të 
skanuara, të hedhura në format CD, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për subjektin M. 
G.. 

d) Dosja Hetimore- Gjyqësore nr. 259, e përbërë në total nga 302 (treqind e dy) faqe të 
skanuara, të hedhura në format CD, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për subjektin M. 
G.. 
 

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

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

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  
 

Kryetare: Gentiana Sula 

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

 

Vendimi nr. 289, datë 26.05.2020 (i shkurtuar) 

Bazuar në nenin 5, nenin 19, 22 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 
Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 
8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe 
Enteve Publike”, Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të Shtetit,   

 

V E N D O S I: 

1. Të informojë shtetasin E. D., për sa kërkohet në shkresën nr. 297 prot, datë 27.02.2019, ku 
mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për Q. D., ka dokumente në arkivat e ish-
Sigurimit të Shtetit si më poshtë:  

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

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



për subjektin Q. D.. 
 

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

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

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  
 

Kryetare: Gentiana Sula 

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

 

Vendimi nr. 290, datë 26.05.2020 (i shkurtuar) 

Bazuar në nenin 5, nenin 19, 22 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 
Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 
8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe 
Enteve Publike”, Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të Shtetit,   

 

V E N D O S I: 

1. Të informojë shtetasin A. L., për sa kërkohet në shkresën nr. 1759 prot, datë 23.12.2019, 
ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, ka dokumente në arkivat e ish-Sigurimit të 
Shtetit si më poshtë:  

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

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

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

 

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

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



4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  
 

Kryetare: Gentiana Sula 

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

 

Vendimi nr. 291, datë 26.05.2020 (i shkurtuar) 

Bazuar në nenin 5, nenin 19, 22 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 
Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 
8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe 
Enteve Publike”, Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të Shtetit,   

 

V E N D O S I: 

1. Të informojë shtetasin Gj. P., për sa kërkohet në shkresën nr. 1628 prot, datë 22.11.2019, 
ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, ka dokumente në arkivat e ish-Sigurimit të 
Shtetit si më poshtë:  

 
a) Dosja Hetimore- Gjyqësore Nr. 2390, e përbërë në total nga 328 (treqind e njëzet e tetë) 

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

 

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

 

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

 

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Gentiana Sula 

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

 



Vendimi nr. 292, datë 26.05.2020 (i shkurtuar) 

Bazuar në nenin 5, nenin 19, 22 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 
Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 
8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe 
Enteve Publike”, Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të Shtetit,   

 

V E N D O S I: 

1. Të informojë shtetasin T. G., për sa kërkohet në shkresën nr. 1422 prot, datë 21.10.2019, 
ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, ka dokumente në arkivat e ish-Sigurimit të 
Shtetit si më poshtë:  

 
a) Dosja Përpunimi Nr. 11025, Kategoria 2/A, e përbërë në total nga 182 (njëqind e tetëdhjetë 

e dy) faqe të skanuara dhe të anonimizuara, të hedhura në format CD, që ekzistojnë në 
arkivat e Autoritetit, për subjektin T. G.. 

b) Dosja Hetimore Nr. 12762, e përbërë në total nga 140 (njëqind e dyzet) faqe të skanuara, 
të hedhura në format CD, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për subjektin T. G.. 

c) Dosja Gjyqësore Nr. 12762/1, e përbërë në total nga 55 (pesëdhjetë e pesë) faqe të 
skanuara, të hedhura në format CD, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për subjektin T. 
G.. 

 

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

 

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

 

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Gentiana Sula 

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

 

Vendimi nr. 293, datë 26.05.2020 (i shkurtuar) 

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



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

 

                                                             V E N D O S I 

1. Të informojë shtetasin F. M., për sa kërkohet në shkresën nr.1144 prot., datë 19.08.2019, 
që mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që të ketë qenë 
ndonjëherë i survejuar apo të ketë dokumente për të në arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit.   
 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  
 

Kryetare: Gentiana Sula 

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

 

Vendimi nr. 294, datë 26.05.2020 (i shkurtuar) 

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

 

                                                             V E N D O S I 

1. Të informojë shtetasin M. T., për sa kërkohet në shkresën nr.1142 prot., datë 19.08.2019, 
që mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që të ketë qenë 
ndonjëherë i survejuar apo të ketë dokumente për të në arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit.   
 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  
 

Kryetare: Gentiana Sula 

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

 

Vendimi nr. 295, datë 05.06.2020 (i shkurtuar) 

Bazuar në nenin 5, nenin 19, 22 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 
Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 



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

 

V E N D O S I: 

1. Të njihet dhe t’i jepet shtetasit Gj. L., dokumentacioni dublikatë që përmban dhe bëhet 
fjalë në vendimin nr. 631, datë 08.10.2019. 

