
VENDIME MBI BAZËN E KËRKESAVE TË INSTITUCIONEVE KUSHTETUESE DHE 

ATYRE PUBLIKE 

 

 

Vendim nr. 582, datë 02.11.2020 (i shkurtuar) 

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

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

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

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

 

V E N D O S I: 

 

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

kërkohet me shkresën nr. 54/130 prot dt 11.09.2020, se nga verifikimet e kryera deri tani 

për Z. Z.P.L., 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, Simon Mirakaj  

 

Vendim nr. 583, datë 02.11.2020 (i shkurtuar) 

Bazuar në nenin 10, nenin 26, nenin 29, pika 4 e ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit 

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

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

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

Sigurimit të Shtetit,   

 

V E N D O S I: 

 

1. Të informojë, institucionin Komisioni i Jashtëm i Vlerësimit për informacionin që 

kërkohet me shkresën nr. 20/241 prot dt 23.10.2020, për : 



a) Moslegjitimimin e kërkesës së paraqitur nga institucioni Komisioni i Jashtëm i Vlerësimit 

me shkresën nr. 20/241 prot dt. 23.10.2020 për vënien në dispozicion të dokumenteve të 

deklasifikuara me të cilat është njohur nga faqja zyrtare e AIDSSH-së.  

2. Kundër këtij vendimi mund të bëhet ankim sipas legjislacionit në fuqi. 

 

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

 

4. Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit.  

 

Kryetare: Gentiana Sula 

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

 

Vendim nr. 602, datë 06.11.2020 (i shkurtuar) 

Bazuar në nenin 10, nenin 26, nenin 29, pika 4 e ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit 

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

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

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

V E N D O S I: 

 

1. Të informojë Këshillin e Emërimeve në Drejtësi, për informacionin që kërkohet me 

shkresën nr. 328 prot. datë 03.11.2020, “Kërkesë” për verifikimin e pastërtisë së figurës, 

përpara emërimit të kandidatëve për Gjyqtar në Gjykatën Kushtetuese, se: 

 

a) Z. K. M.M., për shkak të moshës, nuk është subjekt verifikimi sipas përcaktimeve të ligjit 

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

Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë” i ndryshuar.  

 

2. Kopje e këtij vendimi t´i dërgohet institucionit të Këshillit të Emërimeve në Drejtësi.  

 

3. Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit.  

  

Kryetare: Gentiana Sula  

Anëtarë: Altin Hoxha, Marenglen Kasmi   

 

Vendim nr. 603, datë 06.11.2020 (i shkurtuar) 

Bazuar në nenin 10, nenin 26, nenin 29, pika 4 e ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit 

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

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

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

 



V E N D O S I: 

 

1. Të informojë Këshillin e Emërimeve në Drejtësi, për informacionin që kërkohet me 

shkresën nr. 328 prot. datë 03.11.2020, “Kërkesë” për verifikimin e pastërtisë së figurës, 

përpara emërimit të kandidatëve për Gjyqtar në Gjykatën Kushtetuese, se: 

 

a) Znj. O.K.T., për shkak të moshës, nuk është subjekt verifikimi sipas përcaktimeve të ligjit 

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

Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë” i ndryshuar.  

 

2. Kopje e këtij vendimi t´i dërgohet institucionit të Këshillit të Emërimeve në Drejtësi.  

 

3. Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit.  

 

Kryetare: Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Marenglen Kasmi.  

 

Vendim nr. 604, datë 06.11.2020 (i shkurtuar) 

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

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

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

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

 

 

V E N D O S I: 

 

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

kërkohet me shkresën nr. 76/126 prot dt. 01.09.2020, se nga verifikimet e kryera deri tani 

për Z. B.Sh.M., nuk rezulton:  

 

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

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

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

Shtetit, Gardës së Republikës dhe Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat në 

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

Informimit për Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste 

të Shqipërisë” 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, Marenglen Kasmi  



Vendim nr. 615, datë 11.11.2020 (i shkurtuar) 

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

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

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

Administratës Shtetërore dhe Enteve Publike”,  

V E N D O S I: 

 

1. Të informojë Institucionin Kuvendi i Shqipërisë, për informacionin që kërkohet me 

shkresën nr. 2618 prot datë 14.10.2020, “Kërkesë” për verifikimin e pastërtisë së figurës, 

të 12 kandidatëve për organet drejtuese të KQZ –së, se: 

 

a) për zonjat dhe zotërinjtë 1. Z. I.H.C., 2. Znj. L.P.P., 3. Z. I.P.N., 4.Z.D.Xh.Ç., 5.Z.A.F. 

Ç., 6. Z.M.R.Ç., 7.Znj. H.B.V.(H.), 8. Z. I.Ç.R., 9. Z. E.V.L., 10.Z.E.Ç.Ç., 11 Z.L.L.B. 

dhe 12.Z.K.L.B., nga verifikimet e kryera deri tani, bazuar në përcaktimet e 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 kanë qenë Person në ndjekje për spiunazh apo terrorizëm; 

ii. Nuk kanë qenë Bashkëpunëtor ose të favorizuar nga ish-Sigurimi i Shtetit. 

iii. Nuk kanë qenë Anëtar 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 Kuvendit të Shqipërisë.  

 

3. Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit. 

 

Kryetare: Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj  

 

Vendim nr. 616, datë 11.11.2020 (i shkurtuar) 

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

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

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

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

 

 

V E N D O S I: 

 

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

kërkohet me shkresën nr. 75/133 prot dt 01.09.2020, se nga verifikimet e kryera deri tani 

për Z.A.T. F., nuk rezulton:  



 

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

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

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

Shtetit, Gardës së Republikës dhe Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat në 

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

Informimit për Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste 

të Shqipërisë” 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, Simon Mirakaj  

 

Vendim nr. 618, datë 16.11.2020 (i shkurtuar) 

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

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

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

Enteve Publike”, Ligjit nr 115/2016 “Për Organet e Qeverisjes së Sistemit të Drejtësisë” 

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

 

V E N D O S I: 

 

1. Të informojë Institucionin e, Këshillit të Emërimeve në Drejtësi për informacionin që 

kërkohet me shkresën nr. 328 prot. datë 03.11.2020, “Kërkesë” për verifikimin e 

pastërtisë së figurës, përpara emërimit të kandidatëve për Gjyqtar në Gjykatën 

Kushtetuese, se: 

 

a) Për, Znj.A.S.S., Z.A.R.T.(K.), Z.I.G.H., dhe Z.P.N.K., nga verifikimet e kryera deri tani, 

nuk figuron të ketë materiale, në dokumente të ish-Sigurimit të Shtetit, në emër të tyre, 

sipas Nenit 29, pika 2 të Ligjit Nr.45/2015, “Për të Drejtën e Informimit për Dokumentet 

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

2. Kopje e këtij vendimi t´i dërgohet institucionit të Këshillit të Emërimeve në Drejtësi.  

 

3. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

 

Kryetare: Gentiana Sula 

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

 



Vendim nr. 624, datë 16.11.2020 (i shkurtuar) 

Bazuar në nenin 10, nenin 26, nenin 27 gërma “e” të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e 

Informimit për Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit 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 Institucionin e Presidentit të Republikës së Shqipërisë, për informacionin që 

kërkohet me shkresën nr. 2207 prot datë 01.07.2020, se për Z. R.H.K. referuar të dhënave 

të paraqitura nga institucioni kërkues, nga verifikimet e kryera deri tani: 

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

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

Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë” i ndryshuar në dosjen hetimore hetimore 

gjyqësore nr. 10887, ku shtetasi rezulton në cilësinë e anëtarit të trupit gjykues në 

Gjykatën e Rrethit Kukës:  

b) Bazuar në nenin 26 pika 7 të Ligjit nr.45/2015, “Për të Drejtën e Informimit për 

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

në rast se përmbajtja e informacionit nuk është e mjaftueshme, Autoriteti ju krijon 

mundësinë e njohjes së dokumenteve.   

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

3. Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit. 

 

Kryetare: Gentiana Sula 

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

 

 

Vendim nr. 631, datë 20.11.2020 (i shkurtuar) 

Bazuar në nenin 10, nenin 26, nenin 29, pika 4 e ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit 

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

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

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

Sigurimit të Shtetit,   

 

V E N D O S I: 

 

1. Të informojë, institucionin Komisioni i Jashtëm i Vlerësimit për informacionin që 

kërkohet me shkresën nr. 68/138 prot. dt. 11.11.2020, për : 

a) Mospranimin e kërkesës për  vijimin e kryerjes së procesit ta verifikimit për shkak të mos 

ndryshimit të situatës ligjore të kësaj praktike.  



b) Institucioni KJV në kushtet kur është palë e interesuar për këtë proces, të përdorë të 

drejtat ligjore për të bërë kërkesë për tu thirrur nga gjykata si person i interesuar për 

çështjen objekt gjykimi për shkak edhe të interesit publik.  

2. Kundër këtij vendimi mund të bëhet ankim sipas legjislacionit në fuqi. 

 

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

 

4. Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit.  

 

Kryetare: Gentiana Sula 

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

 

Vendim nr. 643, datë 26.11.2020 (i shkurtuar) 

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

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

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

Administratës Shtetërore dhe Enteve Publike”,  

V E N D O S I: 

 

1. Të informojë Institucionin Garda e Republikës së Shqipërisë, për informacionin që 

kërkohet me shkresën nr. 2432 prot datë 30.10.2020, “Kërkesë” për verifikimin e 

pastërtisë së figurës, të 5 kandidatëve për të marrë gradën Kolonel sipas parashikimit 

ligjor, se: 

 

a) për zotërinjtë 1. Z. A.S.H., 2. Z. F.G.Z., 3. Z.F.K.K., 4. Z.S.I.K. dhe 5. Z.S.Th.Z., nga 

verifikimet e kryera deri tani, bazuar në përcaktimet e 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 kanë qenë Person në ndjekje për spiunazh apo terrorizëm; 

ii. Nuk kanë qenë Bashkëpunëtor ose të favorizuar nga ish-Sigurimi i Shtetit. 

iii. Nuk kanë qenë Anëtar 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 Gardës së Republikës së Shqipërisë.  

 

3. Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit. 

 

Kryetare: Gentiana Sula 

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



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

VDEKURVE APO TË ZHDUKURVE, BASHKËPUNËTORËVE APO TË 

FAVORIZUARVE NGA ISH-SIGURIMI I SHTETIT 

 

Vendimi nr. 585, datë 02.11.2020 (i shkurtuar) 

 

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

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

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

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

 

V E N D O S I: 

 

1. Të njihet dhe t’i jepen shtetasit V. Zh., identiteti i të gjithë bashkëpunëtoreve të ish - 

Sigurimit të Shtetit që është bërë e mundur zbardhja 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. 586, datë 02.11.2020 (i shkurtuar) 

 

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

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

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

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

 

V E N D O S I: 

 

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

Sigurimit të Shtetit që është bërë e mundur zbardhja 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. 587, datë 02.11.2020 (i shkurtuar) 

 

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

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



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

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

 

V E N D O S I: 

 

1. Të njihet dhe t’i jepen shtetasit H. H., identiteti i të gjithë bashkëpunëtoreve të ish - 

Sigurimit të Shtetit që është bërë e mundur zbardhja 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. 588, datë 02.11.2020 (i shkurtuar) 

 

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

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

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

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

 

V E N D O S I: 

 

1. Të njihet dhe t’i jepen shtetasit U. K., identiteti i të gjithë bashkëpunëtoreve të ish - 

Sigurimit të Shtetit që është bërë e mundur zbardhja 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. 589, datë 02.11.2020 (i shkurtuar) 

 

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

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

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

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

 

V E N D O S I: 

 

1. Të informohet shtetasi M. H., mbi pamundësinë e identifikimit të  bashkëpunëtoreve të 

ish - Sigurimit të Shtetit “malësori” dhe “kalaja”.   



