
VENDIME MBI BAZËN E KËRKESAVE TË INSTITUCIONEVE KUSHTETUESE  
DHE ATYRE PUBLIKE 

 

Vendim nr. 198, datë 06.04.2020 (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”, Autoriteti për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të Shtetit, 

 

V E N D O S I 

1. Të informojë Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë, për informacionin që kërkohet me 
shkresën nr. 5824 prot. datë 25.03.2020, në kuadër të vlerësimit të cilësive etike, morale 
dhe profesionale të kandidatit për Këshilltar në Kabinetin e Ministrit të Financave dhe 
Ekonomisë ", se: 
 

a) Znj. A. H., nga verifikimet e kryera deri tani, nuk figuron të ketë materiale në dokumenta 
të ish-Sigurimit të Shtetit në emër të saj, sipas Nenit 29, pika 2, të Ligjit Nr.45/2015, “Për 
të Drejtën e Informimit për Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore 
Socialiste të Shqipërisë”.  
 

2. Kopje e këtij vendimi t´i dërgohet Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë. 
 

3. Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit. 

 

Kryetare: Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 

 

Vendim nr. 199, datë 06.04.2020 (i shkurtuar) 

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

V E N D O S I 
1. Të informojë Institucionin e Presidentit të Republikës së Shqipërisë, për informacionin që 



kërkohet me shkresën nr. 930 prot datë 25.02.2020, për Z. K. N. L., se nga verifikimet e 
kryera deri tani: 

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

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

 
 

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

3. Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit. 
 
 
 

Kryetare: Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

APO TË FAVORIZUARVE NGA ISH-SIGURIMI I SHTETIT 
 
 

Vendimi Nr. 203, datë 09.04.2020 (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. T., për sa kërkohet në shkresën nr. 735 prot, datë 23.05.2019, ku 

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

a) Dosja gjyqësore, 12189-A me 680 (gjashtëqind e tetëdhjetë) faqe të skanuara, të hedhura 
në format CD për subjektin A. T.. 

b) Fashikull personal nr. 233 me 73 (shtatëdhjetë e tre) faqe të skanuara, të hedhura në format 
CD për subjektin A. T.. 
 

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

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

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

 

Kryetare: Gentiana Sula 

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

 

Vendimi Nr. 204,  datë 09.04.2020 (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. P., për sa kërkohet në shkresën nr. 406 prot, datë 25.03.2019, 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. 2517, Kategoria 2/B e përbërë në total nga 93 faqe të skanuara dhe të 
anonimizuar, të hedhura në format CD, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për subjektin 
L. P.. 

b) Dosja Gjyqësore nr. 10424-A, e përbërë në total nga 146 faqe të skanuara, të hedhura në 
format CD, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për subjektin L. P.. 
 

2.  T´i jepet shtetasit L. 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 

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

 

Vendimi Nr. 205, datë 09.04.2020 (i shkurtuar) 

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

 
V E N D O S I: 

1. Të informojë shtetasen M. Sh., për sa kërkohet nëshkresën nr. 109 prot, datë 02.03.2018, 
ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për N. Sh., ka dokumente në arkivat e ish-
Sigurimit të Shtetit si më poshtë:  



a) Dosje formulare nr. 3440-A, me 252 (dyqind e pesëdhjetë e dy) faqe të skanuara, të hedhura 
në format CD, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit për subjektin N. Sh.. 
 

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 

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

 

Vendimi Nr. 206, datë 09.04.2020 (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 K. K., për sa kërkohet në shkresën nr. 389 prot, datë 19.03.2019, 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. 2152, me 52 (pesëdhjetë e dy) faqe të skanuara, të hedhura në format 
CD për subjektin K. K.. 

b) Dosja gjyqësore, me 12198-A me 103(njëqind e tre) faqe të skanuara, të hedhura në format 
CD për subjektin K. K.. 
 

