
VENDIME MBI BAZËN E KËRKESAVE TË INSTITUCIONEVE KUSHTETUESE  

DHE ATYRE PUBLIKE 

 

Vendim nr. 201, datë 17.05.2021 (i shkurtuar) 

Bazuar në nenin 10, nenin 26, nenin 29, pika 4 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”, Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të Shtetit,   

V E N D O S I: 

 

1. Të informojë Kuvendin e Shqipërisë, për informacionin që kërkohet me shkresën nr. 774 

prot datë 11.02.2021, në kuadër të verifikimit të figurës, integritetit dhe vlerësimit të 

cilësive etike, morale dhe profesionale të 4 kandidateve për funksion titullari dhe anëtari 

bordi drejtues të Institucioneve të Pavarura sipas listës se: 

a) për znj. V.Gj.S.N., Z. L.B.B., Z. L.F.B. dhe Z.Th.K.G., 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” i ndryshuar. 

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

3. Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit.  

 

Kryetare: Gentiana Sula 

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

 

Vendim nr. 202, datë 17.05.2021 (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. 111/2 prot dt 06.01.2021, se nga verifikimet e kryera deri tani për 

Z. V.P.D., nuk rezulton:  

 



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

bashkëpunëtor ose i favorizuar, nuk figuron në dokumente të 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” i ndryshuar. 

 

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. 203, datë 17.05.2021 (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. 135/6 prot dt 22.02.2021, se nga verifikimet e kryera deri tani për 

Z. H.S.B., nuk rezulton:  

 

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

bashkëpunëtor ose i favorizuar, nuk figuron në dokumente të 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” i ndryshuar. 

 

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. 212, datë 17.05.2021 (i shkurtuar) 

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

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

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

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 subjektin Partia Bindja Demokratike, për informacionin që kërkohet me 

shkresën nr. 455 prot datë 23.03.2021, (tonën), për verifikimin e cilëve etike, morale dhe 

profesionale të 3 kandidatëve për Deputet në Kuvendin e Shqipërisë në zgjedhjet e 25 prillit 

2021, sipas listës emërore se: 

 

a) Për zotërinjtë 1. A.H.P., 2.A.Dh.M. dhe 3. B.B.Sh., nga verifikimet e kryera deri tani, nuk 

rezulton të ketë të dhëna në dokumente të ish-Sigurimit të Shtetit në emër të tyre në kuptim 

të nenit 29, pika 2, dhe nenit 30 pika 2 të ligjit 45/2015, “Për të Drejtën e Informimit për 

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

ndryshuar. 

 

2. Kopje e këtij vendimi t´i dërgohet subjektit Partia Bindja Demokratike. 

 

3. Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit. 

 

Kryetare: Gentiana Sula 

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

 

Vendim nr. 213, datë 17.05.2021 (i shkurtuar) 

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

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

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



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 subjektin Partia Lëvizja Punëtore Shqiptare, për informacionin që kërkohet 

me me shkresën nr. 47 prot datë 09.03.2021, për verifikimin e cilëve etike, morale dhe 

profesionale të 3 kandidatëve për Deputet në Kuvendin e Shqipërisë në zgjedhjet e 25 prillit 

2021, në koalicionin ALEANCA, sipas listës emërore se: 

  

a) Zonjat dhe zotërinjtë 1. M.H., 2. S.T. dhe 3. B.B., nuk janë subjekt verifikimi për shkak të 

moshës së tyre nën 14 vjeç para 2 Korrikut 1991, ose me vitlindje përtej datës 2 korrik 

1991 si datë fundore e zbatimit të ligjit 45/2015, sipas përcaktimeve të ligjit nr. 45/2015 

“Për të Drejtën e Informimit për Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës 

Popullore Socialiste të Shqipërisë”, i ndryshuar. 

 

2. Kopje e këtij vendimi t´i dërgohet subjektit Partia Lëvizja Punëtore Shqiptare. 

 

3. Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit. 

 

Kryetare: Gentiana Sula 

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

 

Vendim nr. 214, datë 17.05.2021 (i shkurtuar) 

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

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

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

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 subjektin Partia Lëvizja Punëtore Shqiptare, për informacionin që kërkohet 

me shkresën nr. 47 prot datë 09.03.2021, për verifikimin e cilëve etike, morale dhe 

profesionale të 2 kandidatëve për Deputet në Kuvendin e Shqipërisë në koalicionin 

ALEANCA, në zgjedhjet e 25 prillit 2021, sipas listës emërore se: 

 

a) Për Z. G.S.S. dhe Znj. I.H.S., nga verifikimet e kryera deri tani, nuk rezulton të ketë të 

dhëna në dokumente të ish-Sigurimit të Shtetit në emër të tyre në kuptim të nenit 29, pika 



2, dhe nenit 30 pika 2 të ligjit 45/2015, “Për të Drejtën e Informimit për Dokumentet e ish-

Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë” i ndryshuar. 

 

2. Kopje e këtij vendimi t´i dërgohet subjektit Partia Lëvizja Punëtore Shqiptare. 

 

3. Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit. 

 

Kryetare: Gentiana Sula 

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

 

Vendim nr. 217, datë 17.05.2021 (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. 309 prot datë 21.01.2021, se për Z. C.J.C., nga verifikimet e 

kryera deri tani: 

 

a) rezulton si bashkëpunëtor i 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”, i ndryshuar dhe më pas i dënuar për akuzat që bëjnë pjesë në kategorinë e 

veprave penale në kuptim ose të përkufizuara në ligjin nr. 7514, datë 30.9.1991, “Për 

pafajësinë, amnistinë dhe rehabilitimin e ish të dënuarve dhe të përndjekurve politikë”, të 

ndryshuar sipas të cilit Konsiderohet krim politik ajo vepër penale që është ndëshkuar 

nga gjykatat ushtarake në bazë të ligjit nr.21, datë 15.12.1944 "Mbi sabotatorët e Luftës 

Nacionalçlirimtare", të ligjit nr.41, datë 14.1.1945 "Mbi organizimin e funksionimin e 

gjykatave ushtarake", të ligjit nr.372, datë 12.12.1946 "Mbi fajet penale kundër popullit e 

shtetit", të neneve 5 e 6 të ligjit nr.373, datë 12.12.1946 "Mbi ndjekjen e tregtisë së ndaluar, 

të spekulimit dhe të sabotimit ekonomik", si dhe të dënuarit sipas të gjithë neneve të 

kapitullit "Krime kundër shtetit" dhe për moskallëzim e përkrahje të këtyre krimeve, sipas 

Kodit Penal të viteve 1952 e 1977, vepra penale që lidhen me fushën e veprimit të ligjit nr. 

45/2015, sipas nenit 2 të tij.  

 

 



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

3.  

4. Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit. 

 

Kryetare: Gentiana Sula 

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

 

Vendim nr. 218, datë 17.05.2021 (i shkurtuar) 

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

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

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

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

V E N D O S I: 

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

shkresën nr. 300/1 prot datë 17.03.2021, “Kërkesë për informacion”, në kuadër të dekorimit 

të shtetasit, se për Prof. K.M.B., nga verifikimet e kryera deri tani: 

a) nuk figuron të ketë materiale 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” i ndryshuar. 

 

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

 

3. Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit. 

 

Kryetare: Gentiana Sula  

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

 

Vendim nr. 219, datë 17.05.2021 (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. 1018 prot datë 17.03.2021, se për Z. D.I.T., 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” i ndryshuar.  

 

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, Dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 

 

Vendim nr. 220, datë 17.05.2021 (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. 315 prot datë 21.01.2021, se për Z. T.Z.B., nga verifikimet e 

kryera deri tani: 

a) 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”, si i dënuar për fajin e bashkëpunimit me diversantët 

dhe agjentët e zbulimit jugosllav duke kryer shërbimin e ndërlidhësit i ka dhënë informata 

furnizime strehime, ka dhënë informata me karakter ushtarak se ku ishin vendosur repartet 

ushtarake, informacion i kërkuar nga qeveria Jugosllave e të dhëna të tjera, vepra penale të 

parashikuara nga neni 3 dhe 14 i ligjit 372 datë 12.12.1946 "Mbi fajet penale kundër 

popullit e shtetit", të cilat  bëjnë pjesë në kategorinë e veprave penale të përkufizuara në 

ligjin nr. 7514, datë 30.9.1991, “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”, i ndryshuar .   

 



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, Dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 

 

Vendim nr. 221, datë 17.05.2021 (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 Akademinë e Shkencave të Shqipërisë, për informacionin që kërkohet me 

shkresën nr. 242 prot. datë 07.04.2021, në kuadër të verifikimit të figurës, integritetit dhe 

vlerësimit të cilësive etike, morale dhe profesionale të 4 kandidateve për Anëtar të 

Asamblesë të Akademisë së Shkencave të Shqipërisë ku rezulton se: 

a) për 1. Znj. K.V.S.(B.), 2. Z. F. S. S. 3.Z. A.I.B., dhe 4. Z.G.R.H., 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” i ndryshuar. 

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. 222, datë 17.05.2021 (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 Z. V. Dh. M., në cilësinë e kandidatit për deputet të Kuvendit të Shqipërisë 

për subjektin politik Partia Aleanca për Barazi dhe Drejtësi Evropiane, (A.B.D.E.), për 

informacionin që kërkohet me shkresën nr. 403 prot datë 12.03.2021, (tonën), për 

verifikimin e cilëve etike, morale dhe profesionale se: 

 

a) nga verifikimet e kryera deri tani, nuk rezulton të ketë të dhëna në dokumente të ish-

Sigurimit të Shtetit në emër të tij në kuptim të nenit 29, pika 2, dhe nenit 30 pika 1 dhe 2 

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

Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë” i ndryshuar.   

 

2. Kopje e këtij vendimi t´i dërgohet subjektit politik Partia Aleanca për Barazi dhe Drejtësi 

Evropiane, (A.B.D.E.). 

3. Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit. 

 

Kryetare: Gentiana Sula  

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

 

Vendim nr. 223, datë 17.05.2021 (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 Z. Z. B., në cilësinë e kryetarit të subjektit politik Partia Aleanca 

Demokristiane e Shqipërisë, për informacionin që kërkohet me shkresën nr. 438 prot datë 

18.03.2021, (tonën), për verifikimin e cilëve etike, morale dhe profesionale se: 

 

a) nga verifikimet e kryera deri tani, nuk rezulton të ketë të dhëna në dokumente të ish-

Sigurimit të Shtetit në emër të tij në kuptim të nenit 29, pika 2, dhe nenit 30 të ligjit 45/2015, 

“Për të Drejtën e Informimit për Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës 

Popullore Socialiste të Shqipërisë” i ndryshuar.   



 

2. Kopje e këtij vendimi t´i dërgohet kërkuesit. 

3. Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit. 

 

Kryetare: Gentiana Sula   

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

 

Vendim nr. 242, datë 31.05.2021 (i shkurtuar) 

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

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

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

Administratës Shtetërore dhe Enteve Publike”, Ligjit nr. 96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe 

prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e ish - 

Sigurimit të Shtetit,   

V E N D O S I: 

1. Të informojë Institucionin e Këshillit të Lartë i Prokurorisë, për informacionin që kërkohet 

me shkresën nr. 460 prot. datë 28.01.2021, “Kërkesë” për verifikimin e pastërtisë së 

figurës, të kandidatit për pozicion drejtuesi në Prokuroritë e juridiksionit të përgjithshëm, 

se: 

a) nga verifikimet e kryera deri tani, rezulton se shtetasi, L.D., bazuar në ligjin 96/2016 “Për 

statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, nenit 49 pika 2 

shkronja “a” në lidhje me nenin 28 gërma “ë ”, sipas përcaktimeve të nenit 29 të Ligjit 

nr.45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të 

Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë” i ndryshuar,  

i. Nuk ka qenë person në ndjekje për spiunazh apo terrorizën; 

ii. Nuk ka qenë anëtar, bashkëpunëtor ose i favorizuar nga ish-Sigurimi i Shtetit. 

iii. Figuron në 8 (tetë) dosje hetimore gjyqësore (penale) të arshivuara në Arkivin e Sistemit 

të Ministrisë së Punëve të Brendshme, të administruara nga Autoriteti, në detyrën e 

Prokurorit Gjyqësor të çështjeve të sipërcituara në rrethin e Kukësit, në vitet 1984 deri 

1987. Procesi hetimor për çështjet e sipërcituara ka filluar nga strukturat e ish Sigurimit të 

Shtetit për akuzat, Tradhti ndaj atdheut në formën e arratisjes, Agjitacion e propagandë 

kundër shtetit, e më pas ka vijuar procesi gjyqësor ku Z. L.D. figuron me detyrën e 

prokurorit. Veprat penale të parashikuara nga nenet 47 “g” dhe neni 55/1 i Kodit Penal, në 

Kreun, “Krime kundër shtetit”,  bëjnë pjesë në kategorinë e veprave penale të përkufizuara 

në ligjin nr. 7514, datë 30.9.1991, “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” i ndryshuar.  

2. Kopje e këtij vendimi t´i dërgohet institucionit të Këshillit të Lartë i Prokurorisë.  

3. Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit. 

 

Kryetare: Gentiana Sula   

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

TË TË VDEKURVE APO TË ZHDUKURVE, BASHKËPUNËTORËVE  

APO TË FAVORIZUARVE NGA ISH-SIGURIMI I SHTETIT 

 

Vendimi nr. 197, datë 17.05.2021 (i shkurtuar)  

 

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

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

8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të 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. S. për sa kërkohet në shkresën nr. 1400 prot., dt. 22.12.2020, që 

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

Shtetit për shtetasi Sh. S.,   

a) Dosje formulare nr. 105 Kategoria 2-B me 159 (njëqind e pesëdhjete e nëntë) faqe të 

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

Autoritetit për subjektin Sh. S. 

2. T´i jepet shtetasit D. S. dokumentacioni dublikatë që përmbajnë dosjet e mësipërme në 

trajtë CD.   