 

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. 590, datë 02.11.2020 (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 H. Xh. D., identiteti i të gjithë bashkëpunëtoreve 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. 591, datë 06.11.2020 (i shkurtuar) 

 

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

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

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

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

 

V E N D O S I: 

 

1. Të informojë shtetasin D. C., për sa kërkohet në shkresën nr. 964 prot, datë 09.09.2020, 

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

Sigurimit të Shtetit si më poshtë:  

 

a) Dosja Hetimore- Gjyqësore Nr. 9602, e përbërë në total nga 70 (shtatëdhjetë) faqe të 

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

D. H. C. 

2. T´i jepet shtetasit D. C. 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. 592, datë 06.11.2020 (i shkurtuar) 

 

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

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

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

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

 

 

V E N D O S I: 

 

1. Të informojë shtetasin L. Xh. për sa kërkohet në shkresën nr. 913 prot., datë 27.08.2020, 

ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për këtë shtetas ka dokumente në arkivat 

e ish-Sigurimit të Shtetit përkatësisht: 

 

a) Dega e Punëve të Brendshme Gramsh, regjistër përpunimi Model K.1, fleta 12, nr. rendor 

462, e përbërë në total nga 1 (një) faqe e fotokopjuar, që ekzistojnë në arkivat e 

Autoritetit, për subjektin L. Xh. 

 

 

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

administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 

 

3. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Gentiana Sula                                                                                                      

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

 

 

Vendimi nr. 593, datë 06.11.2020 (i shkurtuar) 

 

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

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

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

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

 

V E N D O S I: 

 

1. Të informojë shtetasen K. S., për sa kërkohet në shkresën nr. 482 prot., datë 20.05.2020, 



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

të Shtetit si më poshtë:  

 

a) Dosje Formulare, Nr.1067, Kategoria 2A, e përbërë në total nga 200 (dyqind) faqe të 

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

Autoritetit, për subjektin M. S. 

b) Dosja Hetimore- Gjyqësore Nr. 8373, e përbërë në total nga 57 (pesëdhjetë e shtatë) faqe 

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

M. S. 

c) Dosja Hetimore- Gjyqësore Nr. 12366, e përbërë në total nga 103 (njëqindë e tre) faqe të 

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

M. S. 

 

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

trajtë CD.   

 

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

administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 

 

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Gentiana Sula                                                                                                     

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

 

 

Vendimi nr. 594 , datë 06.11.2020 (i shkurtuar) 

 

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

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

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

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

 

V E N D O S I: 

 

1. Të informojë shtetasin R. K., për sa kërkohet në shkresën nr. 821 prot, datë 27.07.2020, 

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

të Shtetit si më poshtë:  

 

a) Dosja Përpunimi Nr. 1804, Kategoria 2B e përbërë në total nga 201 (dyqind e një) faqe të 

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

Autoritetit, për subjektin R. K. 

b) Dosja Hetimore Nr. 11868, e përbërë në total nga 248 (dyqind e dyzet e tetë) faqe të 

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

K. 

 

2. T´i jepet shtetasit  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. 595, datë 06.11.2020 (i shkurtuar) 

 

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

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

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

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

 

V E N D O S I: 

 

1. Të informojë shtetasin B. M. për sa kërkohet në shkresën nr. 1549 prot, datë 11.11.2019, 

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

të Shtetit si më poshtë:  

 

a) Dosje personale nr. 24275, 6162, Kategoria “Informator”, pseudonimi “Driza”, me  

(njëzet e kater) faqe të fotokopjuara dhe të anonimizuara, që ekzistojnë në arkivat e 

Autoritetit, për subjektin B. M. 

b) Dosje gjyqësore nr.12553 me 175 (njëqind e  shtatëdhjetë e pesë) faqe të skanuara, në 

formë CD, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për subjektin B. M. 

 

 

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

trajtë CD dhe fotokopje.   

 

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

administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 

 

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

 

Kryetare: Gentiana Sula                                                                                                     

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

 

 

Vendimi nr. 596, datë 06.11.2020 (i shkurtuar) 

 

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

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

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



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

 

V E N D O S I: 

 

1. Të informojë shtetasin S. K., për sa kërkohet në shkresën nr. 671 prot, datë 26.06.2020, 

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

të Shtetit si më poshtë:  

 

a) Dosja Hetimore- Gjyqësore Nr. 2261, e përbërë në total nga 235 (dyqind e tridhjetë e 

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

për subjektin S. A. K. 

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

trajtë CD.   

 

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

administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 

 

3. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Gentiana Sula                                                                                                      

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

 

 

Vendimi nr. 597, datë 06.11.2020 (i shkurtuar) 

 

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

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

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

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

 

V E N D O S I: 

1. Të informojë shtetasin Sh. S., për sa kërkohet në shkresën nr. 491 prot, datë 21.05.2020, 

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

të Shtetit si më poshtë:  

 

a) Dosja Hetimore- Gjyqësore Nr. 9581, e përbërë në total nga 188 (njëqind e tetëdhjetë e 

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

subjektin Sh. N. S. 

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

trajtë CD.   

 

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

administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 

 

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Gentiana Sula                                                                                                      

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



Vendimi nr. 598, datë 06.11.2020 (i shkurtuar) 

 

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

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

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

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

 

V E N D O S I: 

 

1. Të informojë shtetasin Sh. S., për sa kërkohet në shkresën nr. 665 prot, datë 25.06.2020, 

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

të Shtetit si më poshtë:  

 

a) Dosja Formulare Nr. 1190, Kategoria 2A, e përbërë në total nga 151 (njëqind e 

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

ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për subjektin Sh. S. 

b) Dosja Hetimore- Gjyqësore Nr. 10930, e përbërë në total nga 334 (treqind e tridhjetë e 

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

për subjektin Sh. S. 

c) Dosja Hetimore- Gjyqësore Nr. 12466, e përbërë në total nga 479 (katërqind e 

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

e Autoritetit, për subjektin Sh. S. 

 

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

trajtë CD.   

 

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

administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 

 

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Gentiana Sula                                                                                                      

 

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

 

Vendimi nr. 599, datë 06.11.2020 (i shkurtuar) 

 

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

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

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

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

 

V E N D O S I: 

 

1. Të informojë shtetasin Q. P., për sa kërkohet në shkresën nr. 945 prot, datë 08.09.2020, 

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

Sigurimit të Shtetit si më poshtë:  

 



a) Dosja Hetimore- Gjyqësore Nr. 2444, e përbërë në total nga 93 (nëntëdhjetë e tre) faqe të 

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

Sh. Sh. P. 

 

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

trajtë CD.   

 

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

administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 

 

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Gentiana Sula                                                                                                      

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

 

 

                                

Vendimi nr. 600, datë 06.11.2020 (i shkurtuar) 

 

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

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

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

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

 

V E N D O S I: 

 

1. Të informojë shtetasin A. Sh., për sa kërkohet në shkresën nr. 874 prot, datë 13.08.2020, 

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

ish-Sigurimit të Shtetit si më poshtë:  

 

a) Dosja Hetimore- Gjyqësore Nr. 1314, e përbërë në total nga 171 (njëqind e shtatëdhjetë e 

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

subjektin A. Z. Sh. 

 

2. T´i jepet shtetasit A. Sh. 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. 601, datë 06.11.2020 (i shkurtuar) 

 

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

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

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

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

 

V E N D O S I: 

 

1. Të informojë shtetasen D. O., për sa kërkohet në shkresën nr. 899 prot, datë 24.08.2020, 

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

Sigurimit të Shtetit si më poshtë:  

 

a) Dosja Hetimore- Gjyqësore Nr. 299, e përbërë në total nga 370 (treqind e shtatëdhjetë) 

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

subjektin F. M. F. 

 

2. T´i jepet shtetases D. O. 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. 608, datë 11.11.2020 (i shkurtuar) 

 

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

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

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

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

 

                                                             V E N D O S I: 

 

1. Të informojë shtetasen B. N. për sa kërkohet në shkresën nr. 484 prot., dt.20.05.2020, që 

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

Shtetit për shtetasi A. N., si më poshtë: 

a) Dosje Formulare, Nr.534, e përbërë në total nga 90 (nëntëdhjetë) faqe të skanuara, të 

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

subjektin A. N. 

b) Dosje Hetimore-Gjyqësore, Nr. 6174, e përbërë në total nga 109 (njëqind e tridhjetë e 

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

për subjektin A. N. 

c) Dosje Hetimore-Gjyqësore, Nr. 12360, e përbërë në total nga 109 (njëqind e nëntë) faqe 



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

A. N. 

d) Dega IV, Kartele Model 2 nr.1258, në ngarkim të A.B. N., me 1 (një) fletë bashkëlidhur 

fotokopjen e kartelës. 

e) Dega Punëve të Brendshme Lushnje, regjistri i agjenturës Model K. II Nr. 1 (një)  

fotokopje e fletës, konkretisht rreshti me nr. rendor 1258, në ngarkim të A. B. N, me 2 

(dy) fletë. 

 

2. Shtetasi B.N. pasi të njihet me dokumentacionin që disponojmë, t´i jepen dublikatë të 

dokumenteve që përmban dosja e sipër përmendur.  

 

3. Njëherazi Autoriteti vlerëson që, për të mbrojtur të drejtat e shtetasit B. N., ky 

informacion do të jetë vetëm për të dhe askënd tjetër.   

 

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Gentiana Sula                                                                                                      

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

 

 

Vendimi nr. 609, datë 11.11.2020 (i shkurtuar) 

 

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

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

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

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

 

V E N D O S I: 

 

1. Të informojë shtetasin L. B. për sa kërkohet në shkresën nr. 1574 prot, datë 23.11.2019, 

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

të Shtetit si më poshtë: 

  

a) Dosje personale nr. (13083), 61, Kategoria “Informator”, pseudonimi “Pendimi”, me  

(dyzet e kater) faqe të fotokopjuara dhe të anonimizuara, që ekzistojnë në arkivat e 

Autoritetit, për subjektin L. B. 

b) Dosje formulare nr. 5849 me 120 (njëqind e njëzet) faqe të skanuara dhe të anonimizuara 

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

c) Dosje gjyqësore nr. 10968 me 328(treqind e njëzet e tetë) faqe të skanuara, të hedhura në 

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

 

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

trajtë CD.   

 

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

administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 



 

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

 

Kryetare: Gentiana Sula                                                                                                      

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

 

 

Vendimi nr.610, datë  11.11.2020 (i shkurtuar) 

 

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

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

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

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

 

V E N D O S I: 

 

1. Të informojë shtetasin Xh. Ç., për sa kërkohet në shkresën nr. 731 prot, datë 08.07.2020, 

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

Sigurimit të Shtetit si më poshtë:  

 

a) Dosja Hetimore- Gjyqësore Nr. 7576, e përbërë në total nga 10 (dhjetë) faqe të skanuara, 

të hedhura në format CD, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për subjektin A. H. O. 

 

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

trajtë CD.   