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



Vendimi Nr. 207, datë 09.04.2020 (i shkurtuar) 

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

V E N D O S I: 
 

1. Të informojë shtetasin E. B., për sa kërkohet në shkresën nr. 655 prot, datë 10.05.2019, ku 
mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për S. B., ka dokumente në arkivat e ish-
Sigurimit të Shtetit si më poshtë:  

a) Dosje Formulare nr. 4485-A, me 22 (njëzet e dy) faqe të skanuara dhe të anonimizuara, të 
hedhura në format CD për subjektin S. B.. 

b) Dosje Hetimore nr. 3070-A, me 39 (tridhjetë e nëntë) faqe të skanuara, dhe të hedhura në 
format CD për subjektin S. B.. 

c) Dosje Kontrolli nr. 282, me 51 (pesëdhjetë e një) faqe të skanuara, të hedhura në format 
CD për subjektin S. B.. 

 

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 

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

 

Vendimi Nr. 208, datë 09.04.2020 (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 K. N., për sa kërkohet në shkresën nr. 571 prot, datë 23.04.2019, ku 
mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për I. N., ka dokumente në arkivat e ish-
Sigurimit të Shtetit si më poshtë:  



a) Dosje Hetimore-Gjyqësore nr.1421 A, me 224 (dyqind e njëzet e katër) faqe të skanuara, 
të hedhura në format CD për subjektin I. N.. 

b) Dosje Përpunimi nr. 5287-A, me 33 (tridhjetë e tre) faqe të skanuara, dhe të anonimizuara 
të hedhura në format CD për subjektin I. N.. 

 

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 

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

 

Vendimi Nr. 209, datë 09.04.2020 (i shkurtuar) 

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

 
V E N D O S I: 

 
1. Të informojë shtetasen N. S., për sa kërkohet në shkresën nr. 687 prot, datë 17.05.2019, ku 

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

a) Dosja Formulare nr. 2479A, me 67 (gjashtëdhjetë e shtatë) faqe të skanuara, të hedhura në 
format CD, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për subjektin H. S.. 
 

2. T´i jepet shtetases N. 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 
Anëtar: Altin Hoxha, Dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj   



Vendimi Nr. 210, datë 09.04.2020 (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. J., për sa kërkohet në shkresënnr.1439 prot, datë 23.10.2019, ku 

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

 
a) Dosja Hetimore-Gjyqsore, nr. 12164, e përbërë në total nga 227 faqe të skanuara, të 

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

b) Dosja Hetimore-Gjyqsore, nr. 13782, e përbërë në total nga 7 faqe të skanuara, të hedhura 
në format CD, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për subjektin G. J. 
 

2. T´i jepet shtetasit G. 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 

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

 

Vendimi Nr. 211, datë 09.04.2020 (i shkurtuar) 

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

 
 



V E N D O S I: 
 

1. Të informojë shtetasin I. J., për sa kërkohet në shkresën nr.1622 prot, datë 20.11.2019, ku 
mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, përshtetasin D. J., ka dokumente në arkivat e 
ish-Sigurimit të Shtetit si më poshtë:  

 
a) Dosja Hetimore-Gjyqsore, nr. 3502, e përbërë në total nga 32 faqe të skanuara, të hedhura 

në format CD, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për subjektin D. J.. 
 

2. T´i jepet shtetasit I. 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 

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

 

Vendimi Nr. 212, datë 09.04.2020 (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 shkresënnr.1557 prot, datë 12.11.2019, 

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

 
a) Dosja Hetimore-Gjyqsore, nr. 1631, e përbërë në total nga 23 faqe të skanuara, të hedhura 

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



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

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

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Gentiana Sula 

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

 

Vendimi Nr. 213, datë 09.04.2020 (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. T., për sa kërkohet në shkresën nr. 735 prot, datë 23.05.2019, ku 

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

a) Dosja gjyqësore, 12189-A me 680 (gjashtëqind e tetëdhjetë) faqe të skanuara, të hedhura 
në format CD për subjektin A. T.. 

b) Fashikull personal nr. 233 me 73 (shtatëdhjetë e tre) faqe të skanuara, të hedhura në format 
CD për subjektin A. T.. 
 