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

për njohjen e të cilave nga ana e trashëgimtarëve ligjorë ka pengesë ligjore, në bazë të nenin 

23 të Ligjit 45/2015. 

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

administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 

5. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

 

Kryetare: Gentiana Sula 

 

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

 

 

Vendimi nr. 198, datë 17.05.2021 (i shkurtuar)  

 

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

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

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

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

 

 



V E N D O S I: 

1. Të informojë shtetasin H. Q., për sa kërkohet në shkresën nr. 1172 prot, datë 22.10.2020, 

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

Sigurimit të Shtetit si më poshtë:  

a) Dosje Hetimore Gjyqësore Nr. 1498, e përbërë në total nga 67 (gjashtëdhjetë e shtatë) faqe 

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

H. Q. 

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

 

Vendimi nr. 199, datë 17.05.2021 (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. H., për sa kërkohet në shkresën nr. 16 prot, datë 08.01.2021, ku 

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

Sigurimit të Shtetit si më poshtë:  

a) Dosja Hetimore-Gjyqësore nr. 1472 e përbërë në total nga 782 (shtatëqind e tetëdhjetë e 

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

për subjektin G. H. 

b) Dosja Hetimore-Gjyqësore nr. 5484 e përbërë në total nga 704 (shtatëqind e katër) faqe të 

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

G. H. 

c) Dosje Formulare, kategoria 2A, nr. 3559, e përbërë në total nga 109 (njëqind e nëntë)faqe 

të dixhitalizuara, të anonimizuara të hedhura në format CD, që ekzistojnë në arkivat e 

Autoritetit, për subjektin G. H. 

d) Dosja Hetimore-Gjyqësore nr. 40 e përbërë në total nga 128 (njëqind e njëzet e tetë) faqe 



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

subjektin G. H. 

2. T´i jepet shtetasit A. H., dokumentacioni dublikatë që përmbajnë dosjet e sipër cituara, në 

trajtë CD.  

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

administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Gentiana Sula 

 

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

 

 

Vendimi nr. 200, datë 17.05.2021 (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. Plotësimin e vendimit nr. nr.680 datë 26.12.2020 të Autoritetit, bazuar në gjetjen e 

dokumenteve të tjera për shtetasin M. B., me dokumentacionin e përgatitur për të nga ish-

Sigurimi i Shtetit në dosjet më poshtë: 

a) Dosja  nr. 978, “Problemi i centralizuar “Gorilla”, fashikulli I, i përbërë në total nga 39 

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

gjenden në arkivat e Autoritetit për subjektin M. B. 

b) Dosja  nr. 978, “Problemi i centralizuar “Gorilla”, fashikulli II, i përbërë në total nga 50 

(pesëdhjetë) faqe të skanuara, të të anonimizuara dhe    të hedhura në format CD që gjenden 

në arkivat e Autoritetit për subjektin M. B.  

 



c) Dosja  nr. 978, “Problemi i centralizuar “Gorilla”, fashikulli III, i përbërë në total nga 56 

(pesëdhjetë e gjashtë) faqe të skanuara, të të anonimizuara dhe  të hedhura në format CD 

që gjenden në arkivat e Autoritetit për subjektin M. B.  

d) Dosja  nr. 978, “Problemi i centralizuar “Gorilla”, fashikulli IV, i përbërë në total nga 32 

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

gjenden në arkivat e Autoritetit për subjektin M. B.  

e) Dosja  nr. 978, “Problemi i centralizuar “Gorilla”, fashikulli V, i përbërë në total nga 64 

(gjashtëdhjetë e katër) faqe të skanuara, të të anonimizuara dhe  të hedhura në format CD 

që gjenden në arkivat e Autoritetit për subjektin M. B.  

2. T´i jepet shtetasit M. B., nëpërmjet përfaqësuesit të tij ligjor z. I. H., dokumentacioni 

dublikatë që përmbajnë dosjet e sipër cituara, në trajtë CD.   

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

administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

 

Kryetare: Gentiana Sula 

 

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

 

Vendimi nr. 224, datë 17.05.2021 (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. P., për sa kërkohet në shkresën nr. 487 prot., datë 29.03.2021, se 

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

ndonjëherë i survejuar apo të ketë dokumente të krijuara ne emrin e tij 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. 225, datë 17.05.2021 (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. 47 prot., datë 15.01.2021, se 

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

ndonjëherë i survejuar apo të ketë dokumente të krijuara ne emrin e tij 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. 231, datë 25.05.2021 (i shkurtuar)  

 

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

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

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

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

 

V E N D O S I: 

 

1. Të informojë shtetasin L. G., për sa kërkohet në shkresën nr. 343 prot, datë 01.03.2021, ku 

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

Sigurimit të Shtetit si më poshtë:  

a) Dosje Hetimore Gjyqësore nr. 2145, e përbërë në total nga 1000 (një mijë) faqe të skanuara, 

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

b) Dega e Punëve të Brendshme Sarandë, Dosje Përpunimi nr. 304 , Kategoria 2B, e përbërë 

në total nga 170 (njëqind e shtatëdhjetë) faqe të skanuara dhe të anonimizuara, të hedhura 

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

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   

 

Vendimi nr. 232, datë 25.05.2021 (i shkurtuar)  

 

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

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

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

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

                                                             V E N D O S I: 

1. Të informojë shtetasen Sh. Zh., për sa kërkohet në shkresën nr. 478 prot, datë 25.03.2021, 

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

ka 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. 233, datë 25.05.2021 (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. Gj., për sa kërkohet në shkresën nr. 481 prot, datë 26.03.2021, 

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



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

të Shtetit. 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Gentiana Sula 

 

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

 

Vendimi nr. 237, datë 25.05.2021 (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. M.  për sa kërkohet në shkresën nr. 507 prot., datë 01.04.2021, 

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

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

të Shtetit.   

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Gentiana Sula 

 

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

 

Vendimi nr. 238, datë 25.05.2021 (i shkurtuar)  

 

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

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

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

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

                                                              

V E N D O S I: 

 

1. Të informojë shtetasin A. G., për sa kërkohet në shkresën nr. 465 prot., datë 24.03.2021, 

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

ndonjëherë i survejuar apo të ketë dokumente të krijuara në emrin e tij 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. 239, datë 25.05.2021 (i shkurtuar)  

 

Bazuar në nenin 1, 3, 4, 5, 6, 19 e 22 të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 

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

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

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

                                                             V E N D O S I: 

1. Të informojë shtetasen Ç. R. (B.) për sa kërkohet në shkresën nr. 518 prot., datë 

06.04.2021, që mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, ka dokumente në arkivat e ish-

Sigurimit të Shtetit për shtetasen Q. B., si më poshtë: 

a) Dosje Hetimore Gjyqësore nr. 2344, e përbërë nga 751 (shtatëqind e pesëdhjetë e një) faqe, 

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

Q. B. dhe D. M. 

2. T´i jepet shtetases Ç. B. dokumentacioni dublikatë që përmbajnë dosja e mësipërme 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. 241, datë 25.05.2021 (i shkurtuar)  

 

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

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

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

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

 

V E N D O S I: 

1. Të vërë në dispozicion të shtetasit F. F., për sa kërkohet në shkresën nr. 948 prot, datë 

08.09.2020, dokumentacionin e përgatitur për të nga ish-Sigurimi i Shtetit si më poshtë:  



a) Nga fondi “Drejtoria e Zbulimit Politik, dosje personale, kategoria: informator,  

pseudonimi “Lisi”, e përbërë në total nga 103 (njëqind e tre) faqe, të fotokopjuara dhe të 

anonimizuara që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për subjektin F. F. 

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

trajtë fotokopje.   

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

administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

 

 Kryetare: Gentiana Sula 

 

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

 

Vendimi nr. 243, datë 31.05.2021 (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 P. D., për sa kërkohet në shkresën nr. 133 prot, datë 25.01.2021, 

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

ish-Sigurimit të Shtetit si më poshtë: 

a) Dosje Hetimore Gjyqësore nr. 2505, e përbërë në total nga 217 (dyqind e 

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

Autoritetit për subjektin Y. D.  

b) Fondi, Dega e Punëve të Brendshme Berat, regjistër përpunimi Model K.1, Nr. 14, fleta 

nr 1, konkretisht me numër rendor 219, që gjenden në arkivat e Autoritetit për subjektin 

Y. D.  

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

trajtë CD.   

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

administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

 

 Kryetare: Gentiana Sula 

 

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

 

 



Vendimi nr. 244, datë 31.05.2021 (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 K. L., për sa kërkohet në shkresën nr. 37 prot., datë 13.01.2021, ku 

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

Sigurimit të Shtetit si më poshtë:  

a) Dosja Hetimore - Gjyqësore Nr. 246, e përbërë në total nga 53 (pesëdhjetë e tre) faqe të 

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

2. Të informojë shtetasin K. L. 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. 245, datë 31.05.2021 (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 Gj. M., për sa kërkohet në shkresën nr. 101 prot, datë 21.01.2021, 

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) Dosje Formulare Nr. 269, Kategoria 2A, e përbërë në total nga 254 (dyqind e pesëdhjetë e 

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

arkivat e Autoritetit, për subjektin M. B. D. 

b) Fondi Hetimore – Gjyqësore Nr. 12488, e përbërë në total nga 1234 (njëmijë e dyqind e 

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

Autoritetit, për subjektin M. B. D. 



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

trajtë CD.   

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

administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Gentiana Sula 

 

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

 

Vendimi nr. 246, datë 31.05.2021 (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. D., për sa kërkohet në shkresën nr. 211 prot, datë 04.02.2021, 

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

Sigurimit të Shtetit si më poshtë:  

a) Dosje Formulare nr. 4613, fashikull personal për të dënuar si dhe fashikull me pseudonimin 

“Bloza” e përbërë në total nga 976 (nëntëqind e shtatëdhjetë e gjashtë) faqe të 

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

Z. B. 

b) Dosja Hetimore-Gjyqësore nr. 11400, e përbërë në total nga 387 (treqind e tetëdhjetë e 

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

Autoritetit, për subjektin Z. B. 

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

trajtë CD.   

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

administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Gentiana Sula 

 

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

 

 

 

 



Vendimi nr. 247, datë 31.05.2021 (i shkurtuar) 

 

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

e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 8480, datë 

27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe Enteve 

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

                                                             V E N D O S I: 

1. Të informojë shtetasin R. K., për sa kërkohet në shkresën nr. 567 prot, datë 15.04.2021, që 

mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që R. K. ka qenë 

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

dhe të ketë qenë bashkëpunëtor, apo i favorizuar i ish-Sigurimit të Shtetit. 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Gentiana Sula 

 

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

 

 

Vendimi nr. 248, datë 31.05.2021 (i shkurtuar) 

 

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

e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 8480, datë 

27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe Enteve 

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

V E N D O S I: 

1. Të informojë shtetasin Z. B., për sa kërkohet në shkresën nr. 438/4 prot, datë 23.04.2021, 

që mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që ka 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. 249, datë 31.05.2021 (i shkurtuar) 

 

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

e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 8480, datë 



27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe Enteve 

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

                                                             V E N D O S I: 

1. Të informojë shtetasin B. D., për sa kërkohet në shkresën nr. 568 prot, datë 15.04.2021, që 

mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që B. D. ka qenë 

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

dhe të ketë qenë bashkëpunëtor, apo i favorizuar i ish-Sigurimit të Shtetit. 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Gentiana Sula 

 

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

  

 

Vendimi nr. 250, datë 31.05.2021 (i shkurtuar) 

 

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

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

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

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

V E N D O S I: 

1. Të informojë shtetasin D. B., për sa kërkohet në shkresën nr. 574 prot, datë 15.04.2021, që 

mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që  D. B. ka qenë 

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

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

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Gentiana Sula 

 

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

 

Vendimi nr. 251, datë 31.05.2021 (i shkurtuar) 

 

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

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

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

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

                                                              



V E N D O S I: 

1. Të informojë shtetasin shtetasin F. M., për sa kërkohet në shkresën nr. 561 prot, datë 

14.04.2021, që mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që F. 

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

të Shtetit si dhe të ketë qenë bashkëpunëtor, apo i favorizuar i ish-Sigurimit të Shtetit. 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Gentiana Sula 

 

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

 

 

Vendimi nr. 252, datë 31.05.2021 (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. N. për sa kërkohet në shkresën nr. 566 prot., dt.15.04.2021, se 

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

i survejuar apo të ketë dokumente të krijuara në emrin e tij 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. 253, datë 31.05.2021 (i shkurtuar) 

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

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

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

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

                                                             V E N D O S I: 

1. Të informojë shtetasin shtetasin G. B., për sa kërkohet në shkresën nr. 556 prot, datë 

13.04.2021, që mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që G. 



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

të Shtetit si dhe të ketë qenë bashkëpunëtor i ish-Sigurimit të Shtetit. 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Gentiana Sula 

 

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

 

 

Vendimi nr. 264, datë 25.05.2021 (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. P., për sa kërkohet në shkresën nr. 777 prot., datë 16.07.2020, ku 

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

Shtetit si më poshtë:  

a) Fondi Kosova, Dosje Fashikull Nr. 12191, e përbërë në total nga 238 (dyqind e tridhjetë e 

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

arkivat e Autoritetit, për subjektin B. P. 

