
VENDIME MBI BAZËN E KËRKESAVE TË INSTITUCIONEVE KUSHTETUESE DHE 

ATYRE PUBLIKE 

 

Vendim nr. 111, datë 05.03.2021 (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. 407 prot. datë 27.01.2021, “Kërkesë” për verifikimin e pastërtisë së 

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

se: 

 

a) Z. A. K., për shkak të moshës, nën 14 vjeç para 2 Korrikut 1991, nuk është subjekt 

verifikimi sipas përcaktimeve të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 

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

ndryshuar.  

 

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

 

3. Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit. 

 

Kryetare: Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Dr. Marenglen Kasmi.  

 

Vendim nr. 112, datë 05.03.2021 (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. 152 prot. datë 19.01.2021, “Kërkesë” për verifikimin e pastërtisë së 

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

se: 

 

a) Z. A. M., për shkak të moshës, nën 14 vjeç para 2 Korrikut 1991, nuk është subjekt 

verifikimi sipas përcaktimeve të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 

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

ndryshuar.  

 

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

 

3. Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit. 

 

Kryetare: Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Dr. Marenglen Kasmi.  

 

Vendim nr. 113, datë 05.03.2021 (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. 328 prot. datë 25.01.2021, “Kërkesë” për verifikimin e pastërtisë së 

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

se: 

 

a) Z. E. Sh., për shkak të moshës, nën 14 vjeç para 2 Korrikut 1991, nuk është subjekt 

verifikimi sipas përcaktimeve të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 

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

ndryshuar.  

 

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



 

3. Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit. 

 

Kryetare: Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Dr. Marenglen Kasmi 

 

Vendim nr. 114, datë 05.03.2021 (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. 583 prot. datë 10.02.2021, “Kërkesë” për verifikimin e pastërtisë së 

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

se: 

 

a) Z. A. Sh., për shkak të moshës, nën 14 vjeç para 2 Korrikut 1991, nuk është subjekt 

verifikimi sipas përcaktimeve të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 

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

ndryshuar.  

 

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

 

3. Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit. 

 

Kryetare: Gentiana Sula 

 

Anëtarë: Altin Hoxha, Dr. Marenglen Kasmi 

 

 

Vendim nr. 115, datë 05.03.2021 (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. 561 prot. datë 09.02.2021, “Kërkesë” për verifikimin e pastërtisë së 

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

se: 

 

a) Z. G. H., për shkak të moshës, nën 14 vjeç para 2 Korrikut 1991, nuk është subjekt 

verifikimi sipas përcaktimeve të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 

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

ndryshuar. 

 

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

 

3. Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit. 

 

Kryetare: Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Dr. Marenglen Kasmi 

 

Vendim nr. 116, datë 05.03.2021 (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. 370 prot. datë 26.01.2021, “Kërkesë” për verifikimin e pastërtisë së 

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

se: 

 

a) Znj. D. B., për shkak të moshës, nën 14 vjeç para 2 Korrikut 1991, nuk është subjekt 

verifikimi sipas përcaktimeve të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 



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

ndryshuar. 

 

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

 

3. Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit. 

 

Kryetare: Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Dr. Marenglen Kasmi 

 

Vendim nr. 117, datë 05.03.2021 (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. 129/74 prot dt 15.01.2021, se nga verifikimet e kryera deri tani 

për Znj. F. M. (B.), nuk rezulton:  

 

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

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

të ligjit 12/2018 “Për vlerësimin kalimtar dhe periodik të punonjësve të Policisë së Shtetit, 

Gardës së Republikës dhe Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat në Ministrinë 

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 

 

Vendim nr. 118, datë 05.03.2021 (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. 311 prot datë 21.01.2021, se për Z. M. S. B. (K.), nga verifikimet 

e kryera deri tani: 

 

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

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

Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë” 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 

 

Vendim nr. 119, datë 05.03.2021 (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. 312 prot datë 21.01.2021, se për Z. Gj. P. G., 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 

 

Vendim nr. 120, datë 05.03.2021 (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. 313 prot datë 21.01.2021, se për Z. M. T. K. nga verifikimet e 

kryera deri tani: 

 

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

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

Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë” 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  

 

Vendim nr. 121, datë 05.03.2021 (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. 314 prot. datë 21.01.2021, se për Z. K. Gj. M., 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  

 

Vendim nr. 122, datë 05.03.2021 (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. 310 prot datë 21.01.2021, se për Z. L. A. S., 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  

 

Vendim nr. 123, datë 05.03.2021 (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. 453 prot. datë 03.02.2021, se për Z. J. S. Q., 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  

 

Vendim nr. 124, datë 05.03.2021 (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. 136/76 prot dt 20.01.2021, se nga verifikimet e kryera deri tani 

për Z. A. Xh. S., nuk rezulton:  

 

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

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

të ligjit 12/2018 “Për vlerësimin kalimtar dhe periodik të punonjësve të Policisë së Shtetit, 

Gardës së Republikës dhe Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat në Ministrinë 

e Brendshme” sipas përcaktimeve të Ligjit Nr.45/2015, “Për të Drejtën e Informimit për 

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

 

Vendim nr. 125, datë 05.03.2021 (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. 120/55 prot dt 20.01.2021, se nga verifikimet e kryera deri tani 

për Z. A. Sh. Ç., nuk rezulton:  

 

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

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

të ligjit 12/2018 “Për vlerësimin kalimtar dhe periodik të punonjësve të Policisë së Shtetit, 

Gardës së Republikës dhe Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat në Ministrinë 

e Brendshme” sipas përcaktimeve të Ligjit Nr.45/2015, “Për të Drejtën e Informimit për 

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

 

Vendim nr. 126, datë 05.03.2021 (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. 177 prot. datë 20.01.2021, “Kërkesë” për verifikimin e pastërtisë së 

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

se: 

 

a) Znj. Dh. Th., për shkak të moshës, nën 14 vjeç para 2 Korrikut 1991, nuk është subjekt 

verifikimi sipas përcaktimeve të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 

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

ndryshuar.  

 

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

 

3. Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit. 

 

Kryetare: Gentiana Sula  

Anëtarë: Altin Hoxha, Dr. Marenglen Kasmi  

 

Vendim nr. 127, datë 05.03.2021 (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. 255 prot. datë 22.01.2021, “Kërkesë” për verifikimin e pastërtisë së 

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

se: 

 

a) Z. A. S., për shkak të moshës, nën 14 vjeç para 2 Korrikut 1991, nuk është subjekt 

verifikimi sipas përcaktimeve të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 



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

ndryshuar.  