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

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

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

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



Vendimi Nr. 214, datë 16.04.2020 (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. M., për sa kërkohet në shkresën nr. 1463 prot, datë 29.10.2019, 

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

 
a) Dosja Formulare nr. 239, e përbërë në total nga 22 faqe të skanuara dhe të anonimizuar, të 

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

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

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

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Gentiana Sula 

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

 

Vendimi Nr. 215, datë 16.04.2020 (i shkurtuar) 

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

 
V E N D O S I: 

1. Të informojë shtetasin I. P. për sa kërkohet në shkresënnr. 1322 prot, datë 01.10.2019, ku 
mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për P. P., ka dokumente në arkivat e ish-
Sigurimit të Shtetit si më poshtë:  



 
a) Dosja Formulare nr. 637, Kategoria 2B, e përbërë në total nga 37 faqe të skanuara të 

hedhura në format CD, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për subjektin P. P. 
b) Dosja Hetimore- Gjyqësore nr. 5727-A e përbërë në total nga 32 faqe të skanuara të 

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

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

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

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Gentiana Sula 

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

 

Vendimi Nr. 216, datë 16.04.2020 (i shkurtuar) 

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

 
V E N D O S I: 

 
1. Të informojë shtetasin I. K., për sa kërkohet në shkresën nr. 714 prot, datë 20.05.2019, ku 

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

a) Dosja Hetuesie Nr. 11204, e përbërë në total nga 192 faqe të skanuara dhe të anonimizuar, 
të hedhura në format CD, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për subjektin Q. K.. 

b) Dosja Nr. 4360/2, e përbërë në total nga 157 faqe të skanuara dhe të anonimizuar, të 
hedhura në format CD, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për subjektin Q. K.. 

c) Dosja Përpunimi nr. 4360, Kategoria 2B, e përbërë në total nga 374 faqe të skanuara dhe 
të anonimizuar, të hedhura në format CD, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për 
subjektin Q. K.. 

d) Dosja Përpunimi nr. 4360/1, Kategoria 2A, e përbërë në total nga 255 faqe të skanuara dhe 



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

e) Dosja Zarfi, e përbërë në total nga 50 faqe të skanuara dhe të anonimizuar, të hedhura në 
format CD, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për subjektin Q. K.. 
 

2. T´i jepet shtetasit I. 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 

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

 

 

Vendimi Nr. 217, datë 16.04.2020 (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. Y., për sa kërkohet në shkresën nr. 289 prot, datë 26.02.2019, ku 
mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, ka dokumente në arkivat e ish-Sigurimit të 
Shtetit si më poshtë:  

a) Dosje Formulare nr. 4843, e përbërë nga 24 faqe, të skanuara dhe anonimizuar, të hedhura 
në format CD, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për subjektin F. Y.. 

b) Dosje Hetimore-Gjyqësore nr.12293, e përbërë nga 207 faqe, të skanuara,  të hedhura në 
format CD, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për subjektin F. Y.. 

 

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



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

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Gentiana Sula 

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

 

Vendimi Nr. 218, datë 16.04.2020 (i shkurtuar) 

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

 
V E N D O S I: 

 
1. Të informojë shtetasin M. M., për sa kërkohet në shkresënnr. 270 prot, datë 21.02.2019, ku 

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

 
a) Dosja Kërkimi nr. 771/4, e përbërë në total nga 48 faqe të skanuara dhe të anonimizuar, të 

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

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

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

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Gentiana Sula 

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

 



Vendimi Nr. 219, datë 16.04.2020 (i shkurtuar) 

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

 
V E N D O S I: 

 
1. Të informojë shtetasin R. H., për sa kërkohet në shkresën nr. 467 prot, datë 02.04.2019, ku 

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

a) Dosja Formulare nr. 275, Kategoria 2B, e përbërë në total nga 377 faqe të skanuara të 
hedhura në format CD, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për subjektin A. H.. 

 

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

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

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare : Gentiana Sula 

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

 

Vendimi Nr. 220, datë 16.04.2020 (i shkurtuar) 

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

 
V E N D O S I: 

1. Të informojë shtetasin E. C., për sa kërkohet në shkresënnr. 1043 prot, datë 22.07.2019, ku 
mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, ka dokumente në arkivat e ish-Sigurimit të 
Shtetit si më poshtë:  



 
a) Dosja Fashikulli Nr. 801/15, e përbërë në total nga 172 faqe të skanuara, të hedhura në 

format CD, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për subjektin E. C.. 
 