2. T´i jepet shtetasit B. 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   

 

 

 

 

 

 

 



VENDIME MBI BAZËN E KËRKESAVE PËR QËLLIME STUDIMORE/MEDIATIKE 

 

Vendim nr. 204, Datë 17.05.2021 (i shkurtuar) 

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

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

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

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

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

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

 

V E N D O S I:  

1. Të vendosë në dispozicion të shtetases A. Z.  dokumentet si më poshtë: 

 

a) Fondi Operativ, Dosja nr. 2617-A, “Materiale që bejnë fjale për të ekzekutuarin G. H.”; 

Deklasifikuar me vendim KDZH nr.5, datë 05.03.2021, (101 faqe) 

b) Dosje përpunimi në ngarkim të A. R. H. (K.); Deklasifikuar me vendim KDZH nr.05. 

dt.05.03.2021, (207 faqe) 

c) Dosje Hetimore – Gjyqësore, me nr.11554 në ngarkim të A. R. H. (163 faqe); 

d) Fletë e shkëputur nga dosje formulare nr.10 e K. H., në ngarkim të G. H. (1 faqe); 

2.Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

 

Kryetare: Gentiana Sula 

 

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

 

Vendim nr.205, Datë 17.05.2021 (i shkurtuar) 

 

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

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

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

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

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

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

 

V E N D O S I:  

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

a) Dosje Formularë me nr.2680.7 për M. T., me (30 faqe); 

b) Dokumente nga Dosje Hetimore - Gjyqesore nr. 1689 për I. T., (898 faqe); 

c) Dokumente nga Dosje Hetimore – Gjyqesore me nr. 2054 për A.T., G. T., prej (219 

faqe); 



2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

 

Kryetare: Gentiana Sula 

 

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

 

 

Vendim nr.206, Datë 17.05.2021 (i shkurtuar) 

 

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

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

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

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

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

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

 

V E N D O S I:  

1. Të vendosë në dispozicion të shtetasit V. T. dokumentet si më poshtë: 

a)  Dosje Objekti i Rëndësisë së Veçantë, nr.126 “Teatri i Operas dhe Baletit” me dy 

fashikuj”, me (161 faqe); 

b) Dosje “Objekti i Rëndësisë së Veçantë “Radio Televizioni Shqiptar”, me dy fashikuj 

me, (251 faqe); 

c) Dosje nr.125, Objekti i Rëndësisë së Veçantë “Lidhja e Shkrimtarëve”, me tre volume, 

me (116 faqe); 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

 

Kryetare: Gentiana Sula 

 

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

 

Vendim nr.207, Datë 17.05.2021 (i shkurtuar) 

 

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

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

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

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

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

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

 

 



V E N D O S I: 

1. Të vendosë në dispozicion të shtetases I. E. dokumentet si më poshtë: 

 

a) Dosje nr.133, Objekti i Rëndësisë së Veçantë “Kinostudio ''Shqipëria e Re '', me (254 

faqe);  

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

 

Kryetare: Gentiana Sula 

 

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

 

Vendim nr. 208, Datë 17.05.2021 (i shkurtuar) 

 

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

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

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

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

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

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

 

V E N D O S I:  

1. Të vendosë në dispozicion të shtetases E.Gj. dokumentet si më poshtë: 

a) Dosje nr.125, Objekti i Rëndësisë së Veçantë, “Lidhja e Shkrimtarëve”, me tre 

volume, me (116 faqe); 

b) Dosje nr.133, Objekti i Rëndësisë së Veçantë, “Kinostudio ''Shqipëria e Re '', me 

(254 faqe); 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

 

Kryetare: Gentiana Sula 

 

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

 

Vendim nr. 209, Datë 17.05.2021 (i shkurtuar) 

 

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

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

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

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

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



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

 

V E N D O S I:  

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

 

a) Dosari Nr.1 “Informacione dhe listat e degëve për personat e futur në ambasada”, me (142 

faqe); 

b) Dosje Objekti Nr.206 “Ambasada Gjermane”, me (354 faqe); 

c)  Fondi 4, Dosja nr. 256, “Për një ngjarje të ndodhur në qytetin e Studentëve”, viti 1989, 

deklasifikuar me vendim nr.12, dt.7.05.2020, me (8 faqe); 

d) Fondi 4, Dosja nr. 650, “Kërkese drejtuar policisë për ndihmë për ruajtjen e rendit në 

Qytetin Studenti dhe qetësinë e studentëve”, me (4 faqe); 

e) Fondi 4, Dosja nr. 651, “Për disa të dhëna, komente e vlerësime të reporterëve dhe 

diplomateve të huaj për manifestimet e studentëve dhe gjendjen në vendin tonë, viti 1990”, 

deklasifikuar me vendim nr.12, dt.7.05.2020, me (38 faqe); 

f) Fondi sekretaria, 5 fotografi të periudhës dhjetor 1990- shkurt 1991. 

 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

 

Kryetare: Gentiana Sula 

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

 

Vendim nr.210, Datë 17.05.2021 (i shkurtuar) 

 

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

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

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

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

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

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

 

V E N D O S I:  

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

a) Dokumenta nga Dosje Hetimore-Gjyqësore me nr.2546 për M. M.Xh., (etj), prej (244 

faqe); 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

 

Kryetare: Gentiana Sula 

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

 



Vendim nr.211, Datë 17.05.2021 (i shkurtuar) 

 

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

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

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

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

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

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

 

V E N D O S I:  

1. Të vendosë në dispozicion të shtetasit P. K. dokumentet si më poshtë: 

a) Dosje Objekti i Rëndësisë së Veçantë “Lidhja e Shkrimtarëve”, me tre volume me (116 

faqe);  

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

 

Kryetare: Gentiana Sula 

 

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

 

Vendim nr.215, Datë 17.05.2021 (i shkurtuar) 

 

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

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

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

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

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

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

 

V E N D O S I:  

1. Të vendosë në dispozicion të shtetasit D. Z. dokumentet si më poshtë: 

 

a) Dosje Hetimore - Gjyqësore, nr. 6094, “P. M”., prej 60 faqe;  

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

 

Kryetare: Gentiana Sula 

 

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

 

 

 



Vendim nr.216, Datë 17.05.2021 (i shkurtuar) 

 

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

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

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

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

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

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

 

V E N D O S I:  

 

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

a) Fondi 4, Dosja nr. 256, “Për një ngjarje të ndodhur në qytetin e Studentëve”, viti 1989, 

deklasifikuar me vendim nr.12, dt.7.05.2020, me nr. total faqesh 8; 

b) Fondi 4, Dosja nr. 650, “Kërkese drejtuar policisë për ndihmë për ruajtjen e rendit në 

Qytetin Studenti dhe qetësinë e studentëve”, me nr. total faqesh 4; 

c) Fondi 4, Dosja nr. 651, “Për disa të dhëna, komente e vlerësime të reporterëve dhe 

diplomateve të huaj për manifestimet e studentëve dhe gjendjen në vendin tonë, viti 

1990”, deklasifikuar me vendim nr.12, dt.7.05.2020, me nr. total faqesh 38; 

d) Fondi sekretaria, 5 fotografi të periudhës dhjetor 1990- shkurt 1991. 

 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

 

Kryetare: Gentiana Sula 

 

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

 

Vendim nr.228, Datë 25.05.2021 (i shkurtuar) 

 

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

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

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

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

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

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

 

V E N D O S I:  

 

1. Të vendosë në dispozicion të shtetases N. N. dokumentet si më poshtë: 

a) Dosja gjyqësore nr. 12549, “Q. R. B.”, (24 faqe); 



b) Dosje hetimore - gjyqësore nr. 1512, “Q. B.”, (85 faqe); 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

 

Kryetare: Gentiana Sula 

 

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

 

Vendim nr.229, Datë 25.05.2021 (i shkurtuar) 

 

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

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

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

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

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

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

 

V E N D O S I:  

1. Të vendosë në dispozicion të shtetases F. N. dokumentet si më poshtë: 

a) Dosje Objekti i Rëndësisë së Veçantë, “Lidhja e Shkrimtarëve”, me tre volume, me (116 

faqe); 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

 

Kryetare: Gentiana Sula 

 

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

 

Vendim nr.230, Datë 25.05.2021 (i shkurtuar) 

 

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

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

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

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

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

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

 

V E N D O S I:  

 

1. Të vendosë në dispozicion të shtetases L.P dokumentet si më poshtë: 

a) Dosje Objekti i Rëndësisë së Veçantë, nr.126 “Teatri i Operas dhe Baletit”, me dy 

fashikuj me 161 faqe; 



b) Dosje Objekti i Rëndësisë së Veçantë, “Lidhja e Shkrimtarëve”, me tre volume, me 116 

faqe; 

c) Dosje Objekti i Rëndësisë së Veçantë Kinostudio ''Shqiperia e Re '' nr. 133, me 254 

faqe; 

 

 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

 

Kryetare: Gentiana Sula 

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

 

Vendim nr.235, Datë 25.05.2021 (i shkurtuar) 

 

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

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

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

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

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

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

 

V E N D O S I:  

 

1. Të vendosë në dispozicion të shtetases B. Gj. dokumentet si më poshtë: 

 

a) Dosje Gjyqësore nr.12551 (1568) “F. A.”, “A. P.”, etj., (205 faqe); 

b) Dosje hetimore - gjyqesore nr. 1568 (vazhdimi), (617 faqe); 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëher. 

 

Kryetare: Gentiana Sula 

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

 

Vendim nr. 236, Datë 25.05.2021 (i shkurtuar) 

 

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

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

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

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

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

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

 



V E N D O S I:  

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

 

a) Fondi Operativ, Dosje nr. 2617-A, “Materiale që bëjnë fjalë për të ekzekutuarin G. H.; 

deklasifikuar me vendim KDZH nr.5, datë 05.03.2021, (101 faqe) 

b) Fletë e shkëputur nga dosje formulare nr. 10 e “K. H.”, në ngarkim të G. H. (1 faqe). 

c) Fondi Dega e Punëve të Brendshme Mirëdita, dosje O.R.V. Reparti i riedukimit Spaç, 2 

(dy) volume me 244 9dyqind e njëzet e katër) fletë në total. 

d) Fondi Dega e Punëve të Brendshme Mat, dosje O.R.V. Reparti Batër 301/3, nr. 68, me 90 

(nëntëdhjetë) fletë. 

e) Fondi Dega e Punëve të Brendshme Pukë, dosje me dokumente për masat kur arratisen të 

burgosurit në Spaç me 14 skica.   

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

 

Kryetare: Gentiana Sula 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VENDIME TË ORGANIZIMIT TË BRENDSHËM TË AUTORITETIT 

V E N D I M 

Nr. 240,  datë 25.05.2021 

Bazuar në Ligjin nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit 

të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë” , të ndryshuar, dhe në Rregulloren “Për 

Organizimin dhe Funksionimin e Autoritetit për Informimin mbi Dokumentet e Ish-Sigurimit të 

Shtetit”, miratuar me Vendimin nr.21, datë 09.05.2017 të Autoritetit, të ndryshuar, ligjin nr. 

137/2020 “Për buxhetin e vitit 2021”, Autoriteti për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit 

të Shtetit të Republikës së Shqipërisë në mbledhjen e datës 25.05.2021,  

 

V E N D O S I: 

 

1. Të pakësohet: Artikulli 6029099, “Shpenzime për të tjera materiale dhe shërbime 

operative”, me vlerën 481,320 (katërqind e tetëdhjetë e njëmijë e treqind e njëzet) lekë. 

2. Të shtohet: Artikulli 6002100, “Shpenzime për qeramarrje ambientesh”, me vlerën 

481,320 (katërqind e tetëdhjetë e njëmijë e treqind e njëzet) lekë. 

3. Ngarkohet Sekretariati Teknik për zbatimin e këtij vendimi.  

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Gentiana Sula 

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

 

V E N D I M 

Nr. 266,  datë 17.05.2021 

Bazuar në Ligjin nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit 

të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë” , të ndryshuar, dhe në Rregulloren “Për 

Organizimin dhe Funksionimin e Autoritetit për Informimin mbi Dokumentet e Ish-Sigurimit të 

Shtetit”, miratuar me Vendimin nr.21, datë 09.05.2017 të Autoritetit, të ndryshuar, ligjin nr. 

137/2020 “Për buxhetin e vitit 2021”, Autoriteti për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit 

të Shtetit të Republikës së Shqipërisë në mbledhjen e datës 17.05.2021,  

 

V E N D O S I: 

1. Miratimin e kërkesave buxhetore të Programit Buxhetor Afatmesëm 2020 -2022 për Fazën 

Strategjike të Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit   

 

2. Dërgimin e kërkesave buxhetore të Programit Buxhetor Afatmesëm 2020 -2022 për Fazën 

Strategjike të Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit  në 

Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë. 



 

3. Ngarkohet Sekretariati Teknik për zbatimin e këtij Vendimi.  

 

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

 

Kryetare: Gentiana Sula 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BIBLIOGRAFIA E INFORMACIONIT TË DEKLASIFIKUAR 

Bibliografia e informacionit të deklasifikuar në AIDSSH me Vendim nr. 8, datë 07.05.2021 

  

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. 8, datë 

07.05.2021, si më poshtë:   

  

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

 

I. Deklasifikimin e plotë të dosjeve:  

 

1. Dosje nr. 17, “Plane të masave agjenturale-operative për përpunimin e personelit të 

Legatës Jugosllave në Tiranë”, me 12 (dymbëdhjetë)fletë. Niveli i klasifikimit është “Tepër 

Sekret”. Viti 1954. Fondi 4. Ish Drejtoria I.  

2. Dosje nr. 18, “Relacione mbi dy korrierët diplomatikë jugosllavë mbi komentet e elementit 

armik në lidhje me rivendosjen e marrëdhënieve diplomatike me Jugosllavinë”, me 3 

(tre)fletë. Niveli i klasifikimit është “Tepër Sekret”. Viti 1954. Fondi 4. Ish Drejtoria I.  

3. Dosje nr. 19, “Materiale dokumentare të përfaqësive diplomatike të vendeve të ndryshme 

mbi veprimtarinë sekrete në drejtim të vendeve socialiste”, me 67 (gjashtëdhjetë e shtatë) 

fletë. Niveli i klasifikimit është “Tepër Sekret”. Viti 1955. Fondi 4. Ish Drejtoria I.  