 

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

 

3. Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit. 

 

Kryetare: Gentiana Sula  

Anëtarë: Altin Hoxha, Dr. Marenglen Kasmi  

 

Vendim nr. 128, datë 05.03.2021 (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. 378 prot. datë 26.01.2021, “Kërkesë” për verifikimin e pastërtisë së 

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

se: 

 

a) Për Z. Gj. P. F., nga verifikimet e kryera deri tani, bazuar në ligjin nr. 96/2016 “Për statusin 

e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, nenit 28 gërma “ë ”, dhe 49 të 

tij, si dhe 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, rezulton se 

 

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

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

iii. Nuk figuron në dokumente të ish-Sigurimit të Shtetit  

 

deri në 2 korrik 1991, sipas përcaktimeve të Nenit 29, pika 2 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 Këshillit të Lartë i Prokurorisë.  

 

3. Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit. 

 

Kryetare: Gentiana Sula  

Anëtarë: Altin Hoxha, Dr. Marenglen Kasmi  

 

Vendim nr. 129, datë 05.03.2021 (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. 564 prot. datë 08.02.2021, “Kërkesë” për verifikimin e pastërtisë së 

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

se: 

 

a) Për Z. A. S. M., nga verifikimet e kryera deri tani, bazuar në ligjin nr. 96/2016 “Për statusin 

e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, nenit 28 gërma “ë ”, dhe 49 të 

tij, si dhe 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, rezulton se 

 

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

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

iii. Nuk figuron në dokumente të ish-Sigurimit të Shtetit  

 

deri në 2 korrik 1991, sipas përcaktimeve të Nenit 29, pika 2 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 Këshillit të Lartë i Prokurorisë.  



 

3. Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit. 

 

Kryetare: Gentiana Sula  

Anëtarë: Altin Hoxha, Dr. Marenglen Kasmi  

 

Vendim nr. 130, datë 05.03.2021 (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. 273 prot. datë 22.01.2021, “Kërkesë” për verifikimin e pastërtisë së 

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

se: 

 

a) Për Z. A. Q. M., nga verifikimet e kryera deri tani, bazuar në ligjin nr. 96/2016 “Për statusin 

e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, nenit 28 gërma “ë ”, dhe 49 të 

tij, si dhe përcaktimeve të nenit 29 të Ligjitnr.45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 

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

ndryshuar, rezulton se 

 

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

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

iii. Nuk figuron në dokumente të ish-Sigurimit të Shtetit  

 

deri në 2 korrik 1991, sipas përcaktimeve të Nenit 29, pika 2 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 Këshillit të Lartë i Prokurorisë.  

 

3. Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit. 

 



Kryetare: Gentiana Sula  

Anëtarë: Altin Hoxha, Dr. Marenglen Kasmi  

 

Vendim nr. 131, datë 05.03.2021 (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. 360 prot. datë 26.01.2021, “Kërkesë” për verifikimin e pastërtisë së 

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

se: 

 

a) Për Znj. V. Sh. (H.), nga verifikimet e kryera deri tani, bazuar në ligjin nr. 96/2016 “Për 

statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, nenit 28 gërma “ë ”, 

dhe 49 të tij, si dhe 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, rezulton se 

 

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

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

iii. Nuk figuron në dokumente të ish-Sigurimit të Shtetit 

 

deri në 2 korrik 1991, sipas përcaktimeve të Nenit 29, pika 2 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 Këshillit të Lartë i Prokurorisë.  

 

3. Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit. 

 

Kryetare: Gentiana Sula  

Anëtarë: Altin Hoxha, Dr. Marenglen Kasmi  

 



Vendim nr. 132, datë 05.03.2021 (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. 316 prot datë 21.01.2021, se për Z. P. P. P., 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  

 

Vendim nr. 151, datë 16.03.2021 (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. 397 prot. datë 27.01.2021, “Kërkesë” për verifikimin e pastërtisë së 

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

se: 



 

a) Për Z. E. N. Ç., nga verifikimet e kryera deri tani, bazuar në ligjin nr. 96/2016 “Për statusin 

e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, nenit 28 gërma “ë ”, dhe 49 të 

tij, si dhe 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, rezulton se 

 

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

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

iii. Nuk figuron në dokumente të ish-Sigurimit të Shtetit  

 

deri në 2 korrik 1991, sipas përcaktimeve të Nenit 29, pika 2 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 Këshillit të Lartë i Prokurorisë.  

 

3. Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit. 

 

Kryetare: Gentiana Sula (Në mungesë dhe më urdhër  Simon Mirakaj) 

Anëtarë: Altin Hoxha, Dr. Marenglen Kasmi  

 

Vendim nr. 155, datë 16.03.2021 (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. 340 prot. datë 25.01.2021, “Kërkesë” për verifikimin e pastërtisë së 

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

se: 

 

a) Për Znj. F. H. V. (Gj.), nga verifikimet e kryera deri tani, bazuar në ligjin nr. 96/2016 “Për 

statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, nenit 28 gërma “ë ”, 



dhe 49 të tij, si dhe 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, rezulton se 

 

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

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

iii. Nuk figuron në dokumente të ish-Sigurimit të Shtetit  

 

deri në 2 korrik 1991, sipas përcaktimeve të Nenit 29, pika 2 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 Këshillit të Lartë i Prokurorisë.  

 

3. Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit. 

 

Kryetare: Gentiana Sula (Në mungesë dhe më urdhër  Simon Mirakaj) 

Anëtarë: Altin Hoxha, Dr. Marenglen Kasmi  

 

Vendim nr. 156, datë 23.03.2021 (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”, Autoriteti për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të Shtetit, 

 

V E N D O S I: 

 

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

shkresën nr. 6726/8 prot datë 22.02.2021, në kuadër të vlerësimit të cilësive etike, morale 

dhe profesionale të kandidatit për Kryeinspektor i Inspektoriatit Shtetëror të Punës dhe 

Shërbimeve Shoqërore se: 

 

a) Për Z. A. R. K., nga verifikimet e kryera deri tani, nuk figuron të ketë materiale në 

dokumenta të ish-Sigurimit të Shtetit në emër të tij, sipas Nenit 29, pika 2, të Ligjit 

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

Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”.  

 

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



 

3. Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit. 