 

a) Të informojë shtetasin Gj.L., se për saktësimin në lidhje me kohën e ushtrimit të detyrës, 
nuk kemi dosjen e kuadrit për të përcaktuar datën e saktë të fillimit të punës. 
Në lidhje me çfarë aktiviteti konkret që ka kryer nga data 16.01.1991 deri në 01.06.1991. 
Nga dokumentacioni në dispozicion, nuk rezulton tjetër veçse sa është pasqyruar në 
vendimin nr. 631 datë 08.10.2019 dhe as dokumentacion tjetër që të vërtetojë aktivitetin e 
tij gjatë kësaj periudhe, nga i cili nuk rezulton që të ketë rekrutuar bashkëpunëtorë, që të 
ketë marrë ndonjë informacion nga RSI gjatë kësaj periudhe, të ketë regjistruar ndonjë 
kontingjent për llogari të Sigurimit, apo të ketë patur viktima, të ndaluar, arrestuar, 
këshilluar, dëbuar apo internuar si pasojë e aktivitetit të tij të drejtpërdrejtë. 

 

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

3. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Gentiana Sula 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VENDIME MBI BAZËN E KËRKESAVE PËR QËLLIME STUDIMORE/MEDIATIKE 

 
Vendim nr. 272, datë 15.05.2020 (i shkurtuar) 

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

V E N D O S I 
 

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

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

 
2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

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

 

Vendim nr. 273, datë 15.05.2020 (i shkurtuar) 

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

V E N D O S I 
 

1. Të vendosë në dispozicion të shtetasit Noljan Lole dokumentin si më poshtë: 
 

a) Dosjen hetimore-gjyqësore, në ngarkim të shtetasit Jusuf Vrioni me numër total 
fletësh   

 
2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

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

 

 



Vendim nr. 279, datë 20.05.2020 (i shkurtuar) 

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

V E N D O S I 
 

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

a) Dosja Nr.132/ Fondi 4: Informacione dërguar K.Q.P.P.SH mbi denoncimet për 
studentët e huaj me banim ne Shqipëri (8 fletë) 

b) Dosja Nr.5/ Fondi 4 : Studim, Mbi hyrjet e të huajve ne R.P.S.SH (8 fletë) 
c) Dosja Nr.44/Fondi 4: Lista e personave sovjetike që kanë studiuar në Universitetin 

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

 
4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 
 

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

Vendim nr. 280, datë 20.05.2020 (i shkurtuar) 

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

V E N D O S I 
 

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

a) Historiku i Sigurimit të Shtetit të DPT Tiranë, 1943-1970, (316) fletë. 
b) Historiku i Sigurimit të Shtetit te DPT Tiranë, 1971-1975, (105) fletë. 

 
2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

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



Vendim nr. 281, datë 26.05.2020 (i shkurtuar) 

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

V E N D O S I 
 

1. Të vendosë në dispozicion të shtetasit, Gj. E., në cilësinë e gazetarit: 
 
a) Dosjen me nr 64, viti1989; Fondi ish- arkivi i Partisë së Punës së Shqipërisë/ Komente 

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

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  
 

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

Vendim nr. 282, datë 26.05.2020 (i shkurtuar) 

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

V E N D O S I 
1. Të vendosë në dispozicion të shtetases, G. S., në cilësinë e studiueses: 

  
a) Fondi nr.1; Dosje hetimore gjyqësore me nr.453 për Xh. O. K. 
b) Dosje hetimore gjyqësore me nr.5414, I. M. D.,  
c) Dosje hetimore gjyqësore me nr.1393, I. M. H.,  
d) Dosje hetimore gjyqësore me nr. 1568, F. Ll., 
e) Dosje hetimore-gjyqësore me nr.12551, Xh. H. F. 
f) Dosje hetimore gjyqësore me nr.9273, M. H. G., 
g) Dosje hetimore gjyqësore me nr.1349, A. A. P. 
h) Dosje hetimore gjyqësore me nr.8859, R. B. Xh.  
i) Dosje hetimore gjyqësore me nr.1346, Sh. Y. Q. 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  
 

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



Vendim nr. 283, datë 26.05.2020 (i shkurtuar) 

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

V E N D O S I 
 

1. Të vendosë në dispozicion të shtetasit, S. A., në cilësinë e përfaqësuesit të grupit të 
studiuesve të Institutit të Trashëgimisë Shpirtërore e Kulturore të Shqiptarëve në Shkup. 
 