2. T´i jepet shtetasit E. 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 

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

 

Vendimi Nr. 221, datë 16.04.2020 (i shkurtuar) 

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

 
V E N D O S I: 

 
1. Të informojë shtetasin I. C., për sa kërkohet në shkresën nr. 944 prot, datë 04.07.2019, ku 

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

 
a) Dosja Fashikulli Nr. 1957/50, e përbërë në total nga 112 faqe të skanuara, të hedhura në 

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

2. T´i jepet shtetasit I. 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 

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

 

Vendimi Nr. 222, datë 16.04.2020 (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 B. P., për sa kërkohet në shkresën nr. 314 prot, datë 04.03.2019, ku 

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

 
a) Dosja Fashikulli nr. 3543-A, e përbërë në total nga 347 faqe të skanuara dhe të 

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

b) Dosja Hetimore- Gjyqësore nr. 6095-A, e përbërë në total nga 239 faqe të skanuara dhe të 
anonimizuar, të hedhura në format CD, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për subjektin 
Q. K.. 
 

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

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

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë 

 

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



Vendimi Nr. 223, datë 16.04.2020 (i shkurtuar) 

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

 

V E N D O S I: 
 

1. Të informojë shtetasin I. Ç., për sa kërkohet në shkresën nr. 1161 prot, datë 22.08.2019, ku 
mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, ka dokumente në arkivat e ish-Sigurimit të 
Shtetit si më poshtë:  

a) Dosje Gjyqësore nr.12919, e përbërë nga 149 faqe, të skanuara,  të hedhura në format CD, 
që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për subjektin I. Ç..  
 

2. T´i jepet shtetasit I. 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 

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

 

Vendimi Nr. 224, datë 16.04.2020 (i shkurtuar) 

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

 
V E N D O S I: 

1. Të informojë shtetasin T. F., për sa kërkohet në shkresën nr. 1073 prot, datë 31.07.2019, 
ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, ka dokumente në arkivat e ish-Sigurimit të 
Shtetit si më poshtë:  



a) Dosje Hetimore-Gjyqësore nr. 10146, e përbërë nga 157 faqe, të skanuara,  të hedhura në 
format CD, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për subjektin T. F.. 
 

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

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

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare : Gentiana Sula 

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

 

Vendimi Nr. 225, datë 16.04.2020 (i shkurtuar) 

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

 
V E N D O S I: 

 
1. Të informojë shtetasin M. L., për sa kërkohet në shkresënnr. 1602 prot, datë 19.11.2019, 

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

 
a) Dosja Gjyqësore Nr. 13175/1, e përbërë në total nga 72 faqe të skanuara, të hedhura në 

format CD, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për subjektin M. L.. 
b) Dosja Gjyqësore Nr. 13175/2, e përbërë në total nga 118 faqe të skanuara, të hedhura në 

format CD, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për subjektin M. L.. 
c) Dosja Gjyqësore Nr. 13175/3, e përbërë në total nga 106 faqe të skanuara, të hedhura në 

format CD, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për subjektin M. L.. 
d) Dosja Gjyqësore Nr. 13175/A, e përbërë në total nga 44 faqe të skanuara, të hedhura në 

format CD, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për subjektin M. L.. 
e) Dosja Hetimore Nr. 13175/4, e përbërë në total nga 178 faqe të skanuara, të hedhura në 

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



 

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

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

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare : Gentiana Sula 

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

 

Vendimi Nr. 226, datë 16.04.2020 (i shkurtuar) 

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

 
V E N D O S I: 

 
1. Të informojë shtetasen N. R., për sa kërkohet në shkresënnr. 1372 prot, datë 10.10.2019, 

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

 
a) Dosja Formulare nr. 953, Kategoria 2B, e përbërë në total nga 180 faqe të skanuara dhe të 

anonimizuar, të hedhura në format CD, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për subjektin 
Y.  H.. 

b) Dosja Hetimore- Gjyqësore nr. 1617, e përbërë në total nga 44 faqe të skanuara dhe të 
anonimizuar, të hedhura në format CD, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për subjektin 
Y. H.. 

c) Dosja Hetimore- Gjyqësore nr. 308, e përbërë në total nga 243 faqe të skanuara dhe të 
anonimizuar, të hedhura në format CD, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për subjektin 
Y. H.. 
 