4. Dosje nr. 23/4, “Instruksion mbi survejimin e jashtëm të organeve të Punëve të 

Brendshme”, me 48 (dyzet e tetë) fletë. Niveli i klasifikimit është “Tepër Sekret”. Viti 

1955. Fondi 4. Ish Drejtoria I.  

5. Dosje nr. 27/3, “Lista e agjenturës në drejtim të zbulimit arab dhe që mund të shfrytëzohet 

në të ardhmen si dhe biografitë përkatëse”, me 12 (dymbëdhjetë) fletë. Niveli i klasifikimit 

është “Tepër Sekret”. Viti 1958. Fondi 4. Ish Drejtoria I.  

6. Dosje nr. 27/4 “Lista e lidhjeve me interes operativ të Ambasadës Arabe sipas rretheve në 

shkallë republike”, me 70 (shtatëdhjetë) fletë. Niveli i klasifikimit është “Tepër Sekret”. 

Viti 1958. Fondi 4. Ish Drejtoria I.  

7. Dosje nr. 27/5 “Planet, raportet vjetore dhe relacione të ndryshme që i përkasin në 

përgjithësi objektit Lordi, të Legatës R.B. Arabe”, me 139 (njëqind e tridhjetë e nëntë) 

fletë. Niveli i klasifikimit është “Tepër Sekret”. Viti 1958. Fondi 4. Ish Drejtoria I.  

8. Dosje nr. 29 “Relacione mbi gratë sovjetike në vendin tonë”, me 5 (pesë)fletë. Niveli i 

klasifikimit është “Tepër Sekret”. Viti 1960. Fondi 4. Ish Drejtoria I.  



9. Dosje nr. 30 “Raport vjetor mbi veprimtarinë armiqësore dhe masat e marra nga organet 

tona”, me 27 (njëzetë e shtatë) fletë. Niveli i klasifikimit është “Tepër Sekret”. Viti 1961. 

Fondi 4. Ish Drejtoria I.  

10. Dosje nr. 33 “Relacione mbi kontigjentet rusë të bardhë me banim në Tiranë dhe rrethe të 

tjera të vendit”, me 17 (shtatëmbëdhjetë)fletë. Niveli i klasifikimit është “Tepër Sekret”. 

Viti 1961. Fondi 4. Ish Drejtoria I.  

11. Dosje nr. 38 “Raport vjetor mbi veprimtarinë armiqësore të përfaqësive diplomatike në 

Tiranë”, me 15 (pesëmbëdhjetë)fletë. Niveli i klasifikimit është “Tepër Sekret”. Viti 1962. 

Fondi 4. Ish Drejtoria I.  

12. Dosje nr. 39 “Relacion mbi zbatimin e direktivës së Ministrit të punëve të Brendshme mbi 

agjenturën dhe përpunimet”, me 3 (tre)fletë. Niveli i klasifikimit është “Tepër Sekret”. Viti 

1962. Fondi 4. Ish Drejtoria I.  

13. Dosje nr. 39/1 “Raport propozimet për shpenzime për kombinacione të ndryshme për 

Ambasadën e R.B. Arabe”, me 25 (njëzet e pesë) fletë. Niveli i klasifikimit është “Tepër 

Sekret”. Viti 1962. Fondi 4. Ish Drejtoria I.  

14. Dosje nr. 41/1 “Raporte agjenturore, shënime operative për dipllomatët e nënpunësit arabë, 

që nuk janë marrë në përpunim”, me 55 (pesëdhjetë e pesë) fletë. Niveli i klasifikimit është 

“Tepër Sekret”. Viti 1963. Fondi 4. Ish Drejtoria I.  

15. Dosje nr. 45 “fashikulli i vëzhgimit agjentural “shkumbila” në drejtim të rezidenturës të 

zbulimit sovjetik dhe veprimtarinë armiqësore të zbuluesve sovjetikë në Tiranë”, me 

182(njëqind e tetëdhjetë e dy) fletë. Niveli i klasifikimit është “Tepër Sekret”. Viti 1964. 

Fondi 4. Ish Drejtoria I.  

16. Dosje nr. 47/1 “dosje pune “marinari” me materiale të Legatës Franceze në periudha të 

ndryshme”, me 264 (dyqind e gjashtëdhjetë e katër) fletë. Niveli i klasifikimit është “Tepër 

Sekret”. Viti 1964. Fondi 4. Ish Drejtoria I.  

17. Dosje nr. 47/4 “Vendim mbi lejimin e dy personave pa shtetësi, për të shkuar në Francë”, 

me 3 (tre) fletë. Niveli i klasifikimit është “Sekret”. Viti 1964. Fondi 4. Ish Drejtoria I-rë.  

18. Dosje nr. 50 “Relacion mbi veprimtarinë armiqësore të Ambasadës Sovjetike në Tiranë në 

periudhën 1960-1965 si dhe grupet e goditura të V. L. e H. H.”, me 14 (katërmbëdhjetë) 

fletë. Niveli i klasifikimit është “Tepër Sekret”. Viti 1965. Fondi 4. Ish Drejtoria I.  

19. Dosje nr. 51 “Udhëzim mbi disa aspekte të veprimtarisë armiqësore të zbulimeve 

revizioniste në dritën e procesit të një grupi agjentësh të zbulimit sovjetik dhe detyrat tona”, 

me 16 (gjashtëmbëdhjetë)fletë. Niveli i klasifikimit është “Tepër Sekret”. Viti 1965. Fondi 

4. Ish Drejtoria I.  

20. Dosje nr. 53 “Buletin informativ në drejtim të përpjekjeve kapitaliste e revizioniste lidhur 

me komentet rreth Kongresit të V-të të PPSh-së”, me 5 (pesë)fletë. Niveli i klasifikimit 

është “Tepër Sekret”. Viti 1966. Fondi 4. Ish Drejtoria I.  

21. Dosje nr. 56 “Përgjithësim mbi veprimtarinë armiqësore të përfaqësive kapitaliste e 

revizioniste kundër R.P.Sh. gjatë vitit 1966-1968”, me 21 (njëzet e një) fletë. Niveli i 

klasifikimit është “Tepër Sekret”. Viti 1968. Fondi 4. Ish Drejtoria I.  



22. Dosje nr. 61/1, “Përgjithësime mbi organizimin e survejimit të diplomatit francez H. M.”, 

me 8 “tetë” fletë. Niveli i klasifikimit është “Tepër Sekret”. Viti 1968. Fondi 4. Ish 

Drejtoria I.  

23. Dosje nr. 61/2, “Informacion dërguar udhëheqjes, Partisë së Shtetit mbi zbulimin dhe 

goditjen e një grupi klerikësh katolikë në shërbim të zbulimit Italian”, me 8 “tetë” fletë. 

Niveli i klasifikimit është “Tepër Sekret”. Viti 1968. Fondi 4. Ish Drejtoria I. 

24. Dosje nr. 65, “Analizë mbi gratë e huaja nga vendet revizioniste me banim të përhershëm 

në Shqipëri”, me 17 (shtatëmbëdhjetë) fletë. Niveli i klasifikimit është “Tepër Sekret”. Viti 

1969. Fondi 4. Ish Drejtoria I.  

25. Dosje nr. 66/1, “Përgjithësim mbi veprimtarinë armiqësore të Legatës Jugosllave 

nëpërmjet emigrantëve dhe shteteve të tjera Jugosllave që frekuentojnë Legatën”, me 15 

(pesëmbëdhjetë) fletë. Niveli i klasifikimit është “Tepër Sekret”. Viti 1969. Fondi 4. Ish 

Drejtoria I.  

26. Dosje nr. 71/1, “Informacione mbi lëvizjet, komentet dhe veprimtarinë armiqësore të 

diplomatëve të vendeve kapitolisto-revizioniste, gjatë periudhës janar-qershor 1970”, me 

93 (nëntëdhjetë e tre) fletë. Niveli i klasifikimit është “Tepër Sekret”. Viti 1970. Fondi 4. 

Ish Drejtoria I.  

27. Dosje nr. 71/2, “Informacione mbi lëvizjet, komentet dhe veprimtarinë armiqësore të 

diplomatëve të vendeve kapitolisto-revizioniste, gjatë periudhës korrik-dhjetor 1970”, me 

76 (shtatëdhjetë e gjashtë) fletë. Niveli i klasifikimit është “Sekret”. Viti 1970. Fondi 4. Ish 

Drejtoria I.  

28. Dosje nr. 72/1, “Detyrat funksionale të kuadrove të Degës së II-të për aparatin e 

survejimit”, me 10 (dhjetë) fletë. Niveli i klasifikimit është “Sekret”. Viti 1971. Fondi 4. 

Ish Drejtoria I.  

29. Dosje nr. 76, “Temë mbi metodat që përdor suvejimi i jashtëm gjatë ndjekjes të objekteve 

të survejimit”, me 11 (njëmbëdhjetë) fletë. Niveli i klasifikimit është “Sekret”. Viti 1972. 

Fondi 4, Ish Drejtoria I.  

30. Dosje nr. 77, “Temë mbi principet kryesore të survejimit të objekteve në punën operative 

të sigurimit”, me 13 (trembëdhjetë) fletë. Niveli i klasifikimit është “Sekret”. Viti 1972. 

Fondi 4, Ish Drejtoria I.  

31. Dosje nr. 78, “Temë mbi rregullat për vënien e objekteve në survejim nga sektori i 

survejimit ilegal dhe mbi marrjen e njohjes e objekteve të survejimit për të marrë në 

ndjekje”, me 24 (njëzet e katër) fletë. Niveli i klasifikimit është “Sekret”. Viti 1972. Fondi 

4, Ish Drejtoria I.  

32. Dosje nr. 79, “Temë mbi vërtetimin e takusave të objekteve të survejimit dhe fiksimi i 

adresave dhe përpilimi i raporteve të punës për survejimin e objekteve”, me 26 (njëzet e 

gjashtë) fletë. Niveli i klasifikimit është “Sekret”. Viti 1972. Fondi 4, Ish Drejtoria I.  

33. Dosje nr. 84/1, “Raport mbi disa konkluzione që tërhiqen nga analiza e punës për vitin 

1972 dhe detyrat e vitit 1973”, me 26 (njëzet e gjashtë). Niveli i klasifikimit është “Sekret”. 

Viti 1972. Fondi 4, Ish Drejtoria I.  



34. Dosje nr. 88, “Raport i ambasadorit grek dërguar qëndres së tij në Athinë me të dhëna 

armiqësore për vendin tonë si dhe raport i ambasadorit të Kamboxhias dërguar qeverisë së 

tij mbi masat në vendin tonë kundër ndikimeve të huaja”, me 15 (pesëmbëdhjetë). Niveli i 

klasifikimit është “Sekret”. Viti 1973. Fondi 4, Ish Drejtoria I.  

35. Dosje nr. 89, “Relacione dërguar Komitetit Qendror të Partisë mbi veprimtarinë 

armiqësore të ambasadës Greke në Tiranë”, me 7 (shtatë) fletë. Niveli i klasifikimit është 

“Sekret”. Viti 1974. Fondi 4, Ish Drejtoria I.  

36. Dosje e problemit të centralizuar “Emigranti” nr. 743, në ngarkim të E. M., 3 volume 

me 650 (gjashtëqind e pesëdhjetë) fletë në total. Niveli i klasifikimit të dosjes është “Tepër 

Sekret”. Dokumentet datojnë në vitet 1972-1987. Dosja i përket Fondit Ish Dega IV.  

37. Dosje formulare “Emigranti” në ngarkim të E. M., nr. 167, me 345 (treqind e dyzet e 

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

në vitet 1946-1990. Dosja i përket Fondit Ish Drejtoria II.  

38. Dosje personale dhe pune “5248” në ngarkim të E. M., me 282 (dyqind e tetëdhjetë e dy) 

fletë në total. Niveli i klasifikimit të dosjes është “Tepër Sekret”. Dosja i përket Fondit Ish 

Drejtoria II.  

39. Dosje  kërkimi nr. 55, në ngarkim të H. N., me 9 (nëntë) fletë. Niveli i klasifikimit të 

dosjes është “Tepër Sekret”. Dokumentet datojnë në vitin 1957. Dosja i përket Fondit Ish 

Të Arratisur. 

40. Dosje personale dhe pune nr. 4497, në ngarkim të T. N., me 206 (dyqind e gjashtë) fletë 

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

1953-1991. Dosja i përket Fondit Ish Dega e Punëve të Brendshme Shkodër.  

41. Fashikull personal për të dënuar nr. 303, në ngarkim të K. P., me 19 (nëntëmbëdhjetë) 

fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “Sekret”. Dokumentet datojnë në vitet 1972-1973. 

Dosja i përket Fondit Ish Dega e Punëve të Brendshme Shkodër. 

42. Fashikull personal për të dënuar nr. 86, në ngarkim të M. P., me 23 (njëzet e tre) fletë. 

Niveli i klasifikimit të dosjes është “Sekret”. Dokumentet datojnë në vitet 1972-1978. 

Dosja i përket Fondit Ish Dega e Punëve të Brendshme Shkodër.  

43. Dosje nr. 78, në ngarkim të Gj. N., me 395 (treqind e nëntëdhjetë e pesë) fletë në total. 

Niveli i klasifikimit të dosjes është “Tepër Sekret”. Dokumentet datojnë në vitet 1952-

1963. Dosja i përket Fondit Ish Të Arratisur.   

44. Fashikull nr. 1624, në ngarkim të I. P., me 83 (tetëdhjetë e tre) fletë. Niveli i klasifikimit 

të dosjes është “Tepër Sekret”. Dokumentet datojnë në vitet 1974-1984. Dosja i përket 

Fondit Ish Të Arratisur. 

45. Dosje përpunimi nr. 785, në ngarkim të M. N., me 108 (njëqind e tetë) fletë. Niveli i 

klasifikimit të dosjes është “Tepër Sekret”. Dokumentet datojnë në vitet 1960-1990. Dosja 

i përket Fondit Ish Operativ. 