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

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  
 

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

Vendim nr. 284, datë 26.05.2020 (i shkurtuar) 

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

V E N D O S I 
1. Të vendosë në dispozicion të shtetasit, P. H., në cilësinë e studiuesit, të Institutit të Studimit 

të Historisë Ushtarake, dosjet: 
 

a) Dosje hetimore-gjyqësore, me nr.12739.35, për B. B., P. D., H. Ç., Rr. P. 
b) Dosje hetimore-gjyqësore, me nr.12739.4, për B. B., P. D., H. Ç., R. P. 
c) Dosje hetimore-gjyqësore, me nr.12739.34 për B. B., P. D., H. Ç., R. P. 
d) Dosje hetimore-gjyqësore, me nr.12739.33-A për B. B., P. D., H. Ç., R. P. 
e) Dosje hetimore-gjyqësore, me nr.12739.40-A (Foto) për B. B., P. D., H. Ç., R. P. 
f) Dosje Hetimore-Gjyqesore, me nr.12739.39-A për B. B., P. D., H. Ç., R. P. 
g) Dosje hetimore-gjyqësore, me nr.12739.38-A, për B. B., P. D., H. Ç., R. P 
h) Dosje hetimore-Gjyqësore, me nr.12739.37-A për B. B., P. D., H. Ç., R. P. 
i) Dosje hetimore gjyqesore, me nr.12739.36-A për B. B., P. D., H. Ç., R. P. 
j) Dosje hetimore gjyqësore me nr.12739.3-A, për P. D. 
k) Dosje hetimore gjyqësore me nr. 12739.2-A, për P. D. 



l) Dosje hetimore gjyësore me rr.12739.13 për B. B., P. D., H. Ç., R. P. 
m) Dosje hetimore gjyqësore me nr.12739.11 për B. B., P. D., H. Ç., R. P. 
n) Dosje hetimore gjyqësore me nr.12739.28-A/ Proçesverbalet e të pandehurit P. D. 
o) Dosje hetimore gjyqësore me nr.12739.23-A/ Proçesverbalet e të pandehurit P. D. 
p) Dosje hetimore gjyqësore me nr.12739.21, akte proçeduriale, vendimet për arrestimin, për 

B. B., P. D., H. Ç., R. P. 
 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  
 

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

Vendim nr. 296, datë 29.05.2020 (i shkurtuar) 

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

V E N D O S I 
 

1. Të vendosë në dispozicion të shtetasit Th. Sh. dokumentet si më poshtë: 

a) Dosje formulare, nr. 6226 për V. N. (29 fletë) 
b) Dosje hetimore-gjyqësore, nr. 1378 për V. B., A. D. (179 fletë) 
c) Fondi 4; Dosja me nr. 61, viti 1958, Dosja e objektit për Kryepeshkopatën e Klerit 

Ortodoks (132 fletë) 

3. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  
 

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

 
Vendim nr. 297, datë 29.05.2020 (i shkurtuar) 

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



V E N D O S I 
1. Të vendosë në dispozicion të shtetases Adriana Duka dokumentet si më poshtë: 

 

a) Dosje gjyqësore nr. 1167 Arshi Pipa (70 fletë) 
b) Dosje përpunimi Nr. 273 Arshi Pipa (403 fletë) 
c) Fashikull nr.456 Martin Camaj (204 fletë) 

 
2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BIBLIOGRAFIA E INFORMACIONIT TË DEKLASIFIKUAR 

 
Bibliografia e informacionit të deklasifikuar në AIDSSH me vendim nr. 12, datë 07.05.2020 

  
Bazuar në ligjin nr. 8457, datë 11.02.1999 “Për informacionin e klasifikuar “sekret shtetëror”, i 
ndryshuar, kreu III, neni 13, pika b), dhe në Vendimin e Këshillit të Ministrave, nr. 662, datë 
15.11.2017 “Për miratimin e rregullores për deklasifikimin dhe zhvlerësimin e informacionit të 
klasifikuar “sekret shtetëror”, kreu III, neni 4, pika a), c), Komisioni i Deklasifikimit dhe 
Zhvlerësimit të Informacionit të Klasifikuar “sekret shtetëror” në AIDSSH, i ngritur me urdhrin 
nr. 13, datë 03.05.2018, të Kryetares së Autoritetit “Për krijimin e Komisionit të Deklasifikimit 
dhe Zhvlerësimit të Informacionit të Klasifikuar “sekret shtetëror” në AIDSSH”, ka bërë 
deklasifikimin e plotë të dosjeve të klasifikuara “sekret shtetëror”, me vendimin nr. 12, datë 
07.05.2020, si më poshtë:   
  