 

Kryetare: Gentiana Sula (Në mungesë dhe më urdhër  Simon Mirakaj) 

Anëtarë: Altin Hoxha, Dr. Marenglen Kasmi 

  

Vendim nr. 166, datë 29.03.2021 (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. 148/56 prot dt 30.12.2020, se nga verifikimet e kryera deri tani 

për Z. L. D. V., 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 (Në mungesë dhe më urdhër  Simon Mirakaj) 

Anëtarë: Altin Hoxha, Dr. Marenglen Kasmi 

 

Vendim nr. 167, datë 29.03.2021 (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. 96/93 prot dt 22.02.2021, se nga verifikimet e kryera deri tani për 

Z. L. Sh. 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 (Në mungesë dhe më urdhër  Simon Mirakaj) 

Anëtarë: Altin Hoxha, Dr. Marenglen Kasmi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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. 110, datë 05.03.2021 (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. K., për sa kërkohet në shkresën nr. 1295 prot, datë 25.11.2020, 

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

Sigurimit të Shtetit si më poshtë:  

 

a) Dosja Hetimore-Gjyqësore nr. 9135, e përbërë në total nga 130 (njëqind e tridhjetë) faqe 

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

subjektin Xh. K. 

b) Dosja Hetimore-Gjyqësore nr. 2922, e përbërë në total nga 467 (katërqind e gjashtëdhjetë 

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

Autoritetit, për subjektin Xh. K. 

c) Dosje Formulare nr. 1363, e përbërë në total nga 132 (njëqind e tridhjetë e dy) faqe të 

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

Autoritetit, për subjektin Xh. K. 

d) Dosja Hetimore-Gjyqësore nr. 10745, e përbërë në total nga 99 (nëntëdhjetë e nëntë) faqe 

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

subjektin Xh. K. 

e) Dosja Hetimore-Gjyqësore nr. 12397, e përbërë në total nga 130 (njëqind e tridhjetë) faqe 

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

subjektin Xh. K. 

f) Dosje Formulare nr. 1099, e përbërë në total nga 62 (gjashtëdhjetë e dy) faqe të 

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

Autoritetit, për subjektin Xh. K. 

 

 

 

 

 



g. Dosja Hetimore-Gjyqësore nr. 2836, e përbërë në total nga 929 (nëntëqind e njëzet e nëntë) 

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

subjektin Xh. K. 

 

2. T´i jepet shtetases M. K. 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  

 

Vendimi nr. 133, datë 11.03.2021 (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 R. M., për sa kërkohet në shkresën nr. 1214 prot, datë 04.11.2020, 

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

Shtetit si më poshtë:  

a) Dosja përpunimi nr. 11905, e përbërë në total nga 305 (treqind e pesë) faqe të skanuara, të 

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

R. M. 

2. T´i jepet shtetasit R. 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. 134, datë 11.03.2021 (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 shtetasen Ç. A. për sa kërkohet në shkresën nr. 1239 prot., datë 10.11.2020, 

ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani për shtetasen Q. S. K. 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. 135, datë 11.03.2021 (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 shtetasen A. G., për sa kërkohet në shkresën nr. 218 prot., datë 05.02.2021, 

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

ndonjëherë e survejuar apo të ketë dokumente të krijuara në emrin e sajë 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. 136, datë 11.03.2021 (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 shtetasen A. G. për sa kërkohet në shkresën nr. 224 prot., datë 08.02.2021, 

ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani për shtetasen I. P. 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. 137, datë 11.03.2021 (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 F. S. M., për sa kërkohet në shkresën nr. 159 prot., datë 27.01.2021, 

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 emrat 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. 138, datë 11.03.2021 (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 shtetasen M. D., për sa kërkohet në shkresën nr. 136 prot., datë 25.01.2021, 

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

ndonjëherë e survejuar apo të ketë dokumente të krijuara në emrin e sajë 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. 139, datë 11.03.2021 (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 T. Q. L., për sa kërkohet në shkresën nr. 73 prot., datë 20.01.2021, 

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 emrat 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. 140, datë 11.03.2021 (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 T. M., për sa kërkohet në shkresën nr. 1173 prot, datë 22.10.2020, 

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

ish-Sigurimit të Shtetit si më poshtë: 

a) Dosje nr. 23, Grupi Sillogut Vorio Epirot Himariot të vitit 1945, e përbërë në total nga 9 

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

arkivat e Autoritetit për subjektin K. Ll. M.  

 

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

trajtë CD.   

 

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

administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 

 

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Gentiana Sula 

 

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

 

Vendimi nr. 142, datë 16.03.2021 (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 V. P., për sa kërkohet në shkresën nr. 932 prot., datë 02.09.2020, 

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

Shtetit si më poshtë:  



a) Fondi Ish Dega e Punëve të Brendshme Shkodër, regjistër i agjenturës nr.1, fotokopje e 

fletës, konkretisht rreshti ku gjendet numri rendor 8937, në ngarkim të V. V. P., me 1 (një) 

fletë. Bashkëlidhur fotokopje e fletës së regjistrit. 

 

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

fotokopje të vulosur.   

 

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. 143, datë 16.03.2021 (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. K., për sa kërkohet në shkresën nr. 991 prot, datë 15.09.2020, ku 

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

Shtetit si më poshtë:  

a) Fondi Dega e Punëve të Brendshme Shkodër, regjistër përpunimi Model K.1, fleta 99, 

konkretisht me numër rendor 3937. Bashkëlidhur fotokopje e fletës së regjistrit. 

 

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

fotokopje të vulosur.   

 

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. 144, datë 16.03.2021 (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. K. për sa kërkohet në shkresën nr. 1386 prot, datë 18.12.2020, 

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

Sigurimit të Shtetit si më poshtë:  

a) Dosja Formulare Nr. 7937, Kategoria 2B, e përbërë në total nga 105 (njëqind e pesë) faqe 

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

Autoritetit, për subjektin Ll. K. 

b) Dosja Hetimore- Gjyqësore Nr. 9649, e përbërë në total nga 84 (tetëdhjetë e katër) faqe të 

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

K. 

 

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

trajtë CD.   