46. Dosje përpunimi nr. 1681, në ngarkim të Xh. N., me 147 (njëqind e dyzet e shtatë) fletë. 

Niveli i klasifikimit të dosjes është “Tepër Sekret”. Dokumentet datojnë në vitet 1963-

1990. Dosja i përket Fondit Ish Dega e Punëve të Brendshme Tropojë.  



47. Dosje personale nr. 36/20, në ngarkim të Y. N.., me 37 (tridhjetë e shtatë) fletë. Niveli i 

klasifikimit të dosjes është “Tepër Sekret”. Dokumentet datojnë në vitet 1951-1964. Dosja 

i përket Fondit Ish Operativ.  

48. Dosje formulare nr. 8136, në ngarkim të Y. N., me 13 (trembëdhjetë)fletë. Niveli i 

klasifikimit të dosjes është “Tepër Sekret”. Dokumentet datojnë në vitet 1980-1981. Dosja 

i përket Fondit Ish Operativ.  

49. Dosje formulare nr. 1138, në ngarkim të K. P., me 153 (njëqind e pesëdhjetë e tre) fletë. 

Niveli i klasifikimit të dosjes është “Tepër Sekret”. Dokumentet datojnë në vitet 1960-

1985. Dosja i përket Fondit Ish Operativ.  

50. Dosje përpunimi nr. 2478, në ngarkim të N. N., me 41 (dyzet e një) fletë. Niveli i 

klasifikimit të dosjes është “Sekret”. Dokumentet datojnë në vitet 1978-1980. Dosja i 

përket Fondit Ish Dega e Punëve të Brendshme Krujë.  

51. Dosje përpunimi nr. 2021, në ngarkim të P. P., me 49 (dyzet e nëntë) fletë dhe 19 

(nëntëmbëdhjetë) fletë në zarf. Niveli i klasifikimit të dosjes është “Sekret”. Dokumentet 

datojnë në vitet 1987-1990. Dosja i përket Fondit Ish Dega e Punëve të Brendshme Krujë.  

52. Dosje formulare nr. 1564, në ngarkim të P. P., me 47 (dyzet e shtatë) fletë. Niveli i 

klasifikimit të dosjes është “Tepër Sekret”. Dokumentet datojnë në vitet 1975-1980. Dosja 

i përket Fondit Ish Dega e Punëve të Brendshme Krujë. 

53. Dosje formulare nr. 4161, në ngarkim të S. N., me 25 (njëzet e pesë) fletë dhe fashikull 

personal për të dënuar nr. 321 me 12 (dymbëdhjetë) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes 

është “Tepër Sekret”. Dokumentet datojnë në vitet 1977-1986. Dosja i përket Fondit Ish 

Dega e Punëve të Brendshme Vlorë.  

54. Dosje personale dhe pune nr. 1485, në ngarkim të M. N., me 278 (dyqind e shtatëdhjetë 

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

datojnë në vitet 1953-1991. Dosja i përket Fondit Ish Dega e Punëve të Brendshme Krujë.  

55. Dosje personale dhe pune nr. 5082, në ngarkim të N. P., me 29 (njëzet e nëntë) fletë në 

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

1978-1986. Dosja i përket Fondit Ish Dega e Punëve të Brendshme Tropojë.  

56. Dosje përpunimi nr. 325, në ngarkim të N. P., me 2 volume me 174 (njëqind e shtatëdhjetë 

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

datojnë në vitet 1967-1986. Dosja i përket Fondit Ish Dega e Punëve të Brendshme 

Tropojë.  

57. Dosje përpunimi nr. 1901, në ngarkim të M. Ç., me 39 (tridhjetë e nëntë) fletë. Niveli i 

klasifikimit të dosjes është “Tepër Sekret”. Dokumentet datojnë në vitet 1966-1986. Dosja 

i përket Fondit Ish Dega e Punëve të Brendshme Shkodër.  

58. Dosje formulare nr. 518, në ngarkim të U. H., me 25 (njëzet e pesë) fletë. Niveli i 

klasifikimit të dosjes është “Tepër Sekret”. Dokumentet datojnë në vitet 1951-1984. I 

sipërcituari është marrë në kontroll operativ 2/B. Dosja i përket Fondit Ish Operativ.  



59. Dosje formulare nr. 2346, në ngarkim të V. D., me 12 (dymbëdhjetë) fletë. Niveli i 

klasifikimit të dosjes është “Sekret”. Dokumentet datojnë në vitet 1977-1977. Dosja i 

përket Fondit Ish Dega e Punëve të Brendshme Vlorë.  

60. Fashikull nr. 550, në ngarkim të N. S., me 212 (dyqind e dymbëdhjetë) fletë dhe 9 (nëntë) 

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

vitet 1944-1975. Dosja i përket Fondit Ish Të Arratisur.  

61. Dosje formulare nr. 1488, në ngarkim të Gj. Ç., me 2 volume me 287 (dyqind e tetëdhjetë 

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

datojnë në vitet 1952-1975. Dosja i përket Fondit Ish Operativ.  

 

 

KRYETARE E KDZH-së 

Gentiana Sula 

 

Bibliografia e informacionit të deklasifikuar në AIDSSH me Vendim nr. 9, datë 21.05.2021 

  

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. 9, datë 

21.05.2021, si më poshtë:   

  

Fondi arkivor i ish-Sigurimit të Shtetit që administrohet nga AIDSSHi.  

 

 

I. Deklasifikimin e plotë të dosjeve: 

 

1. Dosje nr. 259, “Fashikulli i drejtimit në drejtim të bandës diversante të N. P. nga rrethi i 

Korçës”, me 172 (njëqind e shtatëdhjetë e dy)fletë. Niveli i klasifikimit është “Tepër 

Sekret”. Dosja i përket Fondit nr. 4. Drejtoria I. Bandat. Viti 1964.  

2. Dosje nr. 231, “Raport 6-mujor mbi veprimtarinë e bandave diversante dhe lidhjet e tyre 

me rëndësi, seksioni i veriut”, me 4 (katër)fletë. Niveli i klasifikimit është “Tepër Sekret”. 

Dosja i përket Fondit nr. 4. Drejtoria I. Bandat. Viti 1964.  

3. Dosje nr. 233, “Statistika për personat e arratisur për periudhën 1960-1964, të larguar në 

drejtim të paditur dhe të arratisur gjatë vitit 1964”, me 23 (njëzet e tre)fletë. Niveli i 

klasifikimit është “Tepër Sekret”. Dosja i përket Fondit nr. 4. Drejtoria I. Bandat. Viti 1964.  



4. Dosje nr. 225/1, “Dosje operative e hetimore e V. K., ish i arratisur ne Greqi dhe dorëzuar 

nga grekët në kufi në 1964”, me 105 (njëqind e pesë)fletë. Niveli i klasifikimit është “Tepër 

Sekret”. Dosja i përket Fondit nr. 4. Drejtoria I. Bandat. Viti 1964.  

5. Dosje nr. 225, “Dosje operative e hetimore e V. K., ish i arratisur ne Greqi dhe dorëzuar 

nga grekët në kufi në 1964”, me 136 (njëqind e tridhjetë e gjashtë)fletë. Niveli i klasifikimit 

është “Tepër Sekret”. Dosja i përket Fondit nr. 4. Drejtoria I. Bandat. Viti 1964.  

6. Dosje nr. 227, “Fashikull kërkimi në drejtim të bandës diversante të V. V., nga rrethi i 

Sarandës”, me 71 (shtatëdhjetë e një)fletë. Niveli i klasifikimit është “Tepër Sekret”. Dosja 

i përket Fondit nr. 4. Drejtoria I. Bandat. Viti 1963.  

7. Dosje nr. 229, “Raporte vjetore të degës mbi veprimtari armiqësore të zhvilluar nga bandat 

e armatosura gjatë viteve 1963-1964”, me 23 (njëzet e tre)fletë. Niveli i klasifikimit është 

“Tepër Sekret”. Dosja i përket Fondit nr. 4. Drejtoria I. Bandat. Viti 1964.  

8. Dosje nr. 228, “Fashikull i kërkimit të bandës së M. S. nga Leskoviku”, me 89 (tetëdhjetë 

e nëntë )fletë. Niveli i klasifikimit është “Tepër Sekret”. Dosja i përket Fondit nr. 4. 

Drejtoria I. Bandat. Viti 1963.  

9. Dosje nr. 234, “Rregullore mbi drejtimet e punës, ndarja e punës për degën në tre drejtime 

kryesore dhe emërimet e kuadrove të Degës IX-të”, me 6 (gjashtë)fletë. Niveli i klasifikimit 

është “Tepër Sekret”. Dosja i përket Fondit nr. 4. Drejtoria I. Bandat. Viti 1964.  

10. Dosje nr. 246, “Relacion mbi veprimtarinë armiqësore A. Sh. nga Peshkoia, si lidhje e 

bandës A. Ç.”, me 2 (dy)fletë. Niveli i klasifikimit është “Tepër Sekret”. Dosja i përket 

Fondit nr. 4. Drejtoria I. Bandat. Viti 1964.  

11. Dosje nr. 245, “Relacion mbi studimin e dosjes së objektit K. K.”, me 3 (tre)fletë. Niveli i 

klasifikimit është “Tepër Sekret”. Dosja i përket Fondit nr. 4. Drejtoria I. Bandat. Viti 1964.  

12. Dosje nr. 237, “Relacion mbi hyrjen e bandave të armatosura gjatë vitit 1963-1964”, me 2 

(dy)fletë. Niveli i klasifikimit është “Tepër Sekret”. Dosja i përket Fondit nr. 4. Drejtoria  

I. Bandat. Viti 1964.  

13. Dosje nr. 238, “Relacion mbi të dhënat që janë marrë gjatë muajve korrik-shtator, mbi 

shkeljet e kufirit nga jashtë-brenda në sektorin e jugut”, me 4 (katër)fletë. Niveli i 

klasifikimit është “Tepër Sekret”. Dosja i përket Fondit nr. 4. Drejtoria I. Bandat. Viti 1964.  

14. Dosje nr. 247, “Relacion mbi analizën e problemit ”Shpatit” e ndjek Dega e Punëve të 

Brendshme Pogradec”, me 12 (dymbëdhjetë)fletë. Niveli i klasifikimit është “Tepër 

Sekret”. Dosja i përket Fondit nr. 4. Drejtoria I. Bandat. Viti 1964.  

15. Dosje nr. 248, “Relacion mbi disa raste mungesë vigjilence dhe javashllëku në marrjen e 

masave në drejtim të diversantëve dhe personave me tendencë arratisje”, me 3 (tre)fletë. 

Niveli i klasifikimit është “Tepër Sekret”. Dosja i përket Fondit nr. 4. Drejtoria I. Bandat. 

Viti 1964.  

16. Dosje nr. 249, “Plan masash për verifikimin e të dhënave të shënimit operativ dhënë nga 

kapiten I. L. i degës Tropojë për ardhje diversantësh nga Jugosllavia”, me 2 (dy)fletë. 

Niveli i klasifikimit është “Tepër Sekret”. Dosja i përket Fondit nr. 4. Drejtoria I. Bandat. 

Viti 1964.  



17. Dosje nr. 250, “Relacion mbi gjendjen e materialeve të degës Bandave për gadishmëri”, 

me 1 (një)fletë. Niveli i klasifikimit është “Tepër Sekret”. Dosja i përket Fondit nr. 4. 

Drejtoria I. Bandat. Viti 1964.  

18. Dosje nr. 236, “Problemet kryesore që do të ndiqen gjatë vitit 1964, planimizimi i detyrave 

dhe relacion mbi zbatimin e këtyre detyrave”, me 12 (dymbëdhjetë) fletë. Niveli i 

klasifikimit është “Tepër Sekret”. Dosja i përket Fondit nr. 4. Drejtoria I. Bandat. Viti 1964.  

19. Dosje nr. 253, “Relacion mbi ndëgjimin e bisedave të bëra në mes të H. dhe Y. A. me të 

vëllezërit E. e A. A.”, me 5 (pesë) fletë. Niveli i klasifikimit është “Tepër Sekret”. Dosja i 

përket Fondit nr. 4. Drejtoria I. Bandat. Viti 1964.  

20. Dosje nr. 239, “Relacion mbi vërtetimin e veprimtarisë armiqësore të ish diversantit M. P. 

si dhe një informacion për këtë diversant”, me 3 (tre) fletë. Niveli i klasifikimit është 

“Tepër Sekret”. Dosja i përket Fondit nr. 4. Drejtoria I. Bandat. Viti 1964.  

21. Dosje nr. 240, “Plan perspektiva për ndihmën që duhet dhënë degëve të rretheve për vitin 

1964 dhe i zboreve që do të zhvillohen me shefat e sektorit I”, me 2 (dy) fletë. Niveli i 

klasifikimit është “Tepër Sekret”. Dosja i përket Fondit nr. 4. Drejtoria I. Bandat. Viti 1964.  

22. Dosje nr. 241, “Informacion për disa të dhëna për tendenca organizimi të elementit armik”, 

me 1 (një) fletë. Niveli i klasifikimit është “Tepër Sekret”. Dosja i përket Fondit nr. 4. 

Drejtoria I. Bandat. Viti 1964.  

23. Dosje nr. 241, “Informacion për disa të dhëna për tendenca organizimi të elementit armik”, 

me 1 (një) fletë. Niveli i klasifikimit është “Tepër Sekret”. Dosja i përket Fondit nr. 4. 

Drejtoria I. Bandat. Viti 1964.  

24. Dosje nr. 242, “Relacion mbi Z. M. nga Shkodra”, me 2 (dy) fletë. Niveli i klasifikimit 

është “Tepër Sekret”. Dosja i përket Fondit nr. 4. Drejtoria I. Bandat. Viti 1964.  

25. Dosje nr. 230, “Raport për 6 mujorin e parë të bandave diversante dhe lidhjet e tyre”, me 

7 (shtatë) fletë. Niveli i klasifikimit është “Tepër Sekret”. Dosja i përket Fondit nr. 4. 

Drejtoria I. Bandat. Viti 1964.  

26. Dosje nr. 243, “Relacion mbi të arratisurin H. Sh. nga Këlcyra e Përmetit”, me 1 (një) 

fletë. Niveli i klasifikimit është “Tepër Sekret”. Dosja i përket Fondit nr. 4. Drejtoria e I. 