 
Fondi arkivor i ish-Sigurimit të Shtetit që administrohet nga AIDSSH 

 

I. Marrjen në shqyrtim për deklasifikimin plotësisht të informacionit të klasifikuar “sekret 
shtetëror” që gjendet në dosjet si më poshtë: 

 
1. Fondi nr.4, Drejtoria e I, Viti 1990, Dega 8, Dosja nr.641, “Mbi ngjarjet e ndodhura në 

qytetin e Kavajës, komentet, reagimet, arrestimet dhe masat e marra”, me 53 (pesëdhjetë e 
tre) fletë. Niveli i klasifikimit “Sekret”. 

2. Fondi nr.4, Drejtoria e I, Viti 1957, Dega 3 Mes, Dosja nr.26, “Raport mbi vjedhjet, 
dëmtimet dhe defektet në sektorin e tregëtisë kooperativiste”, me 10 (dhjetë) fletë. Niveli i 
klasifikimit “Tepër Sekret”. 

3. Fondi nr.4, Drejtoria e I, Viti 1957, Dega 3 Mes, Dosja nr.37, “Udhëzim dërguar 
organeve të sigurimit të shtetit në rrethe mbi agjenturën dhe përpunimet në drejtim të 
kooperativave bujqësore”, me 2 (dy) fletë. Niveli i klasifikimit “Sekret”. 

4. Fondi nr.4, Drejtoria e I, Viti 1958, Shtabi, Dosja nr.106, “Relacion dërguar Komitetit 
Qëndror të Partisë mbi disa të meta në drejtim të kolektivizimit dhe në drejtim të 
kooperativave bujqësore”, me 4 (katër) fletë. Niveli i klasifikimit “Tepër Sekret”. 

5. Fondi nr.4, Drejtoria e I, Viti 1990, Dega 8, Dosja nr.651 “Për disa të dhëna, komente e 
vlerësime të raporteve dhe diplomatëve të huaj për manifestimin e studentëve dhe gjendjen 
në vendin tonë”, me 36 (tridhjetë e gjashtë) fletë. Niveli i klasifikimit “Sekret”.  

6. Fondi nr.4, Drejtoria e I, Viti 1990, Dega 8, Dosja nr.256 “Për një ngjarje të ndodhur në 
qytetin Studenti”, me 6 (gjashtë) fletë. Niveli i klasifikimit “Sekret”. 

7. Fondi nr.4, Drejtoria e I, Viti 1976, Shtabi, Dosja nr.30 “Fjala e shokut ministër mbajtur 
në analizën vjetore të punës së Drejtorisë I-rë të sigurimit për vitin 1976 dhe disa porosi të 
shokut H. K”, me 47 (dyzet e shtatë) fletë. Niveli i klasifikimit “Sekret”. 



8. Fondi nr.4, Drejtoria e I, Viti 1981, Dega 2, Dosja nr.68 “Informacion mbi analizën e 
shkëputjes nga survejimi të objektit A. F””, me 4 (katër) fletë. Niveli i klasifikimit “Sekret”. 

9. Fondi nr.4, Drejtoria e I, Viti 1987, Dosja nr.244 “Propozim për faljen e dënimit të mbetur 
të H. R””, me 12 (dymbëdhjetë) fletë. Niveli i klasifikimit “Sekret”. 

10. Fondi nr.4, Drejtoria e I, Viti 1977, Dosja nr.237 “Të dhëna për implikimin e shtetasit H. 
K””, me 8 (tetë) fletë. Niveli i klasifikimit “Sekret”. 

11. Fondi nr.4, Drejtoria e I, viti 1985, Dosja nr.65 “Letër që i burgosuri H. R dërgon nga 
burgu”, me 48 (dyzet e tetë) fletë. Niveli i klasifikimit “Sekret”. 

12. Fondi nr.4, Drejtoria e I, Viti 1984, Dosja nr.13 “Diskutim i BMP H. I në seminarin me 
kuadrot e MPB dhe dy materiale të Zv. ministrit z. R”, me 77 (shtatëdhjetë e shtatë) fletë. 
Niveli i klasifikimit “Sekret”. 