2. T´i jepet shtetases N. 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 

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

 

Vendimi Nr. 227, datë 16.04.2020 (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. D., për sa kërkohet në shkresën nr. 487 prot, datë 05.04.2019, ku 

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

 
a) Dosja Formulare nr. 5716-A, Kategoria 2B, e përbërë në total nga 59 faqe të skanuara dhe 

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

b) Dosja Hetimore- Gjyqësore nr. 3908, e përbërë në total nga 15 faqe të skanuara dhe të 
anonimizuar, të hedhura në format CD, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për subjektin 
M. D.. 

c) Dosja Hetimore- Gjyqësore nr. 10080-A, e përbërë në total nga 131 faqe të skanuara dhe 
të anonimizuar, të hedhura në format CD, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për 
subjektin K. D.. 
 

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

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



4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare : Gentiana Sula 

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

 

Vendimi Nr. 228, datë 16.04.2020 (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. Z., për sa kërkohet në shkresën nr. 1233 prot, datë 10.09.2019, 

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. 2464, Kategoria 2/A, e përbërë nga 245 faqe, të skanuara dhe 
anonimizuar,  të hedhura në format CD, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për subjektin 
R. Z.. 

 
b) Dosje Hetimore Gjyqësore nr. 3321, e përbërë nga 89 faqe, të skanuara,  të hedhura në 

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

2. T´i jepet shtetasit A. 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 

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

 



Vendimi Nr. 229, datë 16.04.2020 (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. Y., për sa kërkohet në shkresën nr. 289 prot, datë 26.02.2019, ku 
mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, ka dokumente në arkivat e ish-Sigurimit të 
Shtetit si më poshtë:  

a) Dosje Formularenr. 4843, e përbërë nga 24 faqe, të skanuara dhe anonimizuar,  të hedhura 
në format CD, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për subjektin F. Y.. 

b) Dosje Hetimore-Gjyqësore nr.12293, e përbërë nga 207 faqe, të skanuara,  të hedhura në 
format CD, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për subjektin F. Y.. 

 

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

 

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

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Gentiana Sula 

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

 

Vendimi Nr. 232, datë 30.04.2020 (i shkurtuar) 

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

 



V E N D O S I: 

1. Të informojë shtetasin E. M., përsa kërkohet në shkresën nr. 1339 prot, datë 07.10.2019, 
ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për B. M., ka dokumente në arkivat e ish-
Sigurimit të Shtetit si më poshtë:  

a) Dosje formulare nr. 756, me 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 
B. M.. 
 

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

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

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare : Gentiana Sula 

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

 

Vendimi Nr. 233, datë 30.04.2020 (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 
dheEntevePublike”, Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e ish – Sigurimit të Shtetit,   

 

V E N D O S I: 

1. Të informojë shtetasin E. M., përsa kërkohet në shkresën nr. 1338 prot, datë 07.10.2019, 
ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për S. L., ka dokumente në arkivat e ish-
Sigurimit të Shtetit si më poshtë:  

a) Fashikull nr. 1448, me 367 (treqind e gjashtëdhjetë e shtatë) faqe të skanuara, të hedhura 
në format CD, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit për subjektin S. L. . 
 

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



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

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare : Gentiana Sula 

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

 

Vendimi Nr. 234, datë 30.04.2020 (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 Socialistetë Shqipërisë”, ligjitnr. 
8480, datë 27.5.1999 “PërFunksionimin e Organeve Kolegjiale të 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. 1358 prot, datë 09.10.2019, 
ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për A. B., ka dokumente në arkivat e ish-
Sigurimit të Shtetit si më poshtë:  

a) Dosje përpunimi nr. 2483, me 310 (treqind e dhjetë) faqe të skanuara dhe të anonimizuara, 
të hedhura në format CD, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit për subjektin A. 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 

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

 

 

 



Vendimi Nr. 235, datë 30.04.2020 (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 “PërFunksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe 
EntevePublike”, Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e ish – Sigurimit të Shtetit,   

 

V E N D O S I: 