 

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

administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 

 

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Gentiana Sula                                                                                                      

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

 

 

Vendimi nr. 611, datë 11.11.2020 (i shkurtuar) 

 

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

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

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

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

 

V E N D O S I: 

 

1. Të informojë shtetasin S. V., për sa kërkohet në shkresën nr. 1748 prot, datë 19.12.2019, 

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

të Shtetit si më poshtë:  

 



a) Dosja Formulare Nr. 9316, Kategoria 2/B, e përbërë në total nga 220 (dyqind e njëzet) 

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

Autoritetit, për subjektin S. Sh. V. 

b) Fashikull personal për të dënuar, e përbërë ne total nga 14 (katërmbëdhjetë) faqe të 

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

Sh. V. 

c) Dosje Hetimore- Gjyqsore Nr. 10907, e përbërë në total nga 107 (njëqind e shtatë) faqe të 

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

V. 

d) Kartelë Model 2 me nr. 11560, në ngarkim të S.Sh.V., Kategoria Informartor me 

pseudonimin “kalibri”. 

e) Fondi Dega e Punëve të Brëndshme Tiranë, Dosje Personale me nr. 11560. 

 

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

trajtë CD.   

 

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

administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 

 

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Gentiana Sula                                                                                                      

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

 

 

Vendimi nr. 612, datë 11.11.2020 (i shkurtuar) 

 

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

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

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

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

 

V E N D O S I: 

 

1. Të informojë shtetasin A. P., për sa kërkohet në shkresën nr. 1045/5 prot, datë 

27.05.2019, ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, ka dokumente në arkivat e 

ish-Sigurimit të Shtetit si më poshtë në:  

 

a) Dosje pune nr. 1244 e informatorit A.S.Sh. me pseudonimin “Shkëndia”, me 19 

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

Autoritetit, për subjektin A. P. 

b) Dosje  personale nr. 1366 e informatorit Xh. A. Sh. me pseudonimin  “Pisha”, 2(dy) fletë, 

të fotokopjuara dhe të anonimizuara, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për subjektin 

A. P. 

c) Dosje pune  nr. 1160 e informatorit F. E. K. me pseudonimin “Elefandi”, 23 (njëzet e tre) 

faqe të skanuara dhe anonimizuara që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për subjektin A. 

P. 

d) Regjistër përpunimi nr. 36, nga fondi D.P. B. Lezhë, me nr. rendor 1165, 1(një) fletë 



fotokopje që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për subjektin A. P. 

e) Regjistër përpunimi nr. 2 nga fondi D.P. B. Pukë, me nr. rendor 599, 1(një) fletë 

fotokopje që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për subjektin A. P. 

f) Libri i evidencës operative nr. 5, seksioni “Të dhënat mbi përpunimet 2/A dhe 2/B”, nr. 

rendor 1, me 2(dy) fletë të fotokopjuar dhe anonimizuar, që ekzistojnë në arkivat e 

Autoritetit, për subjektin A. P. 

 

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

trajtë fotokopje dhe CD.   

 

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

administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 

 

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

 

Kryetare: Gentiana Sula                                                                                                      

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

 

 

Vendimi nr. 613, datë 11.11.2020 (i shkurtuar) 

 

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

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

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

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

 

V E N D O S I: 

 

1. Të informojë shtetasin G. K., për sa kërkohet në shkresën nr. 1098 prot, datë 07.08.2019, 

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

Sigurimit të Shtetit si më poshtë: 

 

a) Fashikull nr. 282, me 178 (njëqind e shtatëdhjetë e tetë) faqe të skanuara, dhe të 

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

subjektin S. K. 

 

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

trajtë CD.  

 

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

administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 

 

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

 

Kryetare: Gentiana Sula                                                                                                      

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

 

 



Vendimi nr.614, datë 11.11.2020 (i shkurtuar) 

 

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

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

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

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

 

V E N D O S I: 

 

1. Të informojë shtetasin Sh. R, për sa kërkohet në shkresën nr. 1681 prot, datë 06.12.2019, 

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

të Shtetit si më poshtë:  

 

a) Dosja Personale Nr. 6546, e përbërë në total nga 49 (dyzet e nëntë) faqe të skanuara, të 

hedhura në format CD, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për subjektin Sh. R. 

b) Dosja Fashikulli Nr. 8260, e përbërë në total nga 33 (tridhjetë e tre) faqe të skanuara, të 

hedhura në format CD, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për subjektin Sh. R. 

 

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

trajtë CD.   

 

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

administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 

 

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Gentiana Sula                                                                                                      

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

 

 

Vendimi nr.616, datë 11.11.2020 (i shkurtuar) 

 

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

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

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

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

 

V E N D O S I: 

 

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

kërkohet me shkresën nr. 75/133 prot dt 01.09.2020, se nga verifikimet e kryera deri tani 

për Z.   A. T. F., nuk rezulton:  

 

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

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

zbatim të ligjit 12/2018 “Për vlerësimin kalimtar dhe periodik të punonjësve të Policisë 

së Shtetit, Gardës së Republikës dhe Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat 

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



Informimit për Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste 

të Shqipërisë”. 

 

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

 

3. Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit.  

 

Kryetare: Gentiana Sula                                                                                                      

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

 

 

Vendimi nr. 617, datë 11.11.2020 (i shkurtuar) 

 

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

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

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

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

 

V E N D O S I: 

 

1. Të informojë shtetasin F. K. për sa kërkohet në shkresën nr. 1730 prot, datë 17.12.2019, 

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

të Shtetit si më poshtë:  

 

a) Dosje personale nr. 5818, Kategoria “Informator”, pseudonimi “Spinoti”, me  42 (dyzet e 

dy) faqe të fotokopjuara, dhe të anonimizuara, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për 

subjektin F. K. 

b) Kartelë model 2, nr. 2416/5818 e informatorit me pseudonim “Spinoti” qe i përket 

shtetasit F. F. K. 

c) Fletë regjistri e agjenturës Sarandë model 2, nr. 31, me numër rendor 5818 në ngarkim të 

subjektit F. K. 

 

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

trajtë fotokopje.   

 

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

administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 

 

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

 

Kryetare: Gentiana Sula                                                                                                      

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

 

 

Vendimi nr. 619, datë 16.11.2020 (i shkurtuar) 

 

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

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



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

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

 

V E N D O S I: 

 

1. Të informojë shtetasin H. K, për sa kërkohet në shkresën nr. 691 prot, datë 30.06.2020, 

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

të Shtetit si më poshtë:  

 

a) Dosja formulare nr. 6316, kategoria 2B e përbërë në total nga 68 (gjashtëdhjetë e tetë) 

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

Autoritetit për subjektin H. K. 

b) Fashikull personal për të dënuar, nr. Indeksi 61, e përbërë në total nga 24 (njëzet e katër) 

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

subjektin H. K.  

c) Dosje hetimore-gjyqësore nr. 11579, e përbërë në total nga 361 (treqind e gjashtëdhjetë e 

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

subjektin H. K. 

 

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

trajtë CD.   

 

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

administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 

 

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

 

Kryetare: Gentiana Sula                                                                                                      

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

 

 

Vendimi nr.620, datë 16.11.2020 (i shkurtuar) 

 

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

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

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

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

 

V E N D O S I: 

 

1. Të informojë shtetasin Xh. Z., për sa kërkohet në shkresën nr. 550 prot, datë 04.06.2020, 

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

Sigurimit të Shtetit si më poshtë:  

 

a) Dosje Formulare nr. 1397,  të përbëra në total nga 67 (gjashtëdhjetë e shtatë) faqe të 

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

Autoritetit  për subjektin A. Z. 

b) Dosje Gjyqësore nr. 308, të përbëra në total nga 262 (dyqind e gjashtëdhjetë e dy) faqe të 



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

A.Z. 

 

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

trajtë CD.   

 

3. Të informojë shtetasin Xh. Z. se ekzistojnë dokumente në arkivat e ish-Sigurimit të 

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

 

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

administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 

 

5. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Gentiana Sula                                                                                                      

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

 

 

Vendimi nr. 621, datë 16.11.2020 (i shkurtuar) 

 

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

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

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

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

 

V E N D O S I: 

 

1. Të informojë shtetasin F. M., për sa kërkohet në shkresën nr. 629 prot., datë 18.06.2020, 

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

të Shtetit si më poshtë:  

 

a) Dosje Formulare, Nr.1093, Kategoria 2B, e përbërë në total nga 24 (njëzet e katër) faqe të 

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

Autoritetit, për subjektin F. M. 

b) Dosje Gjyqësore, Nr. 13551, e përbërë në total nga 16 (gjashtëmbëdhjetë) faqe të 

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

M. 

c) Dosje Hetimore-Gjyqësore, Nr. 11781, e përbërë në total nga 132 (njëqind e tridhjetë e 

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

subjektin F. M. 

 

2. T´i jepet shtetasit F. 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. 622, datë 16.11.2020 (i shkurtuar) 

 

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

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

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

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

 

V E N D O S I: 

 

1. Të informojë shtetasin Z. C., për sa kërkohet në shkresën nr. 541 prot., datë 03.06.2020, 

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

të Shtetit si më poshtë:  

 

a) Dosje Formulare, Nr.2367, Kategoria 2A, e përbërë në total nga 97 (nëntëdhjetë e shtatë) 

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

Autoritetit, për subjektin Z. C. 

 

2. T´i jepet shtetasit Z. C. 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. 623, datë 16.11.2020 (i shkurtuar) 

 

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

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

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

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

 

V E N D O S I: 

 

1. Të informojë shtetasin V. M., për sa kërkohet në shkresën nr. 294 prot., datë 02.03.2020, 

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 Krujë’ rregjistër model 2 i R.S.I, fotokopje e fletës së 

rregjistrit ku ndodhet numri rendor 2128, me 4 (katër) faqë. që ekzistojnë në arkivat e 

Autoritetit, për subjektin V. M. 

 

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

 

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. 625, datë 16.11.2020 (i shkurtuar) 

 

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

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

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

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

 

V E N D O S I: 

 

1. Të njihet dhe t’i jepen trashëgimtares ligjore znj. L. A., identiteti i të gjithë 

bashkëpunëtoreve të ish - Sigurimit të Shtetit që është bërë e mundur zbardhja 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. 626, datë 16.11.2020 (i shkurtuar) 

 

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

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

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

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

 

V E N D O S I: 

 

1. Të njihet informohet kërkuesja K. K., mbi pamundësinë e identifikimit të  

bashkëpunëtoreve të ish - Sigurimit të Shtetit të identifikuar nga ana jonë.   

 



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

 

3. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Gentiana Sula     

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

 

 

Vendimi nr. 627, datë 16.11.2020 (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 E. K., 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. 628, datë 16.11.2020 (i shkurtuar) 

 

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

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

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

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

 

V E N D O S I: 

 

1. Të njihet dhe t’i jepen shtetasit L. T., identiteti i të gjithë bashkëpunëtoreve të ish - 

Sigurimit të Shtetit të identifikuar nga ana jonë.   