13. Fondi nr.4, Drejtoria e I, Viti 1989, Dosja nr.298 “Për A. K. B., informacion drejtuar R. 
A, A. Ç, H. I dhe R. M.”, me 7 (shtatë) fletë. Niveli i klasifikimit “Sekret”. 

14. Fondi nr.4, Drejtoria e I, Viti 1969, Dosja nr.423/6 “Përgjithësime dhe relacione mbi 
arratisjen në grup të B. Xh”, me 15 (pesëmbëdhjetë) fletë. Niveli i klasifikimit “Tepër 
Sekret”. 

15. Fondi 140, Dosje agjenturore “Sorra” nr.1964 në ngarkim të E. H, me 21 (njëzetë e një) 
fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes “Tepër sekret”. 

16. Fondi 140, Dosje Personale nr.4391-A në ngarkim të Dh. J. K me 16(gjashtëmbëdhjet) 
fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes “Tepër sekret”. 

17. Fondi Operativ, dosje formulare nr.5376, në ngarkim të J. J, me 39 (tridhjetë e nëntë) 
fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “Tepër sekret”. 

18. Fondi Dega e Punëve të Brendshme Tiranë, fashikull nr.608, në ngarkim të familjes J., 
me 10 (dhjetë) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “Tepër sekret”. 

19. Fondi Dega IV, dosje e problemit të centralizuar “Ujëza” nr.914, me 111(njëqind e 
njëmbëdhjetëdhjetë) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “Tepër sekret”. 

20. Fondi Drejtoria e II-të, dosja nr.273 A 165 2A, në ngarkim të A. P, me 310(treqind e 
dhjetë) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “Tepër sekret”. 
 

II. Marrjen në shqyrtim për deklasifikimin pjesërisht të informacionit të klasifikuar “sekret 
shtetëror” që gjendet si më poshtë: 
 

1. Fletë regjistri i Agjenturës Nr.1, konkretisht rreshti me nr. rendor 38, në ngarkim të D. I. 
K, me 1 (një) fletë. Niveli i klasifikimit të regjistrit është “Sekret”. Regjistri i përket fondit 
Dega e Punëve të Brendshme Mat. 
 

 

KRYETARE E KDZH-së 

Gentiana Sula 



Bibliografia e informacionit të deklasifikuar në AIDSSH me vendim nr. 13, datë 13.05.2020 
  

Bazuar në ligjin nr. 8457, datë 11.02.1999 “Për informacionin e klasifikuar “sekret shtetëror”, i 
ndryshuar, kreu III, neni 13, pika b), dhe në Vendimin e Këshillit të Ministrave, nr. 662, datë 
15.11.2017 “Për miratimin e rregullores për deklasifikimin dhe zhvlerësimin e informacionit të 
klasifikuar “sekret shtetëror”, kreu III, neni 4, pika a), c), Komisioni i Deklasifikimit dhe 
Zhvlerësimit të Informacionit të Klasifikuar “sekret shtetëror” në AIDSSH, i ngritur me urdhrin 
nr. 13, datë 03.05.2018, të Kryetares së Autoritetit “Për krijimin e Komisionit të Deklasifikimit 
dhe Zhvlerësimit të Informacionit të Klasifikuar “sekret shtetëror” në AIDSSH”, ka bërë 
deklasifikimin e plotë të dosjeve të klasifikuara “sekret shtetëror”, me vendimin nr. 13, datë 
13.05.2020, si më poshtë:   
  
 
Fondi arkivor i ish-Sigurimit të Shtetit që administrohet nga AIDSSH 

 

Deklasifikimin e plotë të dosjeve: 
 

21. Dosje personale dhe pune nr. 1334 në ngarkim të L. N., me 398 (treqind e nëntëdhjetë e 
tetë) fletë. Niveli i klasifikimit “Tepër Sekret”. Dosja i përket fondit Dega e Punëve të 
Brendshme Lushnje.  

22. Dosje pune nr. 5455 në ngarkim të N. P., me 106 (nëntëqind e gjashtë) fletë. Niveli i 
klasifikimit “Sekret. Dosja i përket fondit Dega e Punëve të Brendshme Vlorë. 

23. Dosje personale dhe pune nr. 2322 në ngarkim të H. H., përkatësisht me 264 (dyqind e 
gjashtëdhjetë e katër) fletë. Niveli i klasifikimit “Sekret”. Dosja i përket fondit Dega e 
Punëve të Brendshme Lushnje.  