Bandat. Viti 1964.  

27. Dosje nr. 244, “Informacion mbi të arratisurin K. P. nga Mgulla e Dukagjinit”, me 1 (një) 

fletë. Niveli i klasifikimit është “Tepër Sekret”. Dosja i përket Fondit nr. 4. Drejtoria e I. 

Bandat. Viti 1964.  

28. Dosje nr. 256, “Informacion mbi diversantët L. B., Z. T. që kanë vepruar kundër vendit 

tonë ose përgatiten të vijnë”, me 7 (shtatë) fletë. Niveli i klasifikimit është “Tepër Sekret”. 

Dosja i përket Fondit nr. 4. Drejtoria I. Bandat. Viti 1964.  

29. Dosje nr. 255, “Informacion për lëvizje njerëzish të dyshimta dhe diktim mjetesh 

lundruese në bregdetin tonë”, me 2 (dy) fletë. Niveli i klasifikimit është “Tepër Sekret”. 

Dosja i përket Fondit nr. 4. Drejtoria I. Bandat. Viti 1964.  



30. Dosje nr. 258, “Fashikull kërkimi në drejtim të bandës diversante të I. H. nga rrethi i 

Fierit”, me 69 (gjashtëdhjetë e nëntë) fletë. Niveli i klasifikimit është “Tepër Sekret”. Dosja 

i përket Fondit nr. 4. Drejtoria  I. Bandat. Viti 1964.  

31. Dosje nr. 260, “Raport mbi veprimtarinë e zbulimit amerikan nëpërmjet bandave gjatë vitit 

1965”, me 5 (pesë) fletë. Niveli i klasifikimit është “Tepër Sekret”. Dosja i përket Fondit 

nr. 4. Drejtoria I. Bandat. Viti 1965.  

32. Dosje nr. 263, “Procesverbale mbajtur me rastet e dorëzimit të detyrës në mes të 

punëtorëve operativë në sektorin e bandave të Degës IX-të”, me 7 (shtatë) fletë. Niveli i 

klasifikimit është “Tepër Sekret”. Dosja i përket Fondit nr. 4. Drejtoria I. Bandat. Viti 1965.  

33. Dosje nr. 264, “Detyrat vjetore për sektorin e veriut në drejtim të bandave”, me 3 (tre) 

fletë. Niveli i klasifikimit është “Tepër Sekret”. Dosja i përket Fondit nr. 4. Drejtoria e I. 

Bandat. Viti 1965.  

34. Dosje nr. 265, “Plani i detyrave kryesore të degës IX-të për vitin 1965”, me 8 (tetë) fletë. 

Niveli i klasifikimit është “Tepër Sekret”. Dosja i përket Fondit nr. 4. Drejtoria e I. Bandat. 

Viti 1965.  

35. Dosje nr. 266, “Plani i punës profesionale i degës bandave për vitin 1965 dhe relacioni 

mbi punën profesionale që është zhvilluar me efektivin e degës gjatë kohës 1964-1965”, 

me 5 (pesë) fletë. Niveli i klasifikimit është “Tepër Sekret”. Dosja i përket Fondit nr. 4. 

Drejtoria e I. Bandat. Viti 1965.  

36. Dosje nr. 267, “Lista e materialeve në ngarkim të seksionit V-të sipas punëtorëve operativë 

përkatës”, me 7 (shtatë) fletë. Niveli i klasifikimit është “Tepër Sekret”. Dosja i përket 

Fondit nr. 4. Drejtoria e I. Bandat. Viti 1965.  

37. Dosje nr. 268, “Udhëzim dërguar degëve të Punëve të Brendshme mbi disa të meta në 

drejtim të kërkimit të personave të larguar në drejtim të paditur”, me 4 (katër) fletë. Niveli 

i klasifikimit është “Tepër Sekret”. Dosja i përket Fondit nr. 4. Drejtoria e I. Bandat. Viti 

1965.  

38. Dosje nr. 269, “Relacion mbi propozimin për rekrutim me material komprometues të H. 

L. si dhe relacioni mbi studimin e dosjes së tij”, me 7 (shtatë) fletë. Niveli i klasifikimit 

është “Tepër Sekret”. Dosja i përket Fondit nr. 4. Drejtoria e I. Bandat. Viti 1965.  

39. Dosje nr. 270, “Relacion mbi studimin e dosjes personale dhe të punës të b.p. “Shpresa””, 

me 1 (një) fletë. Niveli i klasifikimit është “Tepër Sekret”. Dosja i përket Fondit nr. 4. 

Drejtoria e I. Bandat. Viti 1965.  

40. Dosje nr. 271, “Relacion për ndjekjen e përpunimin e të arratisurve Gj. Gj. nga Fani i 

Kukësit”, me 6 (gjashtë) fletë. Niveli i klasifikimit është “Tepër Sekret”. Dosja i përket 

Fondit nr. 4. Drejtoria e I. Bandat. Viti 1965.  

41. Dosje nr. 272, “Relacion mbi diktimin e një bande të paidentifikuar në rrethin e Pukës”, 

me 4 (katër) fletë. Niveli i klasifikimit është “Tepër Sekret”. Dosja i përket Fondit nr. 4. 

Drejtoria e I. Bandat. Viti 1965.  



42. Dosje nr. 273, “Relacion për ndjekjen e përpunimin e të arratisurit Gj. Gj. nga rrethi i 

Mirditës”, me 24 (njëzet e katër) fletë. Niveli i klasifikimit është “Tepër Sekret”. Dosja i 

përket Fondit nr. 4. Drejtoria I. Bandat. Viti 1965.  

43. Dosje nr. 275, “Raport agjenturial mbi Xh. M. si bazë e diversantit B. K. nga rrethi i Matit”, 

me 1 (një) fletë. Niveli i klasifikimit është “Tepër Sekret”. Dosja i përket Fondit nr. 4. 

Drejtoria e I-rë. Bandat. Viti 1965.  

44. Dosje nr. 277, “Fashikull i kërkimit në drejtim të bandës së diversantit J. B. nga rrethi i 

Gjirokastrës”, me 79 (shtatëdhjetë e nëntë) fletë. Niveli i klasifikimit është “Tepër Sekret”. 

Dosja i përket Fondit nr. 4. Drejtoria I. Bandat. Viti 1965.  

45. Dosje nr. 278, “Fashikull i kërkimit në drejtim të M. Rr. nga rrethi i Tepelenës, larguar në 

drejtim të paditur dhe i gjetur i mbytur në lumin Drin”, me 41 (dyzet e një) fletë. Niveli i 

klasifikimit është “Tepër Sekret”. Dosja i përket Fondit nr. 4. Drejtoria e I. Bandat. Viti 

1965.  

46. Dosje nr. 279, “Akt kontrolli e ndihme dhënë sektorit Bandave në degën e Peshkopisë”, 

me 10 (dhjetë) fletë. Niveli i klasifikimit është “Tepër Sekret”. Dosja i përket Fondit nr. 4. 

Drejtoria I. Bandat. Viti 1965.  

47. Dosje nr. 139, “Relacion mbi disa deponime për I. K. nga Tropoja”, me 1 (një) fletë. Niveli 

i klasifikimit është “Tepër Sekret”. Dosja i përket Fondit nr. 4. Drejtoria I. Bandat. Viti 

1960.  

48. Dosje nr. 140, “Relacion për hyrjen e desantëve nga Jugosllavia në vitet 1955-1960”, me 

5 (pesë) fletë. Niveli i klasifikimit është “Tepër Sekret”. Dosja i përket Fondit nr. 4. 

Drejtoria e I. Bandat. Viti 1960.  

49. Dosje nr. 142, “Fashikull i grupit të M. K. në Gjirokastër”, me 26 (njëzet e gjashtë) fletë. 

Niveli i klasifikimit është “Tepër Sekret”. Dosja i përket Fondit nr. 4. Drejtoria I. Bandat. 

Viti 1960.  

50. Dosje nr. 143, “Raport  vjetor i Degës XIII për vitin 1961”, me 16 (gjashtëmbëdhjetë) 

fletë. Niveli i klasifikimit është “Tepër Sekret”. Dosja i përket Fondit nr. 4. Drejtoria e I. 

Bandat. Viti 1961.  

51. Dosje nr. 144, “Raport vjetor mbi aktivitetin e grupeve në jugun e Shqipërisë”, me 14 

(katërmbëdhjetë) fletë. Niveli i klasifikimit është “Tepër Sekret”. Dosja i përket Fondit nr. 

4. Drejtoria e I. Bandat. Viti 1961.  

52. Dosje nr. 145, “Raport vjetor për seksionin e kërkimit të diversantëve dërguar nga zbulimet 

kapitaliste me dokumente fallco e të arratisur”, me 12 (dymbëdhjetë) fletë. Niveli i 

klasifikimit është “Tepër Sekret”. Dosja i përket Fondit nr. 4. Drejtoria I. Bandat. Viti 1961.  

53. Dosje nr. 145, “Pasqyra statistikore vjetore mbi hyrjen nga jashtë shtetit të bandave e 

diversantëve gjatë vitit 1961 dhe lista e statistikave e personave të larguar në drejtim të 

paditur gjatë kësaj periudhe”, me 9 (nëntë) fletë. Niveli i klasifikimit është “Tepër Sekret”. 

Dosja i përket Fondit nr. 4. Drejtoria I. Bandat. Viti 1961.  



54. Dosje nr. 148, “Relacion mbi të burgosurin M. P. dhe deponimet e tij për persona të 

arratisur në Jugosllavi”, me 4 (katër) fletë. Niveli i klasifikimit është “Tepër Sekret”. Dosja 

i përket Fondit nr. 4. Drejtoria I. Bandat. Viti 1961.  

55. Dosje nr. 149, “Relacion mbi gjendjen e të arratisurve shqiptarë jashtë shtetit”, me 7 

(shtatë) fletë. Niveli i klasifikimit është “Tepër Sekret”. Dosja i përket Fondit nr. 4. 

Drejtoria e I. Bandat. Viti 1961.  

56. Dosje nr. 152, “Akt ndihme e kontrolli  dhënë sektorit të bandave në degën e Kukësit si 

dhe plane e masave për zbatimin e detyrave të lëna nga ekipi”, me 10 (dhjetë) fletë. Niveli 

i klasifikimit është “Tepër Sekret”. Dosja i përket Fondit nr. 4. Drejtoria e I. Bandat. Viti 

1961.  

57. Dosje nr. 153, “Akt-kontrolli bërë nga dega e Bandave në Degën e Punëve të Brendshme 

Kolonjë”, me 6 (gjashtë) fletë. Niveli i klasifikimit është “Tepër Sekret”. Dosja i përket 

Fondit nr. 4. Drejtoria  I. Bandat. Viti 1961.  

58. Dosje nr. 154, “Akt-kontrolli bërë nga i dërguari i degës së Bandave mbi deponimet e të 

pandehurit B. A. Dega Kolonjë”, me 4 (katër) fletë. Niveli i klasifikimit është “Tepër 

Sekret”. Dosja i përket Fondit nr. 4. Drejtoria I. Bandat. Viti 1961.  

59. Dosje nr. 155, “Akt-kontrolli dhe relacione mbi zbatimin e detyrave bërë dega e Bandave 

në Degën e Brendshme Peshkopi”, me 18 (tetëmbëdhjetë) fletë. Niveli i klasifikimit është 

“Tepër Sekret”. Dosja i përket Fondit nr. 4. Drejtoria I. Bandat. Viti 1961.  

60. Dosje nr. 157, “Akt-kontrolli e ndihmë dhënë sektorit të Bandave në Degën e Punëve të 

Brendshme Sarandë, detyrat e lëna nga ekipi”, me 8 (tetë) fletë. Niveli i klasifikimit është 

“Tepër Sekret”. Dosja i përket Fondit nr. 4. Drejtoria I. Bandat. Viti 1961.  

61. Dosje nr. 158, “Akt-kontrolli e ndihmë dhënë sektorit të Bandave në Degën e Punëve të 

Brendshme Gjirokastër”, me 4 (katër) fletë. Niveli i klasifikimit është “Tepër Sekret”. 

Dosja i përket Fondit nr. 4. Drejtoria I. Bandat. Viti 1961.  

62. Dosje nr. 159, “Akt-kontrolli e ndihmë dhënë sektorit të Bandave në Degën e Punëve të 

Brendshme Përmet”, me 5 (pesë) fletë. Niveli i klasifikimit është “Tepër Sekret”. Dosja i 

përket Fondit nr. 4. Drejtoria I. Bandat. Viti 1961.  

63. Dosje nr. 160, “Akt-kontrolli e ndihmë dhënë sektorit të Bandave në Degën e Punëve të 

Brendshme Vlorë”, me 6 (gjashtë) fletë. Niveli i klasifikimit është “Tepër Sekret”. Dosja i 

përket Fondit nr. 4. Drejtoria I. Bandat. Viti 1961.  

64. Dosje nr. 164, “Raporti vjetore dhe relacione mbi veprimtarinë e degës kundër Bandave 

dhe diversantëve gjatë vitit 1962”, me 19 (nëntëmbëdhjetë) fletë. Niveli i klasifikimit është 

“Tepër Sekret”. Dosja i përket Fondit nr. 4. Drejtoria I. Bandat. Viti 1962.  

65. Dosje nr. 165, “Plani i punës për realizimin e detyrave kryesore së Degës së Bandave dhe 

plani i zborit me shefat e seksioneve të degeve të Punëve të Brendshme të rretheve për 

punimin e disa termave profesionale”, me 6 (gjashtë) fletë. Niveli i klasifikimit është 

“Tepër Sekret”. Dosja i përket Fondit nr. 4. Drejtoria I. Bandat. Viti 1962.  