 

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

 

3. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Gentiana Sula                                                                                                      

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

 

 



Vendimi nr. 629, datë 16.11.2020 (i shkurtuar) 

 

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

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

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

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

 

V E N D O S I: 

 

1. Të njihet dhe t’i jepen shtetasit H. Xh. D., identiteti i të gjithë bashkëpunëtoreve 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. 630, datë 20.11.2020 (i shkurtuar) 

 

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

Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, V.K.M. nr. 98, datë 15.02.2017 

“Përcaktimin e procedurës së kalimit nën administrimin e autoritetit për informimin mbi 

dokumentet e ish-sigurimit të shtetit të materialeve arkivore të ish-sigurimit të shtetit, që gjenden 

në ministrinë e mbrojtjes, ministrinë  e punëvve të brendshme, shërbimin informativ të shtetit dhe 

në autoritetet e tjera publike”, ligjin 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. Drejtoria e Informacionit në bashkëpunim me Drejtorinë e Arkivit, të kryejë procedurën e 

trajtimit të kërkesave sipas objektit të tyre, për dhënien e informacionit kërkuesit ose 

dhënie dublikatë nga regjistri që disponojmë, pasi origjinali gjendet tek Drejtoria e 

Përgjithshme e Burgjeve. 

 

2. Çdo praktike të përfunduar, kopja e cila dorëzohet në Arkiv-protokoll të shoqërohet kopje 

të dokumentacionit arkivor të gjendur nga Drejtoria e Arkivit. 

 

3. Sekretariati teknik në mbledhjet pasardhëse raporton numrin e praktikave të mbyllura. 

 

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.        

 

Kryetare: Gentiana Sula                                                                                                      

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

 



Vendimi nr. 631, datë 20.11.2020 (i shkurtuar) 

 

Bazuar në nenin 10, nenin 26, nenin 29, pika 4 e ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit 

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

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

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

Sigurimit të Shtetit,   

 

V E N D O S I: 

 

1. Të informojë, institucionin Komisioni i Jashtëm i Vlerësimit për informacionin që 

kërkohet me shkresën nr. 68/138 prot. dt. 11.11.2020, për : 

 

a) Mospranimin e kërkesës për  vijimin e kryerjes së procesit të verifikimit për shkak të mos 

ndryshimit të situatës ligjore të kësaj praktike.  

b) Institucioni KJV në kushtet kur është palë e interesuar për këtë proces, të përdorë të 

drejtat ligjore për të bërë kërkesë për t’u thirrur nga gjykata si person i interesuar për 

çështjen objekt gjykimi për shkak edhe të interesit publik.  

2. Kundër këtij vendimi mund të bëhet ankim sipas legjislacionit në fuqi. 

 

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

 

4. Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit.  

 

Kryetare: Gentiana Sula  

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

 

Vendimi nr. 636, datë 23.11.2020 (i shkurtuar) 

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

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

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

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

 

V E N D O S I: 

 

1. Të informojë shtetasin Xh. L. për sa kërkohet në shkresën nr. 478 prot, datë 19.05.2020, 

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

të Shtetit si më poshtë:  

 

a) Dosje Përpunimi nr. 5188, Kategoria 2B, e përbërë në total nga 39  (tridhjetë e  nëntë) 

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

Autoritetit, për subjektin Xh. L. 

b) Dosje Hetimore- gjyqësore nr. 10466, e përbërë në total nga 116(njëqind e 

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

Autoritetit, për subjektin Xh. L.  

 

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



trajtë CD.   

 

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

administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 

 

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

 

 

Kryetare: Gentiana Sula                                                                                                      

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

 

 

Vendimi nr. 637, datë 23.11.2020 (i shkurtuar) 

 

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

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

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

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

 

V E N D O S I: 

 

1. Të informojë shtetasin Y. K. për sa kërkohet në shkresën nr. 835 prot, datë 30.07.2020, 

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

të Shtetit si më poshtë:  

 

a) Dosje Formulare nr. 3198, Kategoria 2A, e përbërë në total nga 70  (shtatëdhjetë) faqe të 

fotokopjuara dhe të anonimizuara, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për subjektin 

Y.K. 

b) Dosje Hetimore- gjyqësore nr. 11100, e përbërë në total nga 326(treqinde njëzetë e 

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

për subjektin Y. K. 

 

 

2. T´i jepet shtetasit Y. 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. 638, datë 23.11.2020 (i shkurtuar) 

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

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



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

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

 

V E N D O S I: 

 

1. Të informojë shtetasin P. R., për sa kërkohet në shkresën nr. 297 prot, datë 02.03.2020, 

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 Tepelenë, regjistër përpunimi model K, fleta 29, 

numër rendor 492 që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit  për subjektin P. R. 

 

2. T´i jepet shtetasit P. R., dokumentacioni dublikatë i sipërcituar, në trajtë fotokopje.   

 

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

administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 

 

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

 

Kryetare: Gentiana Sula                                                                                                      

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

 

 

Vendimi nr. 639, datë 23.11.2020 (i shkurtuar) 

 

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

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

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

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

 

V E N D O S I: 

 

1. Të informojë shtetasin A. J. për sa kërkohet në shkresën nr. 1037 prot, datë 19.07.2019, 

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

të Shtetit si më poshtë:  

 

a) Dosje Formulare nr. 5367, Kategoria 2A, e përbërë në total nga 53  (pesëdhjetëe tre) faqe 

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

Autoritetit, për subjektin  J. J. 

b) Fashikulli i familjes J.  nr. 608, e përbërë në total nga 18(tetëmbëdhjetë) faqe të skanuara, 

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

familjen J. 

 

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

trajtë CD.   

 

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

administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 



 

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

 

Kryetare: Gentiana Sula                                                                                                      

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

 

Vendimi nr. 640, datë 23.11.2020 (i shkurtuar) 

 

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

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

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

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

 

V E N D O S I: 

 

1. Të informojë shtetasin P. K., për sa kërkohet në shkresën nr. 296 prot, datë 02.03.2020, 

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

të Shtetit si më poshtë:  

a) Fondi, Dega e Punëve të Brendshme Fier, regjistër përpunimi nr. 2, fleta 33, numër 

rendor 1313. 

b) Fondi, Dega e Punëve të Brendshme Tiranë, regjistër përpunimi nr. 2, fleta 19, numër 

rendor 738. 

c) Fondi, Dega e Punëve të Brendshme Vlorë, regjistër përpunimi nr. 2, fleta 10, numër 

rendor 326. 

d) Kartelë model 1 nr. 5102, kategoria “Paraprak”, data e hapjes kartelës 8.10.1957, 

e) Fondi Dega e Punëve të Brendshme Fier, vendim i datës 30.11.1990, “Për heqjen nga 

kontrolli operativ të objektit P. K. dhe veçimi i dosjes për asgjësim”. 

 

2. T´i jepet shtetasit P. K., dokumentacioni dublikatë i sipër cituar, në trajtë fotokopje.   

 

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

administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 

 

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

 

Kryetare: Gentiana Sula                                                                                                      

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

 

 

Vendimi nr. 641, datë 23.11.2020 (i shkurtuar) 

 

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

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

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

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

 

 

 



V E N D O S I: 

 

1. Të informojë shtetasin D. S., për sa kërkohet në shkresën nr.548 prot, datë 04.06.2020, ku 

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

Sigurimit të Shtetit si më poshtë:  

 

a) Dosje Hetimore Gjyqësore Nr.1208/A, e përbërë në total nga 114 (njëqind e 

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

Autoritetit, për subjektin D. S. 

b) Dosje Përpunimi Nr.709, Kategoria 2B e përbërë në total nga 133 (njëqind e tridhjetë e 

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

arkivat e Autoritetit, për subjektin D. S. 

 

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

trajtë CD.   

 

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

administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 

 

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Gentiana Sula 

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

 

 

Vendimi nr. 642, datë 23.11.2020 (i shkurtuar) 

 

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

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

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

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

 

V E N D O S I: 

 

1. Të informojë kërkuesin I. H., për sa kërkohet në shkresën nr.546 prot, datë 04.06.2020, 

ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, ka vetëm një fletë rregjistri, në arkivat e 

ish-Sigurimit të Shtetit për shtetasin I. H. me të dhënat e mëposhtme: 

 

a) Dega e Punëve të Brendshme Durrës, rregjistri i agjenturës nr.1, konkretisht rreshti me 

numër rendor 3795, Kategoria Informator, Pseudonimi ‘’Lumi’’, që ekzistojnë në arkivat 

e Autoritetit,  për subjektin I. H. 

 

2. Të njihet dhe t´i jepet shtetasit I. H. dokumentacioni dublikatë që përmban dokumenti i 

sipërcituar.   

 

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.645, datë 26.11.2020 (i shkurtuar) 

 

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

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

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

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

 

                                                             V E N D O S I: 

 

1. Të informojë shtetasin P. Gj. për sa kërkohet në shkresën nr. 1054 prot., dt. 28.09.2020, 

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

arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit. 

a) Dosje Hetimore-Gjyqësore, Nr. 6064, e përbërë në total nga 68 (gjashtëdhjetë e tetë) faqe 

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

N. Gj., 

 

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

trajtë CD. 

 

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

administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 

 

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

 

Kryetare: Gentiana Sula                                                                                                      

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

 

 

Vendimi nr. 646, datë 26.11.2020 (i shkurtuar) 

 

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

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

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

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

 

V E N D O S I: 

1. Të informojë shtetasin A. B., për sa kërkohet në shkresën nr. nr. 1018 prot, datë 

21.09.2020, ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për të ndjerin E. B., ka 

dokumente në arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit si më poshtë:  

 

a) Dosja Formulare nr.7426, Kategoria 2/B, e përbërë në total nga 27 (njëzetë e shtatë) faqe 



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

Autoritetit, për subjektin E. B. 

b) Dosja Hetimore- Gjyqësore Nr. 2003, e përbërë në total nga 875 (tetëqind e shtatëdhjetë e 

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

për subjektin E. B. 

 

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

trajtë CD. 

 

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

administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 

 

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Gentiana Sula                                                                                                      

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

 

 

Vendimi nr. 647, datë 26.11.2020 (i shkurtuar) 

 

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

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

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

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

 

 

 

V E N D O S I: 

 

1. Të informojë kërkuesin A. L., për sa kërkohet në shkresën nr.510 prot, datë 29.05.2020, 

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

Sigurimit të Shtetit me të dhënat e mëposhtme: 

 

a) Dega e Punëve të Brendshme Vlorë, rregjistri i agjenturës Model K.1, konkretisht rreshti 

me numër rendor 182, Kategoria Informator, Pseudonimi ‘’Ylli’’ fotokopje e fletës, që 

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

b) Dega e Punëve të Brendshme Vlorë, Kartele Model 2, nr.182, Kategoria Informator, 

Pseudonimi ‘’Ylli’’  fotokopje e fletës, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për 

subjektin A. L. 

 

2. Të njihet dhe t´i jepet shtetasit A. L. dokumentacioni dublikatë që përmban dokumenti i 

sipërcituar.   

 

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. 648, datë 26.11.2020 (i shkurtuar) 

 

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

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

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

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

 

                                                             V E N D O S I: 

 

1. Të informojë shtetasen R. V., për sa kërkohet në shkresën nr.1090 prot., datë 

02.10.2020, që mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që 

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

Sigurimit të Shtetit.   

 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Gentiana Sula                                                                                                    

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

 

Vendimi nr. 649, datë 26.11.2020 (i shkurtuar) 

 

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

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

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

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

 

                                                             V E N D O S I: 

 

1. Të informojë shtetasin A. Xh., për sa kërkohet në shkresën nr. 1060 prot., dt.29.09.2020, 

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

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

apo të ketë qenë bashkëpunëtor ose i favorizuar i ish-Sigurimi i Shtetit.   