 

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

administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 

 

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Gentiana Sula 

 

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

 

 



Vendimi nr. 145, datë 16.03.2021 (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 Sh. Q., për sa kërkohet në shkresën nr. 1169 prot, datë 21.10.2019, 

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

Sigurimit të Shtetit si më poshtë:  

a) Dosja Hetimore-Gjyqësore nr. 167, e përbërë në total nga 112 (njëqind e dymbëdhjetë) 

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

subjektin Xh. Q. 

b) Dosja  nr. 37, “Korrespondencë e Drejtorisë I, për Xh. Q. etj. e përbërë në total nga 7 ( 

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

Autoritetit, për subjektin Xh. Q. 

c) Dosja Hetimore-Gjyqësore nr. 2407, e përbërë në total nga 184 (njëqind e tetëdhjetë e 

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

për subjektin Xh. Q. 

d) Dosja 51, “Informacion për Xh. Q.” e përbërë në total nga 5 (pesë) faqe të dixhitalizuara, 

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

e) Dosje Formulare nr. 1820, e përbërë në total nga 318 (treqind e tetëmbëdhjetë) faqe të 

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

Autoritetit, për subjektin Xh. Q. 

f) Dosje Formulare nr. 1820.1, e përbërë në total nga 106 (njëqind e gjashtë) faqe të 

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

Autoritetit, për subjektin Xh. Q. 

g) Fashikull Personal për të dënuar, e përbërë në total nga 18 (tetëmbëdhjetë) faqe të 

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

Xh. Q. 

h) Fashikull Personal për të dënuar, e përbërë në total nga 54 (pesëdhjetë e katër) faqe të 

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

Xh. Q. 

 

2. T´i jepet shtetasit Sh. Q., dokumentacioni dublikatë që përmban dosjet e sipër cituara, në 

trajtë CD.  



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

administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 

 

 4.  Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Gentiana Sula 

 

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

 

Vendimi nr. 146, datë 16.03.2021 (i shkurtuar)  

 

Bazuar në nenin 5, nenin 19, 21, 22 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 

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

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

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

V E N D O S I: 

 

1. Të njihet dhe t’i jepen shtetasit V. D., identiteti i të gjithë bashkëpuntorëve të ish - Sigurimit 

të Shtetit të identifikuar nga ana jonë. 

   

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

 

3. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Gentiana Sula 

 

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

 

Vendimi nr. 147, datë 16.03.2021 (i shkurtuar)  

 

Bazuar në nenin 5, nenin 19, 21, 22 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 

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

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

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

 

 



V E N D O S I: 

 

1. Të njihet dhe t’i jepen shtetasit Q. S., identiteti i të gjithë bashkëpuntorëve të ish - Sigurimit 

të Shtetit të identifikuar nga ana jonë.   

 

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

 

3. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

Kryetare: Gentiana Sula 

 

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

 

Vendimi nr. 148, datë 16.03.2021 (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 shtetasen K. B., për sa kërkohet në shkresën nr. 264 prot, datë 12.02.2021, që 

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

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

vërtetuar që nuk ka qenë bashkëpunëtore ish- Sigurimin e Shtetit.   

 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Gentiana Sula 

 

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

 

Vendimi nr. 149, datë 16.03.2021 (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 M. S., për sa kërkohet në shkresën nr. 247 prot, datë 11.02.2021, 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 dhe për të 

vërtetuar që nuk ka qenë bashkëpunëtor i ish- Sigurimin e Shtetit.   

 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Gentiana Sula 

 

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

 

Vendimi nr. 150, datë 16.03.2021 (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 shtetasin M. S., për sa kërkohet në shkresën nr. 259 prot, datë 12.02.2021, që 

mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që e ndjera E. S. ka 

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

Shtetit dhe për të vërtetuar që nuk ka qenë bashkëpunëtore 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. 157, datë 23.03.2021 (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 V. Z., për sa kërkohet në shkresën nr. 1324 prot, datë 07.12.2020, 

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

Sigurimit të Shtetit si më poshtë:  

a) Dosja Hetimore-Gjyqësore nr. 3964, e përbërë në total nga 22 (njëzet e dy) faqe të 

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

N. S. 

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

trajtë CD.  

 

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

administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 

 

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

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

   

Vendimi nr. 158, datë 23.03.2021 (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 V. Z., për sa kërkohet në shkresën nr. 285 prot., datë 16.02.2021, 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 (Në mungesë dhe me urdhër, Simon Mirakaj) 

 

Anëtarë: Altin Hoxha, Dr. Marenglen Kasmi  

 

Vendimi nr. 159, datë 23.03.2021 (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 K. G., për sa kërkohet në shkresën nr. 286 prot., datë 16.02.2021, 

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 krijuar në emrin etij në arkivat e ish-

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

 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Gentiana Sula (Në mungesë dhe me urdhër, Simon Mirakaj) 

 

Anëtarë: Altin Hoxha, Dr. Marenglen Kasmi  

 

Vendimi nr. 160, datë 23.03.2021 (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 G. J. për sa kërkohet në shkresën nr. 298 prot., dt.18.02.2021, se 

mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që shtetasi Th. J., 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 (Në mungesë dhe me urdhër, Simon Mirakaj) 

 

Anëtarë: Altin Hoxha, Dr. Marenglen Kasmi  

 

Vendimi nr. 161, datë 23.03.2021 (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 Z. B. për sa kërkohet në shkresën nr. 306 prot., dt.19.02.2021, se 

mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që shtetasi Ll. B., 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 (Në mungesë dhe me urdhër, Simon Mirakaj) 

 

Anëtarë: Altin Hoxha, Dr. Marenglen Kasmi  

 



Vendimi nr. 162, datë 23.03.2021 (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. K. K., për sa kërkohet në shkresën nr. 299 prot., datë 18.02.2021, 

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 emrat e tij në arkivat e ish-

Sigurimit të Shtetit.   

 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Gentiana Sula (Në mungesë dhe me urdhër, Simon Mirakaj) 

 

Anëtarë: Altin Hoxha, Dr. Marenglen Kasmi  

 

Vendimi nr. 163, datë 23.03.2021 (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. A. M. për sa kërkohet në shkresën nr. 294 prot., datë 17.02.2021, 

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 krijuar në emrin etij në arkivat e ish-

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

 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Gentiana Sula (Në mungesë dhe me urdhër, Simon Mirakaj) 

 

Anëtarë: Altin Hoxha, Dr. Marenglen Kasmi  



 

Vendimi nr. 164, datë 23.03.2021 (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 shtetasen A. L. D., për sa kërkohet në shkresën nr. 315 prot., datë 22.02.2021, 

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

ndonjëherë e survejuar apo të ketë dokumente të krijuara në emrin e sajë në arkivat e ish-

Sigurimit të Shtetit.   

 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

  

Kryetare: Gentiana Sula (Në mungesë dhe me urdhër, Simon Mirakaj) 

 

Anëtarë: Altin Hoxha, Dr. Marenglen Kasmi  

 

Vendimi nr. 165, datë 23.03.2021 (i shkurtuar)  

 

Bazuar në nenin 5, nenin 19, 21, 22 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 

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

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

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

 

V E N D O S I: 

 

1. Të njihet dhe t’i jepen shtetasit D. D., identiteti i të gjithë bashkëpuntorëve të ish - Sigurimit 

të Shtetit të identifikuar nga ana jonë.  