24. Dosje formulare nr. 3478, Kategoria 2B, në ngarkim të E. H., përkatësisht me 9 (nëntë) 
fletë. Niveli i klasifikimit “Sekret”. Dosja i përket fondit Dega e Punëve të Brendshme Vlorë.  

25. Dosje personale dhe pune nr. 1526 në ngarkim të G. Sh., përkatësisht me 111 (njëqind e 
njëmbëdhjetë) fletë. Niveli i klasifikimit “Tepër Sekret”. Dosja i përket fondit Dega e Punëve 
të Brendshme Lushnje. 

26. Kartelë Model 2 nr. 2569, në ngarkim të L. K., me 1 (një) fletë. Fondi Dega IV. 
27. Kartelë Model 2 nr. 2525, në ngarkim të R. M., me 1 (një) fletë. Kartela i përket fondit 

Dega IV.  
28. Kartelë Model 2 nr. 2506, në ngarkim të I. A., me 1 (një) fletë. Fondi Dega IV. 
29. Kartelë Model 2 nr. 2367, në ngarkim të A. Sh., me 1 (një) fletë. Kartela i përket fondit 

Dega IV.  
30. Kartelë Model 2 nr. 2589, në ngarkim të L. O., me 1 (një) fletë. Kartela i përket fondit Dega 

IV.  
31. Kartelë Model 2 nr. 2121, në ngarkim të P. S., me 1 (një) fletë. Kartela i përket fondit Dega 

IV.  



32. Kartelë Model 2 nr. 11980, në ngarkim të L. Ll., me 1 (një) fletë. Kartela i përket fondit 
Dega IV.  

33. Kartelë Model 2 nr. 5203, në ngarkim të Z. D., me 1 (një) fletë. Kartela i përket fondit Dega 
IV.  

34. Kartelë Model 2 nr. 5856, në ngarkim të L. K., me 1 (një) fletë. Kartela i përket fondit Dega 
IV.  

35. Kartelë Model 2 nr. 6244, në ngarkim të E. H., me 1 (një) fletë. Kartela i përket fondit Dega 
IV.  

36. Kartelë Model 2 nr. 1810, në ngarkim të P. Ll., me 1 (një) fletë. Kartela i përket fondit 
Dega IV.  

37. Kartelë Model 2 nr. 2359, në ngarkim të B. A., me 1 (një) fletë. Kartela i përket fondit Dega 
IV.  

38. Kartelë Model 2 nr. 5423, në ngarkim të E. G., me 1 (një) fletë. Kartela i përket fondit Dega 
IV.  

39. Kartelë Model 2 nr. 2332, në ngarkim të F. B., me 1 (një) fletë. Kartela i përket fondit Dega 
IV.  

40. Kartelë Model 2 nr. 2555, në ngarkim të Q. S., me 1 (një) fletë. Kartela i përket fondit Dega 
IV.  

41. Kartelë Model 2 nr. 2368, në ngarkim të Q. Xh., me 1 (një) fletë. Kartela i përket fondit 
141, Dega e Punëve të Brendshme Lushnje.  

42. Kartelë Model 2 nr. 2340, në ngarkim të T. H., me 1 (një) fletë. Kartela i përket fondit 141, 
Dega e Punëve të Brendshme Lushnje.  

43. Kartelë Model 2 nr. 1038, në ngarkim të A. P., me 1 (një) fletë. Kartela i përket fondit 141, 
Dega e Punëve të Brendshme Lushnje.  

44. Kartelë Model 2 nr. 4064, në ngarkim të L. S., me 1 (një) fletë. Kartela i përket fondit 141, 
Dega e Punëve të Brendshme Lushnje.  

45. Kartelë Model 2 nr. 2855, në ngarkim të F. K., me 1 (një) fletë. Kartela i përket fondit 141, 
Dega e Punëve të Brendshme Lushnje.  

 
 

Deklasifikimin e pjesshëm të informacionit: 
 
1. Fletë regjistri nr. 1, konkretisht rreshti me nr. rendor 1334, në ngarkim të L. N., me 1 (një) 

fletë. Niveli i klasifikimit i regjistrit është “Sekret”. Regjistri i përket fondit Dega e Punëve 
të Brendshme Lushnje.   

2. Fletë regjistri i agjenturës nr. 1, konkretisht rreshti me nr. rendor 2121, në ngarkim të P. 
S., me 1 (një) fletë. Niveli i klasifikimit i regjistrit është “Sekret”. Fondi Dega e Punëve të 
Brendshme Lushnje. 