 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Gentiana Sula                                                                                                      

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

 



  

 

Vendimi nr. 650, datë 26.11.2020 (i shkurtuar) 

 

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

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

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

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

 

                                                             V E N D O S I: 

 

1. Të informojë shtetasin F. P., për sa kërkohet në shkresën nr. 1032 prot., dt.23.09.2020, që 

mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që shtetasi K. P., të 

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

të Shtetit.   

 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Gentiana Sula                                                                                                      

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

 

                                                      

Vendimi nr. 651, datë 26.11.2020 (i shkurtuar) 

 

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

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

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

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

 

V E N D O S I: 

 

1. Të informojë shtetasen V. B., për sa kërkohet në shkresën nr. 1034 prot, datë 23.09.2020, 

ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për shtetasin S. B., ka dokumente në 

arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit si më poshtë:  

 

a) Dosje Hetimore-Gjyqësore Nr. 1689, e përbërë në total nga 898 (tetëqind e nëntëdhjetë e 

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

subjektin  S. B. 

 

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

trajtë CD.   

 

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

administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 

 

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Gentiana Sula                                                                                                      



 

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

 

 

Vendimi nr. 652, datë 26.11.2020 (i shkurtuar) 

 

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

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

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

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

 

V E N D O S I: 

 

1. Të informojë shtetasin S. V., për sa kërkohet në shkresën nr. 573 prot, datë 10.06.2020, 

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

Sigurimit të Shtetit si më poshtë: 

 

a) Fondi Dega IV, Kartelë Model 2, konkretisht  me numër rendor 12944, Kategoria 

Informator, Pseudonimi ‘’Kalaja’’ fotokopje e fletës, që ekzistojnë në arkivat e 

Autoritetit, për subjektin S. V. 

b) Fondi Dega IV, Rregjistër Model 2, konkretisht  me numër rendor 20893, Kategoria 

Agjent, Pseudonimi ‘’ Kalaja’’, Drejtimi ‘’Inteligjenca’’ fotokopje e fletës, që ekzistojnë 

në arkivat e Autoritetit, për subjektin S. V. 

c) Fondi Dega e Punëve të Brendshme Tiranë, Rregjistër Model 2, konkretisht  me numër 

rendor 12944, Kategoria Informator,  Drejtimi ‘’Objekti Kalaja’’ fotokopje e fletës, që 

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

d) Fondi Dega e Punëve të Brendshme Tiranë, Rregjistri i Agjentures nr.1/1, konkretisht  me 

numër rendor 8853 datë 06.04.1976, Kategoria Agjent, Pseudonimi ‘’Kalaja’’ fotokopje e 

fletës, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për subjektin S. V. 

e) Fondi Dega e Punëve të Brendshme Kukës, Rregjistri i Agjentures nr.1/1, konkretisht  me 

numër rendor 2859 datë 23.03.1977, Kategoria Agjent, Drejtimi ‘’Kalaja’’ fotokopje e 

fletës, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për subjektin S. V. 

 

2. T´i jepet shtetasit S. V. dokumentacioni dublikatë që përmbajne materialet e sipër cituara.   

 

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.653, datë 26.11.2020 (i shkurtuar) 

 

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

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



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

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

 

 

V E N D O S I: 

 

1. Të informojë shtetasin I. Z., për sa kërkohet në shkresën nr. 1122 prot., datë 08.10.2020, 

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

të Shtetit si më poshtë:  

 

a) Dosje Hetimore-Gjyqësore, Nr. 10944, e përbërë në total nga 210 (dyqind e dhjetë) faqe 

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

I. Z., 

 

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

trajtë CD.   

 

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

administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 

 

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Gentiana Sula                                                                                                     

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

 

 

Vendimi nr.654, datë 26.11.2020 (i shkurtuar) 

 

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

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

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

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

 

                                                             V E N D O S I: 

 

1. Të informojë shtetasen I. V. për sa kërkohet në shkresën nr. 1071 prot., dt.30.09.2020, që 

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

e ish-Sigurimit të Shtetit. 

 

a) Dosje Hetimore-Gjyqësore, Nr. 6601, e përbërë në total nga 13 (trembëdhjete) faqe të 

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

V. 

 

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

trajtë CD. 

 

 

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



administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 

 

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Gentiana Sula                                                                                                      

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VENDIME MBI BAZËN E KËRKESAVE PËR QËLLIME STUDIMORE/MEDIATIKE 

 

Vendimi Nr. 605 Datë 06.11.2020 ( i shkurtuar) 

 

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

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

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

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

 

V E N D O S I: 

 

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

 Dosja Nr. 282, e përbërë në total nga 319 (treqind e nëntëmbëdhjetë) faqe të 

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

subjektin I. B etj. 

 Dosja Hetimore- Gjyqësore Nr. 1055, e përbërë në total nga 92 (nëntëdhjetë e dy) 

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

subjektin A. Q etj. 

 Dosja Nr. 25, e përbërë në total nga 24 (njëzet e katër) faqe të skanuara, të hedhura në 

format CD, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për subjektin I. V etj. 

 Dosja formulare Nr. 2656, e përbërë në total nga 40 (dyzet) faqe të skanuara dhe të 

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

subjektin H. M. 

 Dosja Hetimore- Gjyqësore Nr. 1689, e përbërë në total nga 5 (pesë) faqe të skanuara, 

të hedhura në format CD, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për subjektin S. D etj. 

 Dosja Hetimore- Gjyqësore Nr. 57, e përbërë në total nga 40 (dyzet) faqe të skanuara, 

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

 Dosja Hetimore- Gjyqësore Nr. 361, e përbërë në total nga 59 (pesëdhjetë e nëntë) 

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

subjektin B. P. 

 Dosja Hetimore- Gjyqësore Nr. 464, e përbërë në total nga 33 (tridhjetë e tre) faqe të 

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

subjektin H. B. 

 Dosja Hetimore- Gjyqësore Nr. 473, e përbërë në total nga 31 (tridhjetë e një) faqe të 

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

subjektin S. M. 

 Dosja Hetimore- Gjyqësore Nr. 496, e përbërë në total nga 35 (tridhjetë e pesë) faqe 

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

subjektin R. P. 

 Dosja Hetimore- Gjyqësore Nr. 1848, e përbërë në total nga 77 (shtatëdhjetë e shtatë) 

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

subjektin Y. Sh etj. 

 Dosja Hetimore- Gjyqësore Nr. 17, e përbërë në total nga 38 (tridhjetë e tetë) faqe të 

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

subjektin H. A. 

 Dosja Hetimore- Gjyqësore Nr. 20, e përbërë në total nga 26 (njëzet e gjashtë) faqe të 

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



subjektin H. H. 

 Dosja Hetimore- Gjyqësore Nr. 22, e përbërë në total nga 15 (pesëmbëdhjetë) faqe të 

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

subjektin A. Q. 

 Dosja Hetimore- Gjyqësore Nr. 36, e përbërë në total nga 46 (dyzet e gjashtë) faqe të 

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

subjektin S. G. 

 Dosja Hetimore- Gjyqësore Nr. 58, e përbërë në total nga 18 (tetëmbëdhjetë) faqe të 

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

subjektin Gj. D etj. 

 Dosja Hetimore- Gjyqësore Nr. 81, e përbërë në total nga 46 (dyzet e gjashtë) faqe të 

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

subjektin M. B. 

 Dosja Hetimore- Gjyqësore Nr. 144, e përbërë në total nga 20 (njëzet) faqe të 

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

subjektin J. R. 

 Dosja Hetimore- Gjyqësore Nr. 145, e përbërë në total nga 57 (pesëdhjetë e shtatë) 

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

subjektin M. H. 

 Dosja Hetimore- Gjyqësore Nr. 171, e përbërë në total nga 28 (njëzet e tetë) faqe të 

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

subjektin O. M. 

 Dosja Hetimore- Gjyqësore Nr. 259, e përbërë në total nga 302 (treqind e dy) faqe të 

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

subjektin A. K etj. 

 Dosja Hetimore- Gjyqësore Nr. 357, e përbërë në total nga 70 (shtatëdhjetë) faqe të 

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

subjektin G. L. 

 Dosja Hetimore- Gjyqësore Nr. 360, e përbërë në total nga 40 (dyzet) faqe të 

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

subjektin L. Sh. 

 Dosja Hetimore- Gjyqësore Nr. 362, e përbërë në total nga 42 (dyzet e dy) faqe të 

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

subjektin M. H. 

 Dosja Hetimore- Gjyqësore Nr. 363, e përbërë në total nga 36 (tridhjetë e gjashtë) 

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

subjektin M. V. 

 Dosja Hetimore- Gjyqësore Nr. 364, e përbërë në total nga 52 (pesëdhjetë e dy) faqe 

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

subjektin M. K. 

 Dosja Hetimore- Gjyqësore Nr. 369, e përbërë në total nga 22 (njëzet e dy) faqe të 

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

subjektin S. T. 

 Dosja Hetimore- Gjyqësore Nr. 375, e përbërë në total nga 50 (pesëdhjetë) faqe të 

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

subjektin M. V. 

 Dosja Hetimore- Gjyqësore Nr. 426, e përbërë në total nga 39 (tridhjetë e nëntë) faqe 



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

subjektin F. T. 

 Dosja Hetimore- Gjyqësore Nr. 428, e përbërë në total nga 47 (dyzet e shtatë) faqe të 

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

subjektin D. A. 

 Dosja Hetimore- Gjyqësore Nr. 446, e përbërë në total nga 43 (dyzet e tre) faqe të 

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

subjektin J. Ll. 

 Dosja Hetimore- Gjyqësore Nr. 458, e përbërë në total nga 29 (njëzet e nëntë) faqe të 

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

subjektin B. M. 

 Dosja Hetimore- Gjyqësore Nr. 467, e përbërë në total nga 35 (tridhjetë e pesë) faqe 

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

subjektin I. F. 

 Dosja Hetimore- Gjyqësore Nr. 470, e përbërë në total nga 24 (njëzet e katër) faqe të 

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

subjektin H. K. 

 Dosja Hetimore- Gjyqësore Nr. 593, e përbërë në total nga 13 (trembëdhjetë) faqe të 

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

subjektin M. M. 

 Dosja Hetimore- Gjyqësore Nr. 691, e përbërë në total nga 60 (gjashtëdhjetë) faqe të 

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

subjektin A. K. 

 Dosja Hetimore- Gjyqësore Nr. 696, e përbërë në total nga 23 (njëzet e tre) faqe të 

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

subjektin E. H. 

 Dosja Hetimore- Gjyqësore Nr. 770, e përbërë në total nga 15 (pesëmbëdhjetë) faqe 

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

subjektin H. V. 

 Dosja Hetimore- Gjyqësore Nr. 888, e përbërë në total nga 36 (tridhjetë e gjashtë) 

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

subjektin M. M. 

 Dosja Hetimore- Gjyqësore Nr. 940, e përbërë në total nga 40 (dyzet) faqe të 

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

subjektin O. M, etj. 

 Dosja Hetimore- Gjyqësore Nr. 1047, e përbërë në total nga 25 (njëzet e pesë) faqe të 

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

subjektin N. Sh. 

 Dosja Hetimore- Gjyqësore Nr. 1057, e përbërë në total nga 102 (njëqind e dy) faqe 

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

subjektin A. T, etj. 

 Dosja Hetimore- Gjyqësore Nr. 1085, e përbërë në total nga 145 (njëqind e dyzet e 

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

Autoritetit, për subjektin L. Sh. 

 Dosja Hetimore- Gjyqësore Nr. 1099, e përbërë në total nga 65 (gjashtëdhjetë e pesë) 

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

subjektin B. S. 