 

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

 

3. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Gentiana Sula 



 

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

 

Vendimi nr. 171, datë 23.03.2021 (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 B. D., nëpermjet përfaqësuesit me prokurë, avokat E. N., për sa 

kërkohet në shkresën nr. 103 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) Dosja Hetimore-Gjyqësore nr. 2354-A, e përbërë në total nga 136 (njëqind e tridhjetë e 

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

Autoritetit, për subjektin M. D. 

b) Dosja Hetimore-Gjyqësore nr. 2365-A, e përbërë në total nga 537 (pesëqind e tridhjetë e 

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

Autoritetit, për subjektin M. D. 

2. T´i jepet përfaqësuesit të shtetases B. D., avokat E. N., 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 

 

 

 



VENDIME MBI BAZËN E KËRKESAVE PËR QËLLIME STUDIMORE/MEDIATIKE 

 

Vendim nr.152, Datë 16.03.2021 (i shkurtuar) 

 

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

ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë” (i ndryshuar), ligjit nr. 

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

Enteve Publike”, ligjit nr. 9887, datë 10.03.2008, “Për mbrojtjen e të dhënave personale” (i 

ndryshuar), si dhe Udhëzuesit “Për studiues/media miratuar me vendim nr. 491, datë 24.09.2020”, 

Autoriteti për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të Shtetit:    

 

V E N D O S I:  

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

a) Dosja nr. 641, viti 1990, “Mbi ngjarjet e ndodhura në qytetin e Kavajës”, (57 faqe); 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Gentiana Sula (Në mungesë dhe me urdhër, Simon Mirakaj) 

Anëtarë: Altin Hoxha, Dr. Marenglen Kasmi 

 

 

Vendim nr.153, Datë 16.03.2021 (i shkurtuar) 

 

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

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

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

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

ndryshuar), si dhe Udhëzuesit “Për studiues/media miratuar me vendim nr. 491, datë 24.09.2020”, 

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

 

V E N D O S I: 

 

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

a) Dosje Objekti nr.206, “Ambasada Gjermane”, (354 faqe); 

b) Dosje Objekti nr.207, “Refugjatët në Francë”, (254 faqe); 

c) Fashikull i veçantë, të arratisurit, (417 faqe); 

d) Fondi 4 Dosja nr. 42, viti1991 “Mbi kalimin e paligjshëm të kufirit e për disa 

tendenca për futjen në ambasada e huaja dhe komente të tjera”, (33 faqe); 



e) Fondi 4 viti 1990, Dosja nr. 319 “Informacione mbi përmbajtjen e letrave të 

dërguar nga persona të arratisur e të larguar nga vendi ynë nëpërmjet futjes në 

ambasadat e huaja”, (18 faqe); 

f) Dosje objekti nr. 173; Fashikull i veçantë, të arratisurit 1988 - gusht 1990, (297 

faqe); Fashikull i veçante, të arratisurit shtator 1990, (106 faqe); 

g) Dosari nr.1, “Informacione dhe listat e degëve për personat e futur në 

ambasada”, (142 faqe); 

 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

  

Kryetare: Gentiana Sula (Në mungesë dhe me urdhër, Simon Mirakaj) 

Anëtarë: Altin Hoxha, Dr. Marenglen Kasmi 

 

 

Vendim nr.168, Datë 29.03.2021 (i shkurtuar) 

 

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

ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë” (i ndryshuar), ligjit 

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

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

ndryshuar), si dhe Udhëzuesit “Për studiues/media miratuar me vendim nr. 491, datë 24.09.2020”, 

Autoriteti për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të Shtetit:    

 

V E N D O S I: 

 

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

 

a) Dosje formulare nr. 3415, “Petro Marko”, me numër totale faqesh 815 (tetëqind e 

pesëmbëdhjetë); 

 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

 

Kryetare: Gentiana Sula (Në mungesë dhe me urdhër, Simon Mirakaj) 

Anëtarë: Altin Hoxha, Dr. Marenglen Kasmi 

 

Vendim nr. 169, Datë 29.03.2021 (i shkurtuar) 

 

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

ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë” (i ndryshuar), ligjit 



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

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

ndryshuar), si dhe Udhëzuesit “Për studiues/media miratuar me vendim nr. 491, datë 24.09.2020”, 

Autoriteti për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të Shtetit:    

 

V E N D O S I:  

 

1. Të vendosë në dispozicion të shtetasit R. S. dokumentet si më poshtë: 

 

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

142 faqe në total;  

b) Dosja nr.562, viti 1990, “Lista për refugjatet e larguar ndërmjet ambasadave të 

huaja”, me 16 faqe në total; 

c) Dosje Fashikull, Drejtoria e II-të, “Për futjen e disa personave ne Ambasadën Greke 

dhe Italiane, 2-4 korrik të vitit 1990”, me 85 faqe në total;  

d) Dosje nr.560, viti 1990, “Listat e refugjateve të hyre në ambasadat e huaja në Tiranë 

dhe që janë larguar jashtë shteti”, me 52 faqe në total.  

e) Dosje nr.563, “Lista e refugjateve sipas ambasadave”, me 195 faqe në total;  

f) Dosje nr.564, viti 1990, “Procesverbal mbi dorëzimin e disa materialeve në lidhje me 

refugjatet e strehuar në ambasadat e huaja në Tiranë”, me 4 faqe në total;  

g) Dosje nr.571, viti 1990, “Për disa të dhëna për kalim të paligjshëm të kufirit, e futje 

forcërisht në ambasadat e huaja”, me 4 faqe në total;  

h) Dosje nr.573, viti 1990, “Për disa komente nga të ikurit nëpërmjet ambasadave të 

huaja”, me 19 faqe në total;  

i) Dosje Objekti Nr.206, “Ambasada Gjermane”, me 354 faqe në total;  

j) Dosje Objekti Nr.207, “Refugjatet në France”, me 254 faqe në total; 

k) Fondi 4, Dosja nr. 110, viti 1990, “Mbi refugjatet shqiptare”, me 6 faqe në total;  

l) Fondi 4, Dosja nr.118, viti 1990, "Mbi përmbajtjen e letrave të dërguara nga persona 

të larguar nga vendi ynë nëpërmjet futjen në ambasadat e huaja", me 10 faqe në total; 

m) Fondi 4, Dosja nr. 139, viti 1990, “Disa te dhëna dhe informacione të Drejtorisë lll-të 

mbi refugjatet shqiptare”, me 40 faqe në total;  