1. Të informojë shtetasen A. Ç., për sa kërkohet në shkresën nr. 1739 prot, datë 18.12.2019, 
ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për Z. L., ka dokumente në arkivat e ish-
Sigurimit të Shtetit si më poshtë:  

a) Dosje formulare nr. 1667, kategoria 2B , me  171 (njëqind e shtatëdhjetë e një) faqe të 
skanuara, të anonimizuara, të hedhura në format CD, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit 
për subjektin Z. L. 

b) Dosje gjyqësore nr 5984-A me 26 (njëzet e gjashtë) faqe të skanuara, të hedhura në format 
CD, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit për subjektin Z. L.. 

c) Dosje hetimore- gjyqësore nr 11072 me 120 (njëqind e njëzet) faqe të skanuara, të hedhura 
në format CD, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit për subjektin Z. L.. 
 

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

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

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Gentiana Sula 

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

 

 

Vendimi Nr. 236, datë 30.04.2020 (i shkurtuar) 

Bazuar në nenin 5, nenin 19, 20 e 23 vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 
Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 



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

 
V E N D O S I: 

 
1. Të informojë shtetasin B. B., për sa kërkohet në shkresën nr. 1302 prot, datë 26.09.2019, 

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

 

a) Dosja Formulare nr. 411, Kategoria 2A, e përbërë në total nga 103 faqe të skanuara dhe të 
anonimizuara, të hedhura në format CD, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për subjektin 
S. B.. 

b) Dosja Hetimore- Gjyqësore nr. 3366-A e përbërë në total nga 425 faqe të skanuara të 
hedhura në format CD, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për S. B.. 
 

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

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

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare : Gentiana Sula 

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

 

Vendimi Nr. 237, datë 30.04.2020 (i shkurtuar) 

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

V E N D O S I: 
 

1. Të informojë shtetasin E. A., për sa kërkohet në shkresënnr. 509 prot, datë 09.04.2019, ku 
mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për N.N.A., ka dokumente në arkivat e ish-
Sigurimit të Shtetit si më poshtë:  



 

a) Dosja Hetimore- Gjyqësore nr. 8642-A e përbërë në total nga 263 faqe të skanuara të 
hedhura në format CD, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për subjektin N.A.. 

b) Dosja Përpunimi nr. 584, Kategoria 2B, e përbërë në total nga 73 faqe të anonimizuara të 
hedhura në format CD, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për N.Rr. A.. 

 

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

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

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare : Gentiana Sula 

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

 

Vendimi Nr. 238, datë 30.04.2020 (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. V., për sa kërkohet në shkresën nr. 643 prot, datë 09.05.2019, ku 

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

 
a) Dosja Formulare nr. 2802-A, Kategoria 2A, e përbërë në total nga 211 faqe të skanuara 

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

b) Dosja Gjyqësore Nr. 1376, e përbërë në total nga 466 faqe të skanuara të hedhura në format 
CD, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për subjektin I.  V.. 

c) Dosja Gjyqësore Nr. 1617, e përbërë në total nga 44 faqe të skanuara të hedhura në format 
CD, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për subjektin I. V.. 



d) Dosja Gjyqësore Nr. 2836-A, e përbërë në total nga 929 faqe të skanuara të hedhura në 
format CD, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për subjektin I.  V. 

e) Dosja Hetimore Nr. 2496-A, e përbërë në total nga 126 faqe të skanuara të hedhura në 
format CD, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për subjektin I.  V. 

f) Dosja Extra, e përbërë në total nga 10 faqe të skanuara të hedhura në format CD, që 
ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për subjektin I. V. 
 

2. T´i jepet shtetasit G. 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 

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

 

Vendimi Nr. 239, datë 30.04.2020 (i shkurtuar) 

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

 

V E N D O S I: 
 

1. Të informojë shtetasin M. D., për sa kërkohet në shkresën nr.1267 prot, datë 17.09.2019, 
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. 11514, e përbërë nga 107( njëqind e shtatë) faqe, të 
skanuara,  të hedhura në format CD, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për subjektin B. 
D..  
 

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



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

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetarja: Gentiana Sula 

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

 

Vendimi Nr. 240, datë 30.04.2020 (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. Ll., për sa kërkohet në shkresën nr.964 prot, datë 05.07.2019, ku 
mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, ka dokumente në arkivat e ish-Sigurimit të 
Shtetit si më poshtë:  

a) Dosje Hetimore Gjyqësore nr. 8046, e përbërë nga 13 (trembëdhjetë) faqe, të skanuara,  të 
hedhura në format CD, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për subjektin H. Ll..  