 Dosja Hetimore- Gjyqësore Nr. 1568, e përbërë në total nga 2 (dy) faqe të skanuara, 

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

 Dosja Hetimore- Gjyqësore Nr. 8445, e përbërë në total nga 60 (gjashtëdhjetë) faqe të 

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

subjektin R. K, etj. 

 Dosja Hetimore- Gjyqësore Nr. 1425, e përbërë në total nga 3 (tre) faqe të skanuara, 

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

etj. 

 Dosja Hetimore- Gjyqësore Nr. 679, e përbërë në total nga 68 (gjashtëdhjetë e tetë) 

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

subjektin A. Xh. 

 Dosja Hetimore- Gjyqësore Nr. 341, e përbërë në total nga 58 (pesëdhjetë e tetë) faqe 

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

subjektin Xh. P. 

 Dosja Hetimore- Gjyqësore Nr. 1, e përbërë në total nga 83 (tetëdhjetë e tre) faqe të 

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

subjektin A. N. 

 Dosja Hetimore- Gjyqësore Nr. 6, e përbërë në total nga 12 (dymbëdhjetë) faqe të 

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

subjektin D. V. 

 Dosja Hetimore-Gjyqësore Nr. 16, e përbërë në total nga 16 (gjashtëmbëdhjetë) faqe 

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

subjektin H.M. 

 Dosja Hetimore- Gjyqësore Nr. 26, e përbërë në total nga 18 (tetëmbëdhjetë) faqe të 

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

subjektin I. Z. 

 Dosja Hetimore- Gjyqësore Nr. 27, e përbërë në total nga 125 (njëqind e njëzet e 

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

Autoritetit, për subjektin I. S. 

 Dosja Hetimore- Gjyqësore Nr. 108, e përbërë në total nga 27 (njëzet e shtatë) faqe të 

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

subjektin L. B. 

 Dosja Hetimore- Gjyqësore Nr. 113, e përbërë në total nga 27 (njëzet e shtatë) faqe të 

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

subjektin J. D. 

 Dosja Hetimore- Gjyqësore Nr. 121, e përbërë në total nga 113 (njëqind e 

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

Autoritetit, për subjektin Z. Gj. 

 Dosja Hetimore- Gjyqësore Nr. 129, e përbërë në total nga 125 (njëqind e njëzet e 

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

Autoritetit, për subjektin A. H. 

 Dosja Hetimore- Gjyqësore Nr. 138, e përbërë në total nga17 (shtatëmbëdhjetë) faqe 

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

subjektin Gj. M. 

 Dosja Hetimore- Gjyqësore Nr. 151, e përbërë në total nga 43 (dyzet e tre)faqe të 

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

subjektin Q. K. 



 Dosja Hetimore- Gjyqësore Nr. 154, e përbërë në total nga 32 (tridhjetë e dy) faqe të 

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

subjektin R. J. 

 Dosja Hetimore- Gjyqësore Nr. 158, e përbërë në total nga 34 (tridhjetë e katër) faqe 

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

subjektin S. V. 

 Dosja Hetimore- Gjyqësore Nr. 191, e përbërë në total nga 26 (njëzet e gjashtë) faqe 

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

subjektin R. H. 

 Dosja Hetimore- Gjyqësore Nr. 262, e përbërë në total nga 320 (treqind e njëzet) faqe 

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

subjektin R. T, etj. 

 Dosja Hetimore- Gjyqësore Nr. 324, e përbërë në total nga 39 (tridhjetë e nëntë) faqe 

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

subjektin T. B. 

 Dosja Hetimore- Gjyqësore Nr. 333, e përbërë në total nga 26 (njëzet gjashtë) faqe të 

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

subjektin S. D. 

 Dosja Hetimore- Gjyqësore Nr. 349, e përbërë në total nga 31 (tridhjetë e një) faqe të 

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

subjektin F. V. 

 Dosja Hetimore- Gjyqësore Nr. 353, e përbërë në total nga 31 (tridhjetë e një) faqe të 

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

subjektin M. M. 

 Dosja Hetimore- Gjyqësore Nr. 399, e përbërë në total nga 44 (dyzet e katër) faqe të 

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

subjektin Xh. Zh. 

 Dosja Hetimore- Gjyqësore Nr. 1368, e përbërë në total nga 8 (tetë) faqe të skanuara, 

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

etj. 

 Dosja Hetimore- Gjyqësore Nr. 156, e përbërë në total nga 70 (shtatëdhjetë) faqe të 

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

subjektin R. D. 

 Dosja Hetimore- Gjyqësore Nr. 1444, e përbërë në total nga 2 (dy) faqe të skanuara, 

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

 Dosja Hetimore- Gjyqësore Nr. 1508, e përbërë në total nga 4 (katër) faqe të 

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

subjektin A. L. 

 Dosja Hetimore- Gjyqësore Nr. 1854, e përbërë në total nga 1 (një) faqe të skanuara, 

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

 Dosja Hetimore- Gjyqësore Nr. 153, e përbërë në total nga 94 (nëntëdhjetë e katër) 

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

subjektin R. L. 

 Dosja Hetimore- Gjyqësore Nr. 392, e përbërë në total nga 62 (gjashtëdhjetë e dy) 

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

subjektin Q. P. 

 Dosja Hetimore- Gjyqësore Nr. 498, e përbërë në total nga 83 (tetëdhjetë e tre) faqe të 



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

subjektin M. S. 

 Dosja Hetimore- Gjyqësore Nr. 1051, e përbërë në total nga 3 (tre) faqe të skanuara, 

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

etj. 

 Dosja Hetimore- Gjyqësore Nr. 1227, e përbërë në total nga 18 (tetëmbëdhjetë) faqe 

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

subjektin F. K. 

 Dosja Hetimore- Gjyqësore Nr. 1241, e përbërë në total nga 67 (gjashtëdhjetë e 

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

Autoritetit, për subjektin H. D. 

 Dosja Hetimore- Gjyqësore Nr. 1105, e përbërë në total nga 29 (njëzet e nëntë) faqe 

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

subjektin H. Q. 

 Dosja Hetimore- Gjyqësore Nr. 1315, e përbërë në total nga 50 (pesëdhjetë) faqe të 

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

subjektin M. S, etj. 

 Dosja Hetimore- Gjyqësore Nr. 1129, e përbërë në total nga 50 (pesëdhjetë) faqe të 

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

subjektin M. Gj, etj. 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Gentiana Sula 

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

 

 

Vendim Nr.606 Datë 06.11.2020 (i shkurtuar) 

 

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

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

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

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

 

V E N D O S I: 

 

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

a) Fondi nr.4, Bandat, Viti 1946, Dosja nr.1/nr.2  

b) Fondi nr.4, Bandat, Viti 1947, Dosja nr.5/ nr.6  

c) Fondi nr.4, Bandat, Viti 1948, Dosja nr.7 

d) Fondi nr.4, Bandat, Viti 1949, Dosja nr.9; nr.10; nr.12 

e) Fondi nr.4, Bandat, Viti 1950, Dosja nr.14; nr.16; nr.17; nr.18; nr.19; nr.25 

f) Fondi nr.4, Bandat, Viti 1950, Dosja nr.26, nr.26/1, nr.26/2 

g) Fondi nr.4, Bandat, Viti 1951, Dosja nr.34 

h) Fondi nr.4, Bandat, Viti 1952, Dosja nr.49  

i) Fondi nr.4, Bandat, Viti 1953, Dosja nr.73; 

j) Fondi nr.4, Bandat, Viti 1954, Dosja nr.94; 

k) Fondi nr.4, Bandat, Viti 1957, Dosja nr.111/nr.118 

l) Fondi nr.4, Bandat, Viti 1958, Dosja nr.124/nr.125 



m) Fondi nr.4, Bandat, Viti 1961, Dosja nr.151/ nr.163 

n) Fondi nr.4, Bandat, Viti 1962,Dosja nr.177/nr.184 

o) Fondi nr.4, Bandat, Viti 1963, Dosja nr.199 

p) Fondi nr.4, Bandat, Viti 1964, Dosja nr.232/ nr.235. 

 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Gentiana Sula 

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

 

 

Vendim Nr. 607 Datë 11.11.2020 (i shkurtuar) 

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

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

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

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

 

V E N D O S I: 

 

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

 

a) Historia e Armës se Sigurimit te Shtetit, Vëllimi I prej 265 (dyqind e gjashtëdhjetë e 

pesë) faqe. 

 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Gentiana Sula 

 

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

 

Vendimi nr.632 Datë 23.11.2020 (i shkurtuar) 

 

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

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

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

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

 

V E N D O S I: 

 

1. Të vendosë në dispozicion të shtetasit Simon Mirakaj dokumentet si më poshtë:  

 

a) Dosje formulare nr. 766 Q. A. S ( H ) fashikull l 

b) Dosje Formulare nr. 766 Q. A. S ( H ) fashikull  II 

c) Dosje Formulare nr. 766 Q. A. S ( H ) fashikulli  IIl 

d) Dosje Formulare nr. 766 Q. A. S ( H ) fashikulli  IV 

e) Dosje Formulare nr. 766 Q. A. S ( H ) fashikulli  V 

f) Dosje Formulare nr. 766 Q. A. S ( H ) fashikulli  Vl  

g) Dosje formulare nr.766 (A) Q. A. S ( H ) 



h) Dosje Hetimore-Gjyqesore nr. 6573 Q.H 

 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Gentiana Sula 

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

 

 

Vendim nr.633 Datë 23.11.2020 (i shkurtuar) 

 

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

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

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

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

 

V E N D O S I: 

 

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

 

b) Dosja e Drejtimit e studenteve të huaj Nr.1700 ( 96 faqe)  

 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Gentiana Sula 

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

 

Vendim nr.634 Datë 23.11.2020 (i shkurtuar) 

 

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

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

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

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

 

V E N D O S I: 

 

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

a) Dosja Nr.85 për bisedën e Ambasadorit të Gjermanisë Lindore, P. Sh me Sekretarin I 

të Ambasadës Ceke V. S. (6 faqe) ; 

b) Dosje formulare Nr. 664 P.Sh 1, (184 faqe); 

c) Dosje formulare Nr. 664 P.Sh 2, (99 faqe); 

 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Gentiana Sula 

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

 

 

 



Vendimi nr.635 Datë 23.11.2020 (i shkurtuar) 

 

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

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

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

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

 

V E N D O S I: 

 

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

a) Dosje Gjyqësore me nr.12551 (1568) F.A, A. P etj. prej 205 (dyqind e pesë) faqe si 

dhe vazhdimi në dosje hetimore – gjyqësore me nr. 1568  prej 617 (gjashtëqind e 

shtatëmbëdhjetë) faqe. 

 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Gentiana Sula 

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

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BIBLIOGRAFIA E INFORMACIONIT TË DEKLASIFIKUAR 

 

Bibliografia e informacionit të deklasifikuar në AIDSSH me vendim nr. 26, datë 12.11.2020 

  

Bazuar në ligjin nr. 8457, datë 11.02.1999 “Për informacionin e klasifikuar “sekret shtetëror”, i 

ndryshuar, kreu III, neni 13, pika b), dhe në Vendimin e Këshillit të Ministrave, nr. 662, datë 

15.11.2017 “Për miratimin e rregullores për deklasifikimin dhe zhvlerësimin e informacionit të 

klasifikuar “sekret shtetëror”, kreu III, neni 4, pika a), c), Komisioni i Deklasifikimit dhe 

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

nr. 13, datë 03.05.2018, të Kryetares së Autoritetit “Për krijimin e Komisionit të Deklasifikimit 

dhe Zhvlerësimit të Informacionit të Klasifikuar “sekret shtetëror” në AIDSSH”, ka bërë 

deklasifikimin e plotë të dosjeve të klasifikuara “sekret shtetëror”, me vendimin nr. 26, datë 

12.11.2020, si më poshtë:   

  

 

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

 

Deklasifikimin e plotë të dosjeve: 

 

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

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

të Brendshme Shkodër. 