 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Gentiana Sula (Në mungesë dhe me urdhër, Simon Mirakaj) 

Anëtarë: Altin Hoxha, Dr. Marenglen Kasmi 

 

Vendim nr. 170, Datë 29.03.2021 (i shkurtuar) 

 

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

ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë” (i ndryshuar), ligjit 



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

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

ndryshuar), si dhe Udhëzuesit “Për studiues/media miratuar me vendim nr. 491, datë 24.09.2020”, 

Autoriteti për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të Shtetit:    

 

V E N D O S I:  

 

1. Të vendosë në dispozicion të shtetasit L. M. dokumentet si më poshtë: 

 

a) Dosja ORV. Nr. 68, “Reparti i riedukimit nr.301/1 Batër”, me 3 fashikuj, (107 faqe);   

 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Gentiana Sula (Në mungesë dhe me urdhër, Simon Mirakaj) 

Anëtarë: Altin Hoxha, Dr. Marenglen Kasmi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VENDIME PËR MARRËVESHJE BASHKËPUNIMI 

 

Vendim nr. 174, datë 05.03.2021 (i shkurtuar) 

Në mbështetje 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, Rregullores “Për 

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

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

80/2015 “Për Arsimin e Lartë dhe Kërkimin Shkencor në Institucionet e Arsimit të Lartë në 

Republikën e Shqipërisë”, si dhe ligji nr. 69/2012 “Për sistemin arsimor parauniversitar në 

Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, në mbledhjen e datës 05.03.2021,  
 

V E N D O S I: 

 

1. Miratimin e Marrëveshjes së Bashkëpunimit ndërmjet Autoritetit për Informimin mbi 

Dokumentet e Ish-Sigurimit të Shtetit (AIDSSH) dhe Ministrisë së Arsimit, Rinisë dhe 

Sporteve MASR; 

2. Dërgimin e kësaj Marrëveshjeje për vazhdimin e procedurave pranë Ministrisë së Arsimit, 

Rinisë dhe Sporteve MASR. 

3. Ngarkohet Sekretariati Teknik për zbatimin e këtij vendimi.  

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetarja: Gentiana Sula 

 

Anëtarë: Altin Hoxha, Dr. Marenglen Kasmi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BIBLIOGRAFIA E INFORMACIONIT TË DEKLASIFIKUAR NË AIDSSH 

 

Bibliografia e informacionit të deklasifikuar në AIDSSH me Vendim nr. 5, datë 05.03.2021 

  

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. 5, datë 

05.03.2021, si më poshtë:   

  

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

 

I. Deklasifikimin e plotë të dosjeve: 

 

1. Dosje përpunimi nr. 280, në ngarkim të Sh. B., me 62 (gjashtëdhjetë e dy)fletë. Niveli i 

klasifikimit të dosjes është “Tepër Sekret”. Dosja i përket Fondit ish Dega e Punëve të 

Brendshme Skrapar.  

2. Dosje përpunimi nr. 348, në ngarkim të D. A., me 104 (njëqind e katër) fletë. Niveli i 

klasifikimit të dosjes është “Tepër Sekret”. Dokumentet datojnë në vitet 1950-1990. Dosja 

i përket Fondit ish Dega e Punëve të Brendshme Skrapar.  

3. Regjistër i dosjeve të objektit, drejtimit, kërkimit, fashikujt e të huajve etj, nr. 5 Prot., 

datë 10.06.1975, me 100 (njëqind) fletë. Niveli i klasifikimit të dokumentit është “Sekret”. 

Dokumenti daton në vitet 1967-1990. Dokumenti i përket Fondit ish Dega e Punëve të 

Brendshme Skrapar.  

4. Libër i dorëzimit të informatave, shënime operative etj, nr. 34, nr. 8 Prot., datë 

10.06.1975, me 90 (nëntëdhjetë) fletë. Niveli i klasifikimit të dokumentit është “Sekret”. 

Dokumenti daton në vitet 1973-1987. Dokumenti i përket Fondit ish Dega e Punëve të 

Brendshme Skrapar.  

5. Indeksi alfabetik i infomatave, nr. 27 Prot., datë 20.04.1987,  model 5, me 146 (njëqind 

e dyzetë e gjashtë) fletë. Niveli i klasifikimit të dokumentit është “Sekret”. Dokumenti 

daton në vitet 1987-1991. Dokumenti i përket Fondit ish Dega e Punëve të Brendshme 

Skrapar.  

6. Libri i dorëzimit të dokumenteve, nr. 29 Prot., datë 20.04.1987, me 98 (nëntëdhjetë e 

tetë) fletë. Niveli i klasifikimit të dokumentit është “Sekret”. Dokumenti daton në vitet 

1987-1991. Dokumenti i përket Fondit ish Dega e Punëve të Brendshme Skrapar.  

7. Regjistër alfabetik këshillime demaskime, nr. 28 Prot., datë 20.04.1987, model 7, me 98 

(nëntëdhjetë e tetë) fletë. Niveli i klasifikimit të dokumentit është “Sekret”. Dokumenti 



daton në vitet 1987-1989. Dokumenti i përket Fondit ish Dega e Punëve të Brendshme 

Skrapar.  

8. Regjistër i dosjeve dhe fashikujve, nr. 30 Prot., datë 20.04.1987, me 198 (njëqind e 

nëntëdhjetë e tetë)fletë. Niveli i klasifikimit të dokumentit është “Sekret”. Dokumenti 

daton në vitet 1974-1991. Dokumenti i përket Fondit ish Dega e Punëve të Brendshme 

Skrapar.  

9. Dosje personale dhe pune nr. 534, në ngarkim të Xh. Sh., me 30 (tridhjetë) fletë në total. 

Niveli i klasifikimit të dosjes është “Sekret”. Dokumentet datojnë në vitet 1984-1989. 

Dosja i përket Fondit 141 ish Dega e Punëve të Brendshme Skrapar.  

10. Dosje personale dhe pune nr. 1629, në ngarkim të H. M., me 52 (pesëdhjetë e dy) fletë 

në total. Niveli i klasifikimit të dosjes është “Tepër Sekret”. Dosja i përket Fondit 141 ish 

Dega e Punëve të Brendshme Skrapar.  

11. Dosje personale dhe pune nr. 1409, në ngarkim të F. A., me 46 (dyzet e gjashtë) fletë në 

total. Niveli i klasifikimit të dosjes është “Tepër Sekret”. Dosja i përket Fondit 141 ish 

Dega e Punëve të Brendshme Skrapar.  