 

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

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

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare : Gentiana Sula 

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

 



Vendimi Nr. 241, datë 30.04.2020 (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.1097 prot, datë 07.08.2019 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. 3761, e përbërë nga 33 (tridhjetë e tre) faqe, të skanuara,  të 
hedhura në format CD, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për subjektin H. 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.  

 

Kryetarja: Gentiana Sula 

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

 

Vendimi Nr. 242, datë 30.04.2020 (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. P., për sa kërkohet në shkresën nr.710 prot, datë 20.05.2019, ku 
mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, ka dokumente në arkivat e ish-Sigurimit të 
Shtetit si më poshtë:  



a) Dosje Hetimore Gjyqësore nr. 1452, e përbërë nga 116 faqe, të skanuara,  të hedhura në 
format CD, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për subjektin O. P.. 
 

2. T´i jepet shtetasit L. 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.  

 

Kryetarja: Gentiana Sula 

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

 

Vendimi Nr. 243, datë 30.04.2020 (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 Zh. P., për sa kërkohet në shkresën nr. 986 prot, datë 10.07.2019, 
ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, ka dokumente në arkivat e ish-Sigurimit të 
Shtetit si më poshtë: 

a) Dosje Hetimore-Gjyqësore nr. 11158, e përbërë nga 82 (tetëdhjetë e dy) faqe, të skanuara,  
të hedhura në format CD, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për subjektin Zh. P.. 
 

2. T´i jepet shtetasit Zh. 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 

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

 

Vendimi Nr. 244, datë 30.04.2020 (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 K. R., për sa kërkohet në shkresënnr. 1298 prot, datë 25.09.2019, 

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

 
a) Dosja Autobiografia Nr. 219, e përbërë në total nga 72 faqe të skanuara, të hedhura në 

format CD, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për subjektin Z. R..  
b) Dosja Nr. 218, e përbërë në total nga 18 faqe të skanuara, të hedhura në format CD, që 

ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për subjektin Z. R.. 
c) Dosja Nr. 688, e përbërë në total nga 154 faqe të skanuara, të hedhura në format CD, që 

ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për subjektin Z. R.. 
 

2. T´i jepet shtetasit K. 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 

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



Vendimi Nr. 245, datë 30.04.2020 (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. M., për sa kërkohet në shkresënnr. 683prot, datë 17.05.2019, ku 

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

 
a) Dosja Hetimore- Gjyqësore nr. 11016, e përbërë në total nga 96 faqe të skanuara, të hedhura 

në format CD, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për subjektin R. M.. 
b) Dosja Përpunimi Nr. 86, Kategoria 2B, e përbërë në total nga 184 faqe të skanuara dhe të 

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

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

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

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Gentiana Sula 

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

 

Vendimi Nr. 246, datë 30.04.2020 (i shkurtuar) 

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

 
V E N D O S I: 



1. Të informojë shtetasin I. L., për sa kërkohet në shkresënnr. 1181 prot, datë 30.08.2019, ku 
mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, ka dokumente në arkivat e ish-Sigurimit të 
Shtetit si më poshtë:  

 
a) Dosja Formulare Nr. 252/A, Kategoria 2A, e përbërë në total nga 290 faqe të skanuara dhe 

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

2. T´i jepet shtetasit I. 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 

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

 

Vendimi Nr. 247, datë 30.04.2020 (i shkurtuar) 

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

 

                                                             V E N D O S I 

1. Të informojë shtetasin M. Sh., për sa kërkohet në shkresën nr. 249 prot., datë 21.02.2020, 
që mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna qëtë ketë qenë 
ndonjëherë i survejuar apo të ketë dokumente për të në arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit, 
që të ketë qenë bashkëpunëtor si dhe për të vërtetuar që të ketë qenë i favorizuar.   

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  
 

Kryetarja: Gentiana Sula 

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



Vendimi Nr. 248, datë 30.04.2020 (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 H. A., për sa kërkohet në shkresën nr.1030 prot., dt. 18.07.2019, që 
mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që shtetasi A. A., të 
ketë qenë ndonjëherë i survejuar apo të ketë dokumente për të në arkivat e ish-Sigurimit të 
Shtetit.   