3. Fletë regjistri i agjenturës nr. 1, konkretisht rreshti me nr. rendor 2367, në ngarkim të A. 
Sh., me 1 (një) fletë. Niveli i klasifikimit i regjistrit është “Sekret”. Fondi Dega e Punëve të 
Brendshme Lushnje. 



4. Fletë regjistri i agjenturës nr. 1, konkretisht rreshti me nr. rendor 2368, në ngarkim të Q. 
Xh., me 1 (një) fletë. Niveli i klasifikimit i regjistrit është “Sekret”. Fondi Dega e Punëve të 
Brendshme Lushnje. 

5. Fletë regjistri i agjenturës nr. 1, konkretisht rreshti me nr. rendor 2589, në ngarkim të L. 
O., me 1 (një) fletë. Niveli i klasifikimit i regjistrit është “Sekret”. Fondi Dega e Punëve të 
Brendshme Lushnje. 

6. Fletë regjistri i agjenturës nr. 1, konkretisht rreshti me nr. rendor 1038, në ngarkim të A. 
P., me 1 (një) fletë. Niveli i klasifikimit i regjistrit është “Sekret”. Fondi Dega e Punëve të 
Brendshme Lushnje.  

7. Fletë regjistri i agjenturës nr. 1, konkretisht rreshti me nr. rendor 1810, në ngarkim të P. 
L., me 1 (një) fletë. Niveli i klasifikimit i regjistrit është “Sekret”. Fondi Dega e Punëve të 
Brendshme Lushnje. 

8. Fletë regjistri i agjenturës nr. 1, konkretisht rreshti me nr. rendor 2034, në ngarkim të F. 
B., me 1 (një) fletë. Niveli i klasifikimit i regjistrit është “Sekret”. Fondi Dega e Punëve të 
Brendshme Lushnje. 

9. Fletë regjistri i agjenturës nr. 1, konkretisht rreshti me nr. rendor 2359, në ngarkim të B. 
A., me 1 (një) fletë. Niveli i klasifikimit i regjistrit është “Sekret”. Fondi Dega e Punëve të 
Brendshme Lushnje. 

10. Fletë regjistri i agjenturës nr. 1, konkretisht rreshti me nr. rendor 3021, në ngarkim të E. 
G., me 1 (një) fletë. Niveli i klasifikimit i regjistrit është “Sekret”. Fondi Dega e Punëve të 
Brendshme Lushnje. 

11. Fletë regjistri i agjenturës nr. 1, konkretisht rreshti me nr. rendor 1526, në ngarkim të G. 
Sh., me 1 (një) fletë. Niveli i klasifikimit i regjistrit është “Sekret”. Fondi Dega e Punëve të 
Brendshme Lushnje. 

12. Fletë regjistri i agjenturës nr. 1, konkretisht rreshti me nr. rendor 802, në ngarkim të Z.Dh., 
me 1 (një) fletë. Niveli i klasifikimit i regjistrit është “Sekret”. Fondi Dega e Punëve të 
Brendshme Lushnje. 

13. Fletë regjistri i agjenturës nr. 1, konkretisht rreshti me nr. rendor 1531, në ngarkim të I. 
Ç., me 1 (një) fletë. Niveli i klasifikimit i regjistrit është “Sekret”. Fondi Dega e Punëve të 
Brendshme Lushnje. 

14. Fletë regjistri i agjenturës nr. 1, konkretisht rreshti me nr. rendor 2340, në ngarkim të H. 
H., me 1 (një) fletë. Niveli i klasifikimit i regjistrit është “Sekret”. Fondi Dega e Punëve të 
Brendshme Lushnje. 

15. Fletë regjistri i agjenturës Model. 2, konkretisht rreshti me nr. rendor 2322, në ngarkim të 
H. H., me 1 (një) fletë. Niveli i klasifikimit i regjistrit është “Sekret”. Fondi Dega e Punëve 
të Brendshme Lushnje. 

16. Fletë regjistri i agjenturës Model. 10, konkretisht rreshti me nr. rendor 1206 në ngarkim të 
L. L., me 1 (një) fletë. Niveli i klasifikimit i regjistrit është “Sekret”. Fondi Dega e Punëve 
të Brendshme Lushnje. 