2. Fashikull nr. 7659, në ngarkim të Xh. Sh. N., kategoria 2/A me 118 (njëqind e 

tetëmbëdhjetë) fletë. Niveli i klasifikimit është “Tepër Sekret”. Fashikulli i përket Fondit 

Kosova.  

3. Fashikull nr. 6320, në ngarkim të E. I. M., 2 volume me 56 (pesëdhjetë e gjashtë) fletë në 

total. Niveli i klasifikimit është “Tepër Sekret”. Dokumentet datojnë në vitet 1964-1978. 

Fashikulli i përket Fondit Kosova. 

4. Fashikull nr. 2879, në ngarkim të A. L. Ç., me 68 (gjashtëdhjetë e tetë) fletë. Niveli i 

klasifikimit është “Tepër Sekret”. Dokumentet datojnë në vitet 1968-1987. Fashikulli i 

përket Fondit Kosova.  

5. Fashikull nr. 136, në ngarkim të A. R. H., me 313 (treqind e trembëdhjetë) fletë. Niveli i 

klasifikimit të dosjes është “Tepër Sekret”. Dokumentet datojnë në vitet 1966-1987. 

Fashikulli i përket Fondit Kosova.  

6. Fashikull nr. 2923, në ngarkim të I. I. A., me 141 (njëqind e dyzetë e një) fletë + 19 

(nëntëmbëdhjetë) fletë në zarf + 1 kartelë përpunimi model 5. Niveli i klasifikimit është 

“Tepër Sekret”. Fashikulli i përket Fondit Kosova.  

7. Fashikull nr. 3269, në ngarkim të R. M. I., me 66 (gjashtëdhjetë e gjashtë) fletë. Niveli i 

klasifikimit është “Tepër Sekret”. Dokumentet datojnë në vitet 1970-1986. Fashikulli i 

përket Fondit Kosova.  

8. Fashikull nr. 2818, në ngarkim të M. I. B., 2 volume me 266 (dyqind e gjashtëdhjetë e 

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

vitet 1971-1987. Fashikulli i përket Fondit Kosova.  



9. Dosje formulare nr. 1692, në ngarkim të A. F. E., me 5 vëllime me 1095 (një mijë e 

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

Dokumentet e dosjes datojnë në vitet 1946-1990. Dosja i përket Fondi Drejtoria e II – të.  

10. Shkresa nr.19 Prot., datë 06.03.2019 me lëndën “Kthim përgjigje shkresës mbi 

identifikimin, mbledhjen, dorëzimin e dokumentacionit arkivor për shtetasin A. L. M.” 

drejtuar Drejtorisë së Informacionit” për dijeni Sekretarit të Përgjithshëm.  

11. Dosje nr. 106 “A”, në ngarkim të N. V. O., me 52 (pesëdhjetë e dy) fletë. Niveli i 

klasifikimit të dokumenteve është “Tepër Sekret”. Dokumentet datojnë në vitet 1946-

1952. Dosja i përket Fondit Operativ.  

12. Dosje agjenturale “Mistreci” nr. 382, në ngarkim të F. S. H., me 166 (njëqind e 

gjashtëdhjetë e gjashtë) fletë. Niveli i klasifikimit të dokumenteve është “Tepër Sekret”. 

Dokumentet datojnë në vitet 1977-1982. Dosja i përket Fondit Operativ.  

13. Dosje formulare nr. 2893 dhe fashikull personal për të dënuar nr. 2656/1, në ngarkim të 

K. S. B., me 249 (dyqind e dyzet e nëntë) fletë në total. Niveli i klasifikimit të 

dokumenteve është “Tepër Sekret”. Dokumentet datojnë në vitet 1959-1982. Dosja i 

përket fondit Operativ.  

14. Dosje nr. 23 Grupi i Sillogut Vorio Epirot Himariot të vitit 1945, në ngarkim të K. Ll. M., 

me 82 (tetëdhjetë e dy) fletë. Niveli i klasifikimit të dokumenteve është “Sekret”. 

Dokumentet datojnë në vitet 1946-1984. Dosja i përket fondit Operativ.  

15. Kartelë model 1 nr. 3970, në ngarkim të Gj. P. G., me 1 (një) fletë. Niveli i klasifikimit të 

kartelës është “Sekret”. Kartela daton në vitin 1980. Kartela i përket fondit Dega e 

Punëve të Brendshme Shkodër.  

16. Dosje përpunimi nr. 4701, në ngarkim të S. H. P., me 102 (njëqind e dy) fletë. Niveli i 

klasifikimit të dokumenteve është “Tepër Sekret”. Dokumentet datojnë në vitet 1970-

1990. Dosja i përket fondi Dega e Punëve të Brendshme Fier.  

17. Dosje personale dhe pune nr. 6843, në ngarkim të R. M. O. (M.), me 108 (njëqind e tetë) 

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

vitet 1985-1989. Dosja i përket fondit Dega e Punëve të Brendshme Durrës.   

18. Dosje formulare nr. 669, në ngarkim të Xh. M. I., me 143 (njëqind e dyzet e tre) fletë + 

kartelë model 1. Niveli i klasifikimit të dokumenteve është “Tepër Sekret”. Dokumentet 

datojnë në vitet 1966-1982. Dosja i përket fondit Dega e Punëve të Brendshme Pogradec.  

19. Dosje përpunimi nr. 3313, në ngarkim të L. P. Ç., me 70 (shtatëdhjetë) fletë dhe një zarf 

me fotografi. Niveli i klasifikimit të dokumenteve është “Sekret”. Dokumentet datojnë në 

vitet 1960-1992(viti 1992 është vendimi i arkivimit). Dosja i përket fondit Dega e Punëve 

të Brendshme Sarandë. 

20. Dosje përpunimi nr. 11676, në ngarkim të S. L. Ç., me 191 (njëqind e nëntëdhjetë e një) 

fletë dhe kartelë model 1. Niveli i klasifikimit të dokumenteve është “Sekret”. 

Dokumentet datojnë në vitin 1987. Dosja i përket fondit Drejtoria e Punëve të Brendshme 

Tiranë.  

21. Dosje personale nr. 14573, në ngarkim të S. L. Ç., me 24 (njëzet e katër) fletë dhe zarf 

me 8 (tetë) fletë. Niveli i klasifikimit të dokumenteve është “Tepër Sekret”. Dokumentet 



datojnë në vitet 1987-1990. Dosja i përket fondit Drejtoria e Punëve të Brendshme 

Tiranë. 

22. Kartelë model 2 nr. 182, në ngarkim të N. V. Z., me 1 (një) fletë. Niveli i klasifikimit të 

kartelës është “Tepër Sekret”. Kartela daton në vitin 1986. Kartela i përket fondit Dega 

IV.  

23. Dosje formulare nr. 3892, në ngarkim të U. R. E. me 65 (gjashtëdhjetë e pesë) fletë dhe 

kartelë model 1. Niveli i klasifikimit të dokumenteve është “Sekret”. Dokumentet datojnë 

në vitet 1976-1980. Dosja i përket fondit Dega e Punëve të Brendshme Korçë.  

24. Dosje përpunimi nr. 2288, në ngarkim të D. M. D., me 18 (tetëmbëdhjetë) fletë dhe 

kartelë model 1. Niveli i klasifikimit të dokumenteve është “Sekret”. Dokumentet datojnë 

në vitet 1975-1990. Dosja i përket fondit Dega e Punëve të Brendshme Krujë.  

25. Dosje përpunimi nr. 11928, në ngarkim të J. Sh. Gj., me 146 (njëqind e dyzet e gjashtë) 

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

vitet 1987-1989. Dosja i përket fondit Drejtoria e Punëve të Brendshme Tiranë.  

26. Dosje agjenturale “Shushunjat” nr. 129, me 2 fashikuj me 92 (nëntëdhjetë e dy) fletë në 

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

vitin 1977. Dosja i përket fondit Dega e Punëve të Brendshme Lushnje.  

27. Dosje personale dhe pune nr.10305, në ngarkim të Z. M. P., me 62 (gjashtëdhjetë fletë). 

Dokumentet në dosje datojnë në vitet 1975-1983. Dosja i përket fondit Operativ 

28. Shkresa nr.7/4 Prot datë 20.05.2019 me lëndën “Informacion mbi dorëzimin e 

dokumenteve të fotokopjuara në përmbushje të përgjigjeve të praktikave të ndryshme nga 

Sektori i Përpunimit” drejtuar Drejtorisë së Informacionit” për dijeni Sekretarit të 

Përgjithshëm.  

29. Dosje personale nr. 83/1, në ngarkim të N. V. J., me 54 (pesëdhjetë e pesë) fletë + 14 

(katërmbëdhjetë) fletë në zarf + kartelë model 2 (një) fletë dhe kartelë model 4 (një) fletë. 

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

1954-1991. Dosja i përket Fondit Drejtoria e II-të.  

30. Dosje personale dhe pune nr. 6005, në ngarkim të Q. A. H., 2 vëllime me 306 (treqind e 

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

dosjes datojnë në vitet 1978-1990. (vendim arshivimi në vitin 1992). Dosja i përket 

Fondit të Veçantë.  

31. Dosje nr. 963 formulare, personale dhe pune, në ngarkim të I. Sh. V., me 4 vëllime me 

421 (katërqind e njëzet e një) fletë në total. Niveli i klasifikimit të dosjes është “Tepër 

Sekret”. Dokumentet e dosjes datojnë në vitet 1955-1987. Dosja i përket fondit Fondi i 

Veçantë. 

32. Historiku i Organeve të Sigurimit të Shtetit. Niveli i klasifikimit është “Sekret”. 

Dokumenti daton në vitin 1976. Historiku i përket Fondit Dega e Punëve të Brendshme 

Pukë. 

33. Fashikull me lista mbi karakteristikat e të arratisurve, me 35 (tridhjetë e pesë) fletë + 1 

(një) hartë. Niveli i klasifikimit është “Tepër Sekret”. Dokumentet datojnë në vitet 1946-

1969. Fashikulli i përket fondit Kosova 



34. Historiku i Bandës së K. S. Ç., me 41 (dyzetë e një) fletë. Niveli i klasifikimit është 

“Tepër Sekret”. Dokumenti daton në vitin 1963. Historiku i përket Fondi Drejtoria e II-të. 

35. Historiku i Bandës së A. T., me 41 (dyzetë e një) fletë. Niveli i klasifikimit të është 

“Sekret”. Dokumenti daton në vitin 1949-1953. Historiku i përket Fondi Drejtoria e II-të. 

36. Historiku i Bandës së T. H., me 59 (pesëdhjetë e nëntë) fletë. Niveli i klasifikimit është 

“Tepër Sekret”. Dokumenti daton në vitin 1953-1955. Historiku i përket Fondi Drejtoria 

e II-të. 