12. Dosje personale dhe pune nr. 1421, në ngarkim të Y. H., me 73 (shtatëdhjetë e tre) fletë 

në total. Niveli i klasifikimit të dosjes është “Tepër Sekret”. Dosja i përket Fondit 141 ish 

Dega e Punëve të Brendshme Skrapar.  

13. Dosje personale dhe pune nr. 1349, në ngarkim të F. B., me 61 (gjashtëdhjetë e një) fletë 

në total. Niveli i klasifikimit të dosjes është “Tepër Sekret”. Dosja i përket Fondit 141 ish 

Dega e Punëve të Brendshme Skrapar.  

14. Dosje personale nr. 1926, në ngarkim të A. Sh., me 14 (katërmbëdhjetë) fletë në total. 

Niveli i klasifikimit të dosjes është “Sekret”. Dokumentet datojnë në vitin 1989. Dosja i 

përket Fondit 141 ish Dega e Punëve të Brendshme Skrapar.  

15. Kartelë Model 2, nr. 1733, në ngarkim të Y. H., me 1 (një) fletë. Niveli i klasifikimit të 

dosjes është “Sekret A.R.P.”. Kartela i përket Fondit ish Dega e Punëve të Brendshme 

Skrapar.  

16. Kartelë Model 2, nr. 117, në ngarkim të S. D., me 1 (një) fletë. Niveli i klasifikimit të 

dosjes është “Sekret A.R.P.”. Kartela i përket Fondit ish Dega e Punëve të Brendshme 

Skrapar.  

17. Kartelë Model 2, nr. 1688, në ngarkim të N. G., me 1 (një) fletë. Niveli i klasifikimit të 

dosjes është “Sekret A.R.P.”. Kartela i përket Fondit ish Dega e Punëve të Brendshme 

Skrapar.  

18. Kartelë Model 2, nr. 737, në ngarkim të S. Sh., me 1 (një) fletë. Niveli i klasifikimit të 

dosjes është “Sekret A.R.P.”. Kartela i përket Fondit ish Dega e Punëve të Brendshme 

Skrapar.  

19. Kartelë Model 2, nr. 412, në ngarkim të K. P., me 1 (një) fletë. Niveli i klasifikimit të 

dosjes është “Sekret A.R.P.”. Kartela i përket Fondit ish Dega e Punëve të Brendshme 

Skrapar.  



20. Kartelë Model 2, nr. 171, në ngarkim të Xh. G., me 1 (një) fletë. Niveli i klasifikimit të 

dosjes është “Sekret A.R.P.”. Kartela i përket Fondit ish Dega e Punëve të Brendshme 

Skrapar.  

21. Kartelë Model 2, nr. 165, në ngarkim të Q. G., me 1 (një) fletë. Niveli i klasifikimit të 

dosjes është “Sekret A.R.P.”. Kartela i përket Fondit ish Dega e Punëve të Brendshme 

Skrapar.  

22. Kartelë Model 2, nr. 124, në ngarkim të M. D., me 1 (një) fletë. Niveli i klasifikimit të 

dosjes është “Sekret A.R.P.”. Kartela i përket Fondit ish Dega e Punëve të Brendshme 

Skrapar.  

23. Kartelë Model 2, nr. 118, në ngarkim të M. D., me 1 (një) fletë. Niveli i klasifikimit të 

dosjes është “Sekret A.R.P.”. Kartela i përket Fondit ish Dega e Punëve të Brendshme 

Skrapar.  

24. Kartelë Model 2, nr. 125, në ngarkim të P. D., me 1 (një) fletë. Niveli i klasifikimit të 

dosjes është “Sekret A.R.P.”. Kartela i përket Fondit ish Dega e Punëve të Brendshme 

Skrapar.  

25. Kartelë Model 2, nr. 25236, në ngarkim të A. S., me 1 (një) fletë. Niveli i klasifikimit të 

dosjes është “Sekret A.R.P.”. Kartela i përket Fondit ish Dega e Punëve të Brendshme 

Skrapar.  

26. Kartelë Model 2, nr. 1626, në ngarkim të F. S., me 1 (një) fletë. Niveli i klasifikimit të 

dosjes është “Sekret A.R.P.”. Kartela i përket Fondit ish Dega e Punëve të Brendshme 

Skrapar.  

27. Kartelë Model 2, nr. 1893, në ngarkim të A. Sh., me 1 (një) fletë. Niveli i klasifikimit të 

dosjes është “Sekret A.R.P.”. Kartela i përket Fondit ish Dega e Punëve të Brendshme 

Skrapar. 

28. Kartelë Model 2, nr. 163, në ngarkim të N. G., me 1 (një) fletë. Niveli i klasifikimit të 

dosjes është “Sekret A.R.P.”. Niveli i klasifikimit të dosjes është “Sekret A.R.P.”. Kartela 

i përket Fondit ish Dega e Punëve të Brendshme Skrapar.  

29. Kartelë Model 2, nr. 167, në ngarkim të D. G., me 1 (një) fletë. Niveli i klasifikimit të 

dosjes është “Sekret A.R.P.”. Kartela i përket Fondit ish Dega e Punëve të Brendshme 

Skrapar.  

30. Kartelë Model 2, nr. 216, në ngarkim të J. H., me 1 (një) fletë. Niveli i klasifikimit të 

dosjes është “Sekret A.R.P.”. Kartela i përket Fondit ish Dega e Punëve të Brendshme 

Skrapar.  

31. Vendim për heqjen nga përpunimi të dosjes 622, datë 15.07.1989, me 5 (pesë) fletë. 

Niveli i klasifikimit të dosjes është “Sekret”. Dokumenti i përket Fondit ish Dega e Punëve 

të Brendshme Skrapar.  

32. Vendim për heqjen nga kontrolli operativ 2/B të dosjes 522, datë 22.11.1989, me 1 (një) 

fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “Sekret”.  Dokumenti i përket Fondit ish Dega e 

Punëve të Brendshme Skrapar.  



33. Vendim për heqjen nga kontrolli operativ 2/B të dosjes 355, datë 05.11.1989, me 1 (1) 

fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “Sekret”. Dokumenti i përket Fondit ish Dega e 

Punëve të Brendshme Skrapar.  

34. Vendim për heqjen nga kontrolli operativ 2/B të dosjes 282, datë 20.12.1990, me 1 (një) 

fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “Sekret”. Dokumenti i përket Fondit ish Dega e 

Punëve të Brendshme Skrapar.  