66. Dosje nr. 166, “Pasqyra statistikore mbi gjendjen dhe aktivitetin e bandave të armatosura 

dhe kriminelëve të arratisur gjatë periudhës 1945-1962, mbi rezultatet e luftës kundër 



bandave dhe paraqitja grafike e dërgimit të bandave nga zbulimet kapitaliste revizioniste”, 

me 17 (shtatëmbëdhjetë) fletë. Niveli i klasifikimit është “Tepër Sekret”. Dosja i përket 

Fondit nr. 4. Drejtoria I. Bandat. Viti 1962.  

67. Dosje nr. 166, “Pasqyra statistikore mbi gjendjen dhe aktivitetin e bandave të armatosura 

dhe kriminelëve të arratisur gjatë periudhës 1945-1962, mbi rezultatet e luftës kundër 

bandave dhe paraqitja grafike e dërgimit të bandave nga zbulimet kapitaliste revizioniste”, 

me 17 (shtatëmbëdhjetë) fletë. Niveli i klasifikimit është “Tepër Sekret”. Dosja i përket 

Fondit nr. 4. Drejtoria I. Bandat. Viti 1962.  

68. Dosje nr. 168, “Relacion për ish agjentin në arrati N. Ç. me pseudonimin I. S. nga Kruja”, 

me 3 (tre) fletë. Niveli i klasifikimit është “Tepër Sekret”. Dosja i përket Fondit nr. 4. 

Drejtoria I. Bandat. Viti 1962.  

69. Dosje nr. 169, “Relacion me të dhëna për hyrje diversantësh e agjentësh me dokumente 

fallco gjatë vitit 1962”, me 8 (tetë) fletë. Niveli i klasifikimit është “Tepër Sekret”. Dosja 

i përket Fondit nr. 4. Drejtoria I. Bandat. Viti 1962.  

70. Dosje nr. 170, “Relacion me të dhëna për hyrje bandash në vendin tonë gjatë vitit 1962 

dërguar nga zbulimet e huaja”, me 15 (pesëmbëdhjetë)fletë. Niveli i klasifikimit është 

“Tepër Sekret”. Dosja i përket Fondit nr. 4. Drejtoria e I. Bandat. Viti 1962.  

71. Dosje nr. 171, “Relacion mbi diversantët P. K. dhe M. M.”, me 2 (dy)fletë. Niveli i 

klasifikimit është “Tepër Sekret”. Dosja i përket Fondit nr. 4. Drejtoria I. Bandat. Viti 1962.  

72. Dosje nr. 172, “Relacion për propozimin agjent me material kompromentues”, me 4 

(katër)fletë. Niveli i klasifikimit është “Tepër Sekret”. Dosja i përket Fondit nr. 4. Drejtoria  

I. Bandat. Viti 1962.  

73. Dosje nr. 174, “Relacion mbi agjentin në arrati N. Ç. me pseudonimin I. S. nga Kruja”, 

me 5 (pesë)fletë. Niveli i klasifikimit është “Tepër Sekret”. Dosja i përket Fondit nr. 4. 

Drejtoria I. Bandat. Viti 1962.  

74. Dosje nr. 175, “Relacion mbi tendencat e arratisjes që nxiten nga të riatdhesuarit e ardhur 

nga vendet kapitaliste”, me 2 (dy)fletë. Niveli i klasifikimit është “Tepër Sekret”. Dosja i 

përket Fondit nr. 4. Drejtoria I. Bandat. Viti 1962.  

75. Dosje nr. 178, “Relacion mbi zbatimin e direktivës për agjenturën e përpunimet nga Dega 

IX”, me 2 (dy)fletë. Niveli i klasifikimit është “Tepër Sekret”. Dosja i përket Fondit nr. 4. 

Drejtoria I. Bandat. Viti 1962.  

76. Dosje nr. 179, “Relacion mbi lidhjet e të arratisurit F. Z. nga Kuçi i Vlorës dhe lajmet rreth 

tij”, me 2 (dy)fletë. Niveli i klasifikimit është “Tepër Sekret”. Dosja i përket Fondit nr. 4. 

Drejtoria I. Bandat. Viti 1962.  

77. Dosje nr. 183, “Vendet e mundshme ku mund të zbarkojnë parashutistat që dërgohen nga 

zbulimet armike diversante”, me 2 (dy)fletë. Niveli i klasifikimit është “Tepër Sekret”. 

Dosja i përket Fondit nr. 4. Drejtoria I. Bandat. Viti 1962.  

78. Dosje nr. 189, “Akt ndihme e kontrolli dhënë sektorit të Bandave në Degën e Punëve të 

Brendshme Korçë”, me 10 (dhjetë)fletë. Niveli i klasifikimit është “Tepër Sekret”. Dosja i 

përket Fondit nr. 4. Drejtoria I. Bandat. Viti 1962.  



79. Dosje nr. 192, “Fashikull i kërkimit të bandës së K. D. nga Përmeti, dokumente biografike, 

plane masash etj”, me 85 (tetëdhjetë e pesë)fletë. Niveli i klasifikimit është “Tepër Sekret”. 

Dosja i përket Fondit nr. 4. Drejtoria I. Bandat. Viti 1962.  

80. Dosje nr. 193, “Fashikull i përgjithshëm i M. Z., lidhje me rëndësi e diversantit N. Sh. nga 

Puka”, me 15 (pesëmbëdhjetë)fletë. Niveli i klasifikimit është “Tepër Sekret”. Dosja i 

përket Fondit nr. 4. Drejtoria e I. Bandat. Viti 1962.  

81. Dosje nr. 194, “Raporte dhe analiza për vitin 1963 të Degës së Bandave”, me 

11(njëmbëdhjetë)fletë. Niveli i klasifikimit është “Tepër Sekret”. Dosja i përket Fondit nr. 

4. Drejtoria e I. Bandat. Viti 1963.  

82. Dosje nr. 195, “Pasqyrë statistikore mbi gjendjen e bandave të armatosura në vitet 1961-

1963 si dhe rezultatet e luftës kundër bandave nga Çlirimi deri 1963”, me 

12(dymbëdhjetë)fletë. Niveli i klasifikimit është “Tepër Sekret”. Dosja i përket Fondit nr. 

4. Drejtoria I. Bandat. Viti 1963.  

83. Dosje nr. 196, “Buletin i Degës së Bandave mbi hyrjet e diversantëve në vendin tonë dhe 

statistika për vitet 1963-1964”, me 7(shtatë)fletë. Niveli i klasifikimit është “Tepër Sekret”. 

Dosja i përket Fondit nr. 4. Drejtoria I. Bandat. Viti 1963.  

84. Dosje nr. 197, “Detyrat vjetore të Sektorit të Bandave për vitin 1963”, me 7 (shtatë) fletë. 

Niveli i klasifikimit është “Tepër Sekret”. Dosja i përket Fondit nr. 4. Drejtoria I. Bandat. 

Viti 1963.  

85. Dosje nr. 198, “Relacion mbi problemet në rrethet Korçë, Pogradec, Kolonjë”, me 4 

(katër)fletë. Niveli i klasifikimit është “Tepër Sekret”. Dosja i përket Fondit nr. 4. Drejtoria  

I. Bandat. Viti 1963.  

86. Dosje nr. 200, “Relacion mbi grupet e armatosura që lëvizin në shtete të ndryshme dhe 

janë grumbulluar në Jugosllavi”, me 1 (një)fletë. Niveli i klasifikimit është “Tepër Sekret”. 

Dosja i përket Fondit nr. 4. Drejtoria e I. Bandat. Viti 1963.  

87. Dosje nr. 204, “Përshkrimi i të dhënave agjenturiale në ngarkim të H. S., nga Shishtaveci 

i Kukësit”, me 6 (gjashtë)fletë. Niveli i klasifikimit është “Tepër Sekret”. Dosja i përket 

Fondit nr. 4. Drejtoria I. Bandat. Viti 1963.  

88. Dosje nr. 205, “Relacion mbi arratisjet gjatë vitit 1963 dhe statistikat përkatëse”, me 12 

(dymbëdhjetë)fletë. Niveli i klasifikimit është “Tepër Sekret”. Dosja i përket Fondit nr. 4. 

Drejtoria I. Bandat. Viti 1963.  

89. Dosje nr. 206, “Relacion mbi agjenturën në drejtim të bandave”, me 2 (dy)fletë. Niveli i 

klasifikimit është “Tepër Sekret”. Dosja i përket Fondit nr. 4. Drejtoria I. Bandat. Viti 1963.  

90. Dosje nr. 208, “Relacion përmbledhës mbi të arratisurit kundër vendit”, me 4 (katër)fletë. 

Niveli i klasifikimit është “Tepër Sekret”. Dosja i përket Fondit nr. 4. Drejtoria I. Bandat. 

Viti 1963.  

91. Dosje nr. 211, “Relacion  mbi vërejtjet e bëra në analizat e rretheve lidhur me letrën e 

Ministrit”, me 2 (dy)fletë. Niveli i klasifikimit është “Tepër Sekret”. Dosja i përket Fondit 

nr. 4. Drejtoria I. Bandat. Viti 1963.  



92. Dosje nr. 212, “Raport propozimi për shpërblimin e b.p. “Dushku” Gj. C.”, me 3 (tre)fletë. 

Niveli i klasifikimit është “Tepër Sekret”. Dosja i përket Fondit nr. 4. Drejtoria I. Bandat. 

Viti 1963.  

93. Dosje nr. 213, “Akte kontroll e ndihme në  Degën e Punëve të Brendshme Pogradec”, me 

8 (tetë)fletë. Niveli i klasifikimit është “Tepër Sekret”. Dosja i përket Fondit nr. 4. Drejtoria 

I. Bandat. Viti 1963.  

94. Dosje nr. 214, “Akte kontroll e ndihme në  Degën e Punëve të Brendshme Gramsh”, me 6 

(gjashtë)fletë. Niveli i klasifikimit është “Tepër Sekret”. Dosja i përket Fondit nr. 4. 

Drejtoria I. Bandat. Viti 1963.  

95. Dosje nr. 215, “Akte kontroll e ndihme në  Degën e Punëve të Brendshme Librazhd”, me 

4 (katër)fletë. Niveli i klasifikimit është “Tepër Sekret”. Dosja i përket Fondit nr. 4. 

Drejtoria I. Bandat. Viti 1963.  

96. Dosje nr. 216, “Akte kontroll e ndihme në  Degën e Punëve të Brendshme Skrapar”, me 4 

(katër)fletë. Niveli i klasifikimit është “Tepër Sekret”. Dosja i përket Fondit nr. 4. Drejtoria 

I. Bandat. Viti 1963.  

97. Dosje nr. 217, “Akte kontroll e ndihme në  Degën e Punëve të Brendshme Lezhë”, me 8 

(tetë)fletë. Niveli i klasifikimit është “Tepër Sekret”. Dosja i përket Fondit nr. 4. Drejtoria 

I. Bandat. Viti 1963.  

98. Dosje nr. 218, “Akte kontroll e ndihme në  Degën e Punëve të Brendshme Korçë”, me 4 

(katër)fletë. Niveli i klasifikimit është “Tepër Sekret”. Dosja i përket Fondit nr. 4. Drejtoria 

I. Bandat. Viti 1963.  

99. Dosje nr. 220, “Akte kontroll e ndihme në  Degën e Punëve të Brendshme Dibër”, me 20 

(njëzet)fletë. Niveli i klasifikimit është “Tepër Sekret”. Dosja i përket Fondit nr. 4. 

Drejtoria I. Bandat. Viti 1963.  

100. Dosje nr. 221, “Akte kontroll e ndihme në  Degën e Punëve të Brendshme Durrës”, me 11 

(njëmbëdhjetë)fletë. Niveli i klasifikimit është “Tepër Sekret”. Dosja i përket Fondit nr. 4. 

Drejtoria I. Bandat. Viti 1963.  

101. Dosje nr. 222, “Akte kontroll e ndihme në  Degën e Punëve të Brendshme Shkodër”, me 

4 (njëmbëdhjetë)fletë. Niveli i klasifikimit është “Tepër Sekret”. Dosja i përket Fondit nr. 

4. Drejtoria e I. Bandat. Viti 1963.  

102. Dosje nr. 224, “Akte kontroll e ndihme në  Degën e Punëve të Brendshme Kukës”, me 38 

(tridhjetë)fletë. Niveli i klasifikimit është “Tepër Sekret”. Dosja i përket Fondit nr. 4. 

Drejtoria I. Bandat. Viti 1963.  

103. Dosje nr. 566, “Për disa të dhëna për futjen e studentëve në ambasadat e huaja dhe 

organizimin e demokratëve”. Niveli i klasifikimit është “Sekret”. Dosja i përket Fondit nr. 