37. Historiku i Bandës së H. G., me 41 (dyzetë e një) fletë. Niveli i klasifikimit është “Tepër 

Sekret”. Dokumentet në dosje datojnë nga vitin 1944-1954. Historiku i përket Fondi 

Drejtoria e II-të.  

38. Historiku i Bandës së K. D., me 68 (gjashtëdhjetë e tetë) fletë. Niveli i klasifikimit është 

“Tepër Sekret”. Dokumenti daton në vitin 1945-1965. Historiku i përket Fondi Drejtoria 

e II-të. 

39. Historiku i Bandës së U. (Zh.) Sh., me 58 (pesëdhjetë e tetë) fletë. Niveli i klasifikimit 

është “Tepër Sekret”. Dokumenti daton në vitin 1949-1966. Historiku i përket Fondi 

Drejtoria e II-të. 

40. Fashikull “Grupi Indipendent me qendër në Belgjikë” nr. 87, me 200 (dyqind) fletë. 

Niveli i klasifikimit është “Tepër Sekret”. Dokumentet datojnë 1961-1987. Fashikulli i 

përket Fondi Drejtoria e II-të. 

41. Fashikull “Grupi Indipendent me qendër në R. F. Gjermane”, me 14 (katërmbëdhjetë) 

fletë. Niveli i klasifikimit është “Tepër Sekret”. Dokumentet e dosjes datojnë 1964-1975. 

Fashikulli i përket Fondi Drejtoria e II-të. 

42. Fashikull “Grupi Indipendent me qendër në Francë”, me 8 (tetë) fletë. Niveli i 

klasifikimit është “Tepër Sekret”. Dokumentet datojnë 1964-1973. Fashikulli i përket 

Fondi Drejtoria e II-të. 

43. Historiku i bandave që kanë qarkulluar në rrethin e Gramshit në vitet 1945-1962, me 64 

(gjashtëdhjetë e katër) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “Tepër Sekret”. 

Dokumentet e dosjes datojnë në vitet 1964-1965. Historiku i përket Fondi Dega e Punëve 

të Brendshme Gramsh. 

44. Procesverbale të të pandehurit H. M., viti 1953, me 37 (tridhjetë e shtatë) fletë. Niveli i 

klasifikimit të dosjes është “Tepër Sekret”. Dokumentet e dosjes datojnë në vitet 1953-

1962. Dokumentet i përkasin Fondi Dega e Punëve të Brendshme Gramsh. 

45. Kartelë Model 2, nr. 8088, në ngarkim të H. H. O., me 1 (një) fletë. Kartela i përket 

fondit Dega IV. 

46. Kartelë Model 2, nr. 112, në ngarkim të B. F. I., me 1 (një) fletë. Kartela i përket fondit 

Dega IV. 

47. Kartelë Model 2, nr. 16, në ngarkim të S. S. M., me 1 (një) fletë. Kartela i përket fondit 

Dega IV 

48. Kartelë Model 2, nr. 198, në ngarkim të R. H. M., me 1 (një) fletë. Kartela i përket fondit 

Dega IV. 

49. Kartelë Model 2, nr. 1877, në ngarkim të Z. F. D., me 1 (një) fletë. Kartela i përket fondit 

Dega IV. 



50. Kartelë Model 2, nr. 3580, në ngarkim të G. B. T., me 1 (një) fletë. Kartela i përket fondit 

Dega IV. 

51. Kartelë Model 2, nr. 795, në ngarkim të A. K. D., me 1 (një) fletë. Kartela i përket fondit 

Dega IV. 

52. Kartelë Model 2, nr. 3225, në ngarkim të A. J. D., me 1 (një) fletë. Kartela i përket fondit 

Dega IV. 

53. Kartelë Model 2, nr. 4026, 20838, në ngarkim të B. D. K., me 1 (një) fletë. Kartela i 

përket fondit Dega IV. 

54. Kartelë Model 2, nr. 5693 në ngarkim të F. K. Sh., me 1 (një) fletë. Kartela i përket fondit 

Dega IV. 

 

I. Deklasifikimin pjesërisht të informacionit të klasifikuar “sekret shtetëror” që gjendet në 

dokumentin si më poshtë: 

 

1. Fletë regjistri i Regjistrit të Agjenturës model nr.2, konkretisht rreshti me nr. rendor 

15.907, në ngarkim të A. L. M., me 1 (një) fletë. Niveli i klasifikimit të regjistrit është 

“Tepër Sekret”. Dokumenti i përket Fondi Drejtoria e Punëve të Brendshme Tiranë. 

2. Fletë regjistri i agjenturës nr. 49, datë 25.12.1976, konkretisht rreshti ku ndodhet numri 

rendor 126, në ngarkim të H. H. O., me 1 (një) fletë. Fondi Dega e Punëve të 

Brendshme Ersekë. 

3. Fletë regjistri nr. 11, datë 19.06.1975, regjistri themeltar i agjenturës, konkretisht rreshti 

ku ndodhet numri rendor 112, në ngarkim të B. F. I., me 1 (një) fletë. Fondi Dega e 

Punëve të Brendshme Ersekë. 

4. Fletë regjistri nr. 12, datë 19.06.1975, regjistri i agjenturës, konkretisht rreshti ku 

ndodhet numri rendor 16, në ngarkim të S. S. M., me 1 (një) fletë. Fondi Dega e Punëve 

të Brendshme Ersekë. 

5. Fletë regjistri nr. 11, datë 19.06.1975, regjistri themeltar i agjenturës, konkretisht rreshti 

ku ndodhet numri rendor 198, në ngarkim të R. H. M., me 1 (një) fletë. Fondi Dega e 

Punëve të Brendshme Ersekë. 

6. Fletë regjistri i agjenturës nr. 49, datë 25.12.1976, konkretisht rreshti ku ndodhet numri 

rendor 1877, në ngarkim të Z. F. D., me 1 (një) fletë. Fondi Dega e Punëve të 

Brendshme Ersekë. 

7. Fletë regjistri i regjistrimit të agjenturës, konkretisht rreshti ku ndodhet numri rendor 

3207, në ngarkim të G. B. T., me 1 (një) fletë. Fondi Dega e Punëve të Brendshme Fier. 

8. Dosje personale dhe pune nr. 110, në ngarkim të M. H. O., konkretisht, nga dosja 

personale karakteristikë punedhe nga dosja e punës nr. 110/1, 5 (fletë). Niveli i 

klasifikimit është “Tepër Sekret”. Dosja i përket fondit Dega e Punëve të Brendshme 

Ersekë.  

9. Fletë regjistri i agjenturës nr. 1, konkretisht rreshti ku ndodhet numri rendor 3148, në 

ngarkim të A. K. D., me 1 (një) fletë. Niveli i klasifikimit i regjistrit është “Tepër 

Sekret”. Fondi Dega e Punëve të Brendshme Elbasan. 



10. Fletë regjistri i agjenturës nr. 1, konkretisht rreshti ku ndodhet numri rendor 3225, në 

ngarkim të A. J. D., me 1 (një) fletë. Fondi Dega e Punëve të Brendshme Fier. 

11. Fletë regjistri i agjenturës nr. 1, konkretisht rreshti ku ndodhet numri rendor 4055, në 

ngarkim të B. D. K., me 1 (një) fletë. Fondi Dega e Punëve të Brendshme Fier. 

12. Fletë regjistri i agjenturës nr. 1, konkretisht rreshti ku ndodhet numri rendor 4129, në 

ngarkim të F. K. Sh., me 1 (një) fletë. Fondi Dega e Punëve të Brendshme Fier. 

13. Dosje Personale nr. 2234, në ngarkim të D. V. Ç., konkretisht 2 (dy) fletë. Niveli i 

klasifikimit të dosjes është “Tepër Sekret”. Dosja i përket fondit Operativ. 

14. Dosje Personale nr. 3034, në ngarkim të N. A. K., konkretisht 3 (tre) fletë. Niveli i 

klasifikimit të dosjes është “Tepër Sekret”. Dosja i përket fondit Operativ. 

15. Dosje Pune nr. 3034/2, në ngarkim të N. A. K., konkretisht 3 (tre) fletë. Niveli i 

klasifikimit të dosjes është “Tepër Sekret”. Dosja i përket fondit Operativ. 

16. Dosje Pune nr. 3034/3, në ngarkim të N. A. K., konkretisht 7 (shtatë) fletë. Niveli i 

klasifikimit të dosjes është “Tepër Sekret”. Dosja i përket fondit Operativ. 

17. Dosje Pune nr. 3034/4, në ngarkim të N. A. K., konkretisht raport i datës 18.03.1967. 

Niveli i klasifikimit të dosjes është “Tepër Sekret”. Dosja i përket fondit Operativ. 

18. Dosje Pune nr. 696, në ngarikim të Q. K. H., konkretisht 16 (gjashtëmbëdhjetë) fletë 

21.04.1966. Niveli i klasifikimit të dosjes është “Tepër Sekret”. Dosja i përket fondit 

Dega e Punëve të Brendshme Elbasan. 

19. Dosje Pune nr. 2337, në ngarkim të V. A. M., konkretisht konkretisht 5 (pesë)flete. 

Niveli i klasifikimit të dosjes është “Tepër Sekret”. Dosja i përket fondit Dega e Punëve 

të Brendshme Elbasan. 

20. Dosje Pune nr. 1121, në ngarkim të Sh. A. B., konkretisht 1 (një) fletë. Niveli i 

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

Brendshme Elbasan. 

21. Dosje Pune nr. 4442, në ngarkim të E. Xh. K., konkretisht 1 (një) fletë. Niveli i 

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

Brendshme Elbasan. 

22. Dosje Pune nr. 7017, në ngarkim të Th. N. M., konkretisht 3 (tre) fletë. Niveli i 

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

Brendshme Elbasan. 

23. Dosje Pune nr. 8847, në ngarkim të A M V, konkretisht 3 (tre) fletë. Niveli i 

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

Brendshme Elbasan. 

24. Dosje Pune nr. 6953, në ngarkim të S. Sh. K., konkretisht 2 (dy) fletë. Niveli i 

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

Brendshme Elbasan. 

25. Dosje Personale nr. 7241, në ngarkim të H. Q. A. (H.), konkretisht 5 (pesë) fletë Niveli 

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

Brendshme Durrës. 



26. Dosje Pune nr. 7241, në ngarkim të H. Q. A. (H.), konkretisht 1 (një) fletë. Niveli i 

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

Brendshme Durrës. 

27. Dosje Personale nr. 4994, në ngarkim të S. I. B., konkretisht 3 (tre) fletë. Niveli i 

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

Brendshme Durrës. 

28. Dosje Personale nr. 4160, në ngarkim të Y. M. T., konkretisht 2 (dy) fletë. Niveli i 

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

Brendshme Dibër. 

29. Dosje Personale nr. 3516, në ngarkim të M. A. Gj., konkretisht 1 (një) fletë. Niveli i 

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

Brendshme Gjirokastër. 

30. Dosje Personale nr. 12677, në ngarkim të Ll. A. L., konkretisht 3 (tre) fletë. Niveli i 

klasifikimit të dosjes është “Tepër Sekret”. Dosja i përket fondit Drejtoria e Punëve të 

Brendshme Tiranë. 

31. Dosje Personale nr. 4502, në ngarkim të Minush Masar Jero, konkretisht 4 (katër).  

Niveli i klasifikimit të dosjes është “Tepër Sekret”. Dosja i përket fondit Dega e Punëve 

të Brendshme Durrës. 

 

KRYETARI I KDZH 

          Gentiana Sula 

 

 