35. Vendim për heqjen nga kontrolli operativ 2/B të dosjes 163, datë 20.12.1990, me 1 (një) 

fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “Sekret”. Dokumenti i përket Fondit ish Dega e 

Punëve të Brendshme Skrapar.  

36. Procesverbal i Komisionit të ekspertizës së ruajtjes së dokumenteve për asgjësimin e 7 

dokumenteve, i datës 16.01.1991, me 1 (një) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është 

“Sekret”. Dokumenti i përket Fondit ish Dega e Punëve të Brendshme Skrapar.  

37. Procesverbal i Komisionit të ekspertizës së ruajtjes së dokumenteve për asgjësimin e 2 

dokumenteve, i datës 16.01.1991, me 1 (një) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është 

“Sekret”. Dokumenti i përket Fondit ish Dega e Punëve të Brendshme Skrapar.  

38. Listë veçimi i Komisionit të ekspertizës për asgjesimin e dosjeve të përpunimit nr. 2, datë 

03.1991, me (tre) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “Sekret”. Dokumenti i përket 

Fondit ish Dega e Punëve të Brendshme Skrapar.  

39. Kartelë Model 2, nr. 4268, në ngarkim të V. ZH., me 1 (një) fletë. Niveli i klasifikimit të 

dosjes është “Sekret A.R.P.”. Kartela i përket Fondit ish Dega e Punëve të Brendshme 

Lushnje.  

40. Dosje personale dhe pune në ngarkim të F. F., përkatësisht me 101 (njëqind e një) fletë 

dhe 44 (dyzet e katër) fletë, si dhe fashikull i materialeve të pregatitjes me 36 (tridhjetë e 

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

vitet 1956-1992. Dosja i përket Fondit ish Drejtoria e II - të.  

41. Dosje përpunimi nr. 213, në ngarkim të A. H. (K.), me 108 (njëqind e tetë) fletë dhe 14 

(katërmbëdhjetë) fletë në zarf, si dhe fashikull personal për të dënuar me 9 (nëntë) fletë. 

Niveli i klasifikimit të dosjes është “Tepër Sekret”. Dokumentet datojnë në vitet 1943-

1991. Dosja i përket Fondit ish Drejtoria e Punëve të Brendshme Tiranë.  

42. Dosje nr. 2617/121, me materiale për G. H., me 2 volume, me 34 (tridhjetë e katër) fletë 

dhe 49 (dyzet e nëntë) fletë.  Niveli i klasifikimit të dosjes është “Tepër Sekret”. 

Dokumentet datojnë në vitet 1943-1982. Dosja i përket ish Fondit Operativ.  

43. Dosje formulare nr. 269, në ngarkim të M. D., me 204 (dyqind e katër) fletë. Niveli i 

klasifikimit të dosjes është “Tepër Sekret”. Dokumentet datojnë në vitet 1958-1985. Dosja 

i përket ish Fondit Operativ.  

44. Dosje përpunimi nr. 1227, në ngarkim të R. V., me 13 (trembëdhjetë) fletë dhe 1 (një) 

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

vitet 1978-1990. Dosja i përket Fondit ish Dega e Punëve të brendshme Krujë.  

45. Kartelë Model 2 nr. 4268 në ngarkim të V. ZH., me 1 (një) fletë. Niveli i klasifikimit të 

kartelës është “Sekret A.R.P”. Kartela i përket Fondit ish Dega IV. 



46. Libri i evidencës së punëtorit operativ në zonë nr. 1, me 225 (dyqind e gjashtëdhjetë e 

pesë) fletë. Niveli i klasifikimit është “Sekret”. Libri daton deri në vitin 1990. Libri i përket 

Fondit Ish Drejtoria e Punëve të Brendshme Tiranë.  

47. Evidenca agjenturore – operative e puntorit operativ nr. 191, me 250 (dyqind e 

pesëdhjetë) fletë. Niveli i klasifikimit është “Sekret”. Libri daton deri në vitin 1983. Libri 

i përket Fondit Ish Drejtoria e II-të.  

48. Dosje personale dhe pune nr. 4468 dhe 4468/1, në ngarkim të A. G., me përkatësisht me 

18 (tetëmbëdhjetë) dhe 17 (shtatëmbëdhjetë) fletë. Dosja i përket Fondit ish Drejtoria e 

Punëve të Brendshme Korçë. 

49. Dosje personale dhe pune nr. 8051, në ngarkim të E. Z., me përkatësisht me 18 

(tetëmbëdhjetë) dhe 24 (njëzetë e katër) fletë. Dosja i përket Fondit ish Drejtoria e Punëve 

të Brendshme Korçë. 

50. Dosje personale dhe pune 381 dhe 381/1, në ngarkim të F. B., me përkatësisht me 53 

(pesëdhjetë e tre) dhe 134 (njëqind e tridhjetë e katër) fletë. Dosja i përket Fondit ish 

Drejtoria e Punëve të Brendshme Korçë. 

51. Kartelë Model 2, nr. 380, në ngarkim të R. B., me 1 (një) fletë. Kartela i përket Fondit 

Dega e Punëve të Brendshme Korçë. 

52. Kartelë Model 2, nr. 8, në ngarkim të A. C., me 1 (një) fletë. Kartela i përket Fondit Dega 

e Punëve të Brendshme Korçë. 

53. Kartelë Model 2, nr. 4546, në ngarkim të A. P., me 1 (një) fletë. Kartela i përket Fondit 

Dega e Punëve të Brendshme Korçë. 

54. Kartelë Model 2, nr. 6432, në ngarkim të S. C., me 1 (një) fletë. Kartela i përket Fondit 

Dega e Punëve të Brendshme Korçë. 

55. Kartelë Model 2, nr. 5524, në ngarkim të SH. M., me 1 (një) fletë. Kartela i përket Fondit 

Dega e Punëve të Brendshme Korçë.  

 

II. Deklasifikimin pjesërisisht të informacionit të klasifikuar “sekret shtetëror” që gjendet në 

dokumentin si më poshtë: 

 

1. Fondi Ish Dega e Punëve të Brendshme Lushnje, fletë regjistri i agjenturës Model 2, 

konkretisht rreshti me numër rendor 4268, në ngarkim të V. ZH., me 1 (një) fletë. Dokumenti 

daton në vitin 1988. Niveli i klasifikimit është “Sekret”.  

 

KRYETARE E KDZH-së 

Gentiana Sula 

 

 

 