17. Fletë regjistri i agjenturës nr. 1, konkretisht rreshti me nr. rendor 2058, në ngarkim të Q. 
Ç., me 1 (një) fletë. Niveli i klasifikimit i regjistrit është “Sekret”. Fondi Dega e Punëve të 
Brendshme Lushnje. 

18. Fletë regjistri i agjenturës nr. 1, konkretisht rreshti me nr. rendor 2332, në ngarkim të F. 
B., me 1 (një) fletë. Niveli i klasifikimit i regjistrit është “Sekret”. Fondi Dega e Punëve të 
Brendshme Lushnje. 

19. Fletë regjistri i agjenturës nr. 1, konkretisht rreshti me nr. rendor 2855, në ngarkim të F. 
K., me 1 (një) fletë. Niveli i klasifikimit i regjistrit është “Sekret”. Fondi Dega e Punëve të 
Brendshme Lushnje. 

20. Fletë regjistri i agjenturës nr. 1, konkretisht rreshti me nr. rendor 2329, në ngarkim të M. 
Sh., me 1 (një) fletë. Niveli i klasifikimit i regjistrit është “Sekret”. Fondi Dega e Punëve të 
Brendshme Lushnje. 

21. Fletë regjistri i agjenturës nr. 1, konkretisht rreshti me nr. rendor 2412, në ngarkim të P. 
N., me 1 (një) fletë. Niveli i klasifikimit i regjistrit është “Sekret”. Fondi Dega e Punëve të 
Brendshme Lushnje. 

22. Fletë regjistri i agjenturës nr. 1, konkretisht rreshti me nr. rendor 2555, në ngarkim të Q. 
S., me 1 (një) fletë. Niveli i klasifikimit i regjistrit është “Sekret”. Fondi Dega e Punëve të 
Brendshme Lushnje. 

23. Fletë regjistri i agjenturës nr. 1, konkretisht rreshti me nr. rendor 2506, në ngarkim të I. 
A., me 1 (një) fletë. Niveli i klasifikimit i regjistrit është “Sekret”. Fondi Dega e Punëve të 
Brendshme Lushnje. 

24. Fletë regjistri i agjenturës nr. 1, konkretisht rreshti me nr. rendor 2525, në ngarkim të R. 
M., me 1 (një) fletë. Niveli i klasifikimit i regjistrit është “Sekret”. Fondi Dega e Punëve të 
Brendshme Lushnje. 

25. Fletë regjistri i agjenturës nr. 1, konkretisht rreshti me nr. rendor 2569, në ngarkim të L. 
K., me 1 (një) fletë. Niveli i klasifikimit i regjistrit është “Sekret”. Fondi Dega e Punëve të 
Brendshme Lushnje. 

26. Fletë regjistri i agjenturës nr. 2, konkretisht rreshti me nr. rendor 5471, në ngarkim të P. 
A., me 1 (një) fletë. Niveli i klasifikimit i regjistrit është “Sekret”. Fondi Dega e Punëve të 
Brendshme Elbasan. 

27. Fletë regjistri i agjenturës nr. 2, konkretisht rreshti me nr. rendor 5343, në ngarkim të L. 
Ll., me 1 (një) fletë. Niveli i klasifikimit i regjistrit është “Sekret”. Fondi Dega e Punëve të 
Brendshme Elbasan. 

28. Fletë regjistri i agjenturës nr. 2, konkretisht rreshti me nr. rendor 5455, në ngarkim të N. 
P., me 1 (një) fletë. Niveli i klasifikimit i regjistrit është “Sekret”. Fondi Dega e Punëve të 
Brendshme Elbasan. 

29. Fletë regjistri i agjenturës nr. 2, konkretisht rreshti me nr. rendor 5203, në ngarkim të Z. 
D., me 1 (një) fletë. Niveli i klasifikimit i regjistrit është “Sekret”. Fondi Dega e Punëve të 
Brendshme Elbasan. 



30. Fletë regjistri i agjenturës nr. 2, konkretisht rreshti me nr. rendor 5455, në ngarkim të L. 
K., me 1 (një) fletë. Niveli i klasifikimit i regjistrit është “Sekret”. Fondi Dega e Punëve të 
Brendshme Elbasan. 

31. Fletë regjistri i agjenturës nr. 2, konkretisht rreshti me nr. rendor 5794, në ngarkim të E. 
H., me 1 (një) fletë. Niveli i klasifikimit i regjistrit është “Sekret”. Fondi Dega e Punëve të 
Brendshme Elbasan. 

 

KRYETARE E KDZH-së 

Gentiana Sula 

 