4. Drejtoria I. Viti 1990.  
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Gentiana Sula 
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	3.
	4. Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit.
	Bazuar në nenin 10, nenin 26 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjia...
	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 ... (1)
	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 ... (2)
	3. Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit. (4)
	Bazuar në nenin 10, nenin 26, dhe 27 gërma “e”, e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin ... (3)
	V E N D O S I:
	3. Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit. (5)
	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 ... (4)
	2. Kopje e këtij vendimi t´i dërgohet subjektit politik Partia Aleanca për Barazi dhe Drejtësi Evropiane, (A.B.D.E.).
	3. Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit. (6)
	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 ... (5)
	2. Kopje e këtij vendimi t´i dërgohet kërkuesit.
	3. Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit. (7)
	Bazuar në nenin 10, nenin 26 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, i ndryshuar, ligjit nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Orga... (3)
	iii. Figuron në 8 (tetë) dosje hetimore gjyqësore (penale) të arshivuara në Arkivin e Sistemit të Ministrisë së Punëve të Brendshme, të administruara nga Autoriteti, në detyrën e Prokurorit Gjyqësor të çështjeve të sipërcituara në rrethin e Kukësit, n...
	3. Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit. (8)
	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
	Bazuar në nenin 5, nenin 19, 20 e 23 të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjial...
	1. Të informojë shtetasen D. S. për sa kërkohet në shkresën nr. 1400 prot., dt. 22.12.2020, që mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, ka dokumente në arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit për shtetasi Sh. S.,
	a) Dosje formulare nr. 105 Kategoria 2-B me 159 (njëqind e pesëdhjete e nëntë) faqe të skanuara dhe të anonimizuara , të hedhura në format CD, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit për subjektin Sh. S.
	Bazuar në nenin 5, nenin 19, 20, 22 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve K...
	4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
	Bazuar në nenin 5, nenin 19, 22 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Koleg...
	a) Dosja Hetimore-Gjyqësore nr. 1472 e përbërë në total nga 782 (shtatëqind e tetëdhjetë e dy) faqe të dixhitalizuara, të hedhura në format CD, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për subjektin G. H.
	b) Dosja Hetimore-Gjyqësore nr. 5484 e përbërë në total nga 704 (shtatëqind e katër) faqe të dixhitalizuara, të hedhura në format CD, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për subjektin G. H.
	c) Dosje Formulare, kategoria 2A, nr. 3559, e përbërë në total nga 109 (njëqind e nëntë)faqe të dixhitalizuara, të anonimizuara të hedhura në format CD, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për subjektin G. H.
	d) Dosja Hetimore-Gjyqësore nr. 40 e përbërë në total nga 128 (njëqind e njëzet e tetë) faqe të dixhitalizuara, të hedhura në format CD, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për subjektin G. H.
	4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. (1)
	Bazuar në nenin 5, nenin 19, 22 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Koleg... (1)
	1. Plotësimin e vendimit nr. nr.680 datë 26.12.2020 të Autoritetit, bazuar në gjetjen e dokumenteve të tjera për shtetasin M. B., me dokumentacionin e përgatitur për të nga ish-Sigurimi i Shtetit në dosjet më poshtë:
	a) Dosja  nr. 978, “Problemi i centralizuar “Gorilla”, fashikulli I, i përbërë në total nga 39 (tridhjetë e nëntë) faqe të skanuara, të anonimizuara dhe  të hedhura në format CD që gjenden në arkivat e Autoritetit për subjektin M. B.
	b) Dosja  nr. 978, “Problemi i centralizuar “Gorilla”, fashikulli II, i përbërë në total nga 50 (pesëdhjetë) faqe të skanuara, të të anonimizuara dhe    të hedhura në format CD që gjenden në arkivat e Autoritetit për subjektin M. B.
	c) Dosja  nr. 978, “Problemi i centralizuar “Gorilla”, fashikulli III, i përbërë në total nga 56 (pesëdhjetë e gjashtë) faqe të skanuara, të të anonimizuara dhe  të hedhura në format CD që gjenden në arkivat e Autoritetit për subjektin M. B.
	d) Dosja  nr. 978, “Problemi i centralizuar “Gorilla”, fashikulli IV, i përbërë në total nga 32 (tridhjetë e dy) faqe të skanuara, të të anonimizuara dhe  të hedhura në format CD që gjenden në arkivat e Autoritetit për subjektin M. B.
	e) Dosja  nr. 978, “Problemi i centralizuar “Gorilla”, fashikulli V, i përbërë në total nga 64 (gjashtëdhjetë e katër) faqe të skanuara, të të anonimizuara dhe  të hedhura në format CD që gjenden në arkivat e Autoritetit për subjektin M. B.
	4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. (2)
	Bazuar në nenin 5, nenin 19 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjial...
	1. Të informojë shtetasin B. P., për sa kërkohet në shkresën nr. 487 prot., datë 29.03.2021, se mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani nuk ekzistojnë të dhëna që të ketë qenë ndonjëherë i survejuar apo të ketë dokumente të krijuara ne emrin e ti...
	2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
	Bazuar në nenin 5, nenin 19 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjial... (1)
	1. Të informojë shtetasin N. D., për sa kërkohet në shkresën nr. 47 prot., datë 15.01.2021, se mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani nuk ekzistojnë të dhëna që të ketë qenë ndonjëherë i survejuar apo të ketë dokumente të krijuara ne emrin e tij...
	2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. (1)
	Bazuar në nenin 5, nenin 19, 20, 22 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve K... (1)
	4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. (3)
	Bazuar në nenin 5, 19 , 20, 22 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegj...
	1. Të informojë shtetasen Sh. Zh., për sa kërkohet në shkresën nr. 478 prot, datë 25.03.2021, që mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që i ndjeri Z. Zh. ka qenë ndonjëherë i survejuar apo të ketë dokumente për të në ar...
	2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. (2)
	Bazuar në nenin 5, nenin 19, 22 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Koleg... (2)
	1. Të informojë shtetasen E. Gj., për sa kërkohet në shkresën nr. 481 prot, datë 26.03.2021, që mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që i ndjeri P. Gj., të ketë qenë ndonjëherë i survejuar apo të ketë dokumente për të ...
	2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. (3)
	Bazuar në nenin 5, nenin 19 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjial... (2)
	1. Të informojë shtetasin A. M.  për sa kërkohet në shkresën nr. 507 prot., datë 01.04.2021, që mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që i ndjeri B. M., të ketë qenë ndonjëherë i survejuar apo të ketë dokumente për të n...
	2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. (4)
	Bazuar në nenin 5, nenin 19, 20 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Koleg...
	1. Të informojë shtetasin A. G., për sa kërkohet në shkresën nr. 465 prot., datë 24.03.2021, se mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani nuk ekzistojnë të dhëna që ai të ketë qenë ndonjëherë i survejuar apo të ketë dokumente të krijuara në emrin e...
	2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. (5)
	Bazuar në nenin 1, 3, 4, 5, 6, 19 e 22 të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për Dokumentet e Ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegji...
	Bazuar në nenin 5, nenin 19, 22, 23 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve K...
	4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. (4)
	Bazuar në nenin 5, nenin 19, 22 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Koleg... (3)
	Bazuar në nenin 5, nenin 19, 20 e 23 vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Ko...
	4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. (5)
	Bazuar në nenin 5, nenin 19, 22 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Koleg... (4)
	4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. (6)
	Bazuar në nenin 5, nenin 19, 22 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Koleg... (5)
	a) Dosje Formulare nr. 4613, fashikull personal për të dënuar si dhe fashikull me pseudonimin “Bloza” e përbërë në total nga 976 (nëntëqind e shtatëdhjetë e gjashtë) faqe të dixhitalizuara, të hedhura në format CD, që ekzistojnë në arkivat e Autoritet...
	b) Dosja Hetimore-Gjyqësore nr. 11400, e përbërë në total nga 387 (treqind e tetëdhjetë e shtatë) faqe të dixhitalizuara, të hedhura në format CD, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për subjektin Z. B.
	4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. (7)
	Bazuar në nenin 5, 19 , 20 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale...
	1. Të informojë shtetasin R. K., për sa kërkohet në shkresën nr. 567 prot, datë 15.04.2021, që mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që R. K. ka qenë ndonjëherë i survejuar apo të ketë dokumente për të në arkivat e ish-...
	2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. (6)
	Bazuar në nenin 5, 19 , 20 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale... (1)
	1. Të informojë shtetasin Z. B., për sa kërkohet në shkresën nr. 438/4 prot, datë 23.04.2021, që mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që ka qenë ndonjëherë i survejuar apo të ketë dokumente për të në arkivat e ish-Sigu...
	2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. (7)
	Bazuar në nenin 5, 19 , 20 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale... (2)
	1. Të informojë shtetasin B. D., për sa kërkohet në shkresën nr. 568 prot, datë 15.04.2021, që mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që B. D. ka qenë ndonjëherë i survejuar apo të ketë dokumente për të në arkivat e ish-...
	2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. (8)
	Bazuar në nenin 5, 19 , 20,  e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjia...
	1. Të informojë shtetasin D. B., për sa kërkohet në shkresën nr. 574 prot, datë 15.04.2021, që mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që  D. B. ka qenë ndonjëherë i survejuar apo të ketë dokumente për të në arkivat e ish...
	2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. (9)
	Bazuar në nenin 5, 19 , 20,  e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjia... (1)
	2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. (10)
	Vendimi nr. 252, datë 31.05.2021 (i shkurtuar)
	Bazuar në nenin 5, nenin 19 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjial... (3)
	1. Të informojë shtetasin Gj. N. për sa kërkohet në shkresën nr. 566 prot., dt.15.04.2021, se mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani nuk ekzistojnë të dhëna të ketë qenë ndonjëherë i survejuar apo të ketë dokumente të krijuara në emrin e tij në ...
	2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. (11)
	Vendimi nr. 253, datë 31.05.2021 (i shkurtuar)
	Bazuar në nenin 5, 19 , 20,  e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjia... (2)
	1. Të informojë shtetasin shtetasin G. B., për sa kërkohet në shkresën nr. 556 prot, datë 13.04.2021, që mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që G. B. ka qenë ndonjëherë i survejuar apo të ketë dokumente për të në arki...
	2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. (12)
	Bazuar në nenin 5, nenin 19, 22 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Koleg... (6)
	4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. (8)
	Bazuar në nenin 36 e vijues të Ligjit nr. 45/2015, i ndryshuar, “Për të Drejtën e Informimit për Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë” (i ndryshuar), dhe ligjit nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionim...
	1. Të vendosë në dispozicion të shtetases A. Z.  dokumentet si më poshtë:
	Bazuar në nenin 36 e vijues të Ligjit nr. 45/2015, i ndryshuar, “Për të Drejtën e Informimit për Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë” (i ndryshuar), dhe ligjit nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionim... (1)
	1. Të vendosë në dispozicion të shtetasit A. T. dokumentet si më poshtë:
	Bazuar në nenin 36 e vijues të Ligjit nr. 45/2015, i ndryshuar, “Për të Drejtën e Informimit për Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë” (i ndryshuar), dhe ligjit nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionim... (2)
	1. Të vendosë në dispozicion të shtetasit V. T. dokumentet si më poshtë:
	Bazuar në nenin 36 e vijues të Ligjit nr. 45/2015, i ndryshuar, “Për të Drejtën e Informimit për Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë” (i ndryshuar), dhe ligjit nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionim... (3)
	1. Të vendosë në dispozicion të shtetases I. E. dokumentet si më poshtë:
	Bazuar në nenin 36 e vijues të Ligjit nr. 45/2015, i ndryshuar, “Për të Drejtën e Informimit për Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë” (i ndryshuar), dhe ligjit nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionim... (4)
	1. Të vendosë në dispozicion të shtetases E.Gj. dokumentet si më poshtë:
	Bazuar në nenin 36 e vijues të Ligjit nr. 45/2015, i ndryshuar, “Për të Drejtën e Informimit për Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë” (i ndryshuar), dhe ligjit nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionim... (5)
	Bazuar në nenin 36 e vijues të Ligjit nr. 45/2015, i ndryshuar, “Për të Drejtën e Informimit për Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë” (i ndryshuar), dhe ligjit nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionim... (6)
	Bazuar në nenin 36 e vijues të Ligjit nr. 45/2015, i ndryshuar, “Për të Drejtën e Informimit për Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë” (i ndryshuar), dhe ligjit nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionim... (7)
	1. Të vendosë në dispozicion të shtetasit P. K. dokumentet si më poshtë:
	Bazuar në nenin 36 e vijues të Ligjit nr. 45/2015, i ndryshuar, “Për të Drejtën e Informimit për Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë” (i ndryshuar), dhe ligjit nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionim... (8)
	1. Të vendosë në dispozicion të shtetasit D. Z. dokumentet si më poshtë:
	a) Dosje Hetimore - Gjyqësore, nr. 6094, “P. M”., prej 60 faqe;
	Bazuar në nenin 36 e vijues të Ligjit nr. 45/2015, i ndryshuar, “Për të Drejtën e Informimit për Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë” (i ndryshuar), dhe ligjit nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionim... (9)
	1. Të vendosë në dispozicion të shtetasit A. Sh. dokumentet si më poshtë:
	Bazuar në nenin 36 e vijues të Ligjit nr. 45/2015, i ndryshuar, “Për të Drejtën e Informimit për Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë” (i ndryshuar), dhe ligjit nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionim... (10)
	1. Të vendosë në dispozicion të shtetases N. N. dokumentet si më poshtë:
	Bazuar në nenin 36 e vijues të Ligjit nr. 45/2015, i ndryshuar, “Për të Drejtën e Informimit për Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë” (i ndryshuar), dhe ligjit nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionim... (11)
	1. Të vendosë në dispozicion të shtetases F. N. dokumentet si më poshtë:
	Bazuar në nenin 36 e vijues të Ligjit nr. 45/2015, i ndryshuar, “Për të Drejtën e Informimit për Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë” (i ndryshuar), dhe ligjit nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionim... (12)
	1. Të vendosë në dispozicion të shtetases L.P dokumentet si më poshtë:
	Bazuar në nenin 36 e vijues të Ligjit nr. 45/2015, i ndryshuar, “Për të Drejtën e Informimit për Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë” (i ndryshuar), dhe ligjit nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionim... (13)
	1. Të vendosë në dispozicion të shtetases B. Gj. dokumentet si më poshtë:
	Bazuar në nenin 36 e vijues të Ligjit nr. 45/2015, i ndryshuar, “Për të Drejtën e Informimit për Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë” (i ndryshuar), dhe ligjit nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionim... (14)
	b) Fletë e shkëputur nga dosje formulare nr. 10 e “K. H.”, në ngarkim të G. H. (1 faqe).
	c) Fondi Dega e Punëve të Brendshme Mirëdita, dosje O.R.V. Reparti i riedukimit Spaç, 2 (dy) volume me 244 9dyqind e njëzet e katër) fletë në total.
	d) Fondi Dega e Punëve të Brendshme Mat, dosje O.R.V. Reparti Batër 301/3, nr. 68, me 90 (nëntëdhjetë) fletë.
	e) Fondi Dega e Punëve të Brendshme Pukë, dosje me dokumente për masat kur arratisen të burgosurit në Spaç me 14 skica.
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