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  
 

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

Vendimi Nr. 249, datë 30.04.2020 (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 H. A., për sa kërkohet në shkresën nr.1031 prot., dt. 18.07.2019, që 
mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që shtetasi H. A., të 
ketë qenë ndonjëherë i survejuar apo të ketë dokumente për të në arkivat e ish-Sigurimit të 
Shtetit.   

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  
 

Kryetare: Gentiana Sula 

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

 

 



Vendimi Nr. 250, datë 30.04.2020 (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. L., për sa kërkohet në shkresën nr. 269 prot., datë 25.02.2020, 
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, 
që nuk ka qenë bashkëpunëtor si dhe për të vërtetuar nuk ka qenë i favorizuar.   

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  
 

Kryetare: Gentiana Sula 

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

 

Vendimi Nr. 251, datë 30.04.2020 (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 Th. A., për sa kërkohet në shkresën nr. 246 prot., datë 20.02.2020, 
që mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që shtetasi Th. A., 
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 

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

 



VENDIME TË ORGANIZIMIT TË BRENDSHËM TË AUTORITETIT 

 
 

Vendim nr. 200 datë 06.04.2020 (i shkurtuar) 

Bazuar në: 1. Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 243, datë 24.03.2020, Shpalljen e gjëndjes së 
fatkeqësisë natyrore në të gjithë Republikën e Shqipërisë për shkak të epidemisë së shkaktuar nga 
COVID-19. (Fletorja Zyrtare nr. 48, date 24 mars 2020); 2.  Vendim i Komitetit Ndërministror i 
Emergjencave Civile Nr.1, datë 25.3.2020, “Për konfirmimin dhe vijimin e zbatimit të masave të 
veçanta administrative të marra gjatë kohëzgjatjes së periudhës së infeksionit të shkaktuar nga 
COVID-19” (Fletorja Zyrtare nr. 52, date 26 mar 2020); 3. Ligj nr. 45/2015 Për të Drejtën e 
Informimit për Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të 
Shqipërisë, Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të Shtetit të Republikës së 
Shqipërisë; 4. Rregulloren e Brendshme të Institucionit “Për Organizimin dhe funksionimin e 
Autoritetit për Informimin mbi Dokumentet e ish-sigurimit të Shtetit” në mbledhjen e datës 
06.04.2020,  

 
V E N D O S I 

 
1. Miratimin e Udhëzuesit të masave organizative dhe administrative të Autoritetit për 

Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë (AIDSSH) 
në kushtet e EPIDEMISË SË SHKAKTUAR NGA COVID-19. 
 

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

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

 

 

 

 

 



BIBLIOGRAFIA E INFORMACIONIT TË DEKLASIFIKUAR 

 

Bibliografia e informacionit të deklasifikuar në AIDSSH me vendim nr. 11, datë 30.04.2020 
  

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. 11, datë 
30.04.2020, si më poshtë:   
  
 
Fondi arkivor i ish-Sigurimit të Shtetit që administrohet nga AIDSSH 

 
1. Dosje personale dhe pune nr. 560 me pseudonimin “Lëndina” në ngarkim të S. N. Dosja ka  

367 (treqind e gjashtëdhjetë e shtatë) fletë. Niveli i klasifikimit “Tepër Sekret”. Dosja i përket 
fondit Dega e Punëve të Brendshme Tropojë.  

2. Dosje pune nr. 111 me pseudonimin “Çekani”, në ngarkim të Sh. S. Dosja është me tre 
volume me 986 (nëntëqind e tetëdhjetë e gjashtë) fletë. Niveli i klasifikimit “Tepër Sekret”. 
Dosja i përket fondit Dega e Punëve të Brendshme Tiranë. 

3. Dosje personale dhe pune nr. 4345 me pseudonimin “Fortesa”, në ngarkim të Sh. S. Dosja 
ka  120 (njëqind e njëzetë) fletë dhe 205 (dyqind e pesë) fletë. Niveli i klasifikimit “Tepër 
Sekret”. Dosja i përket fondit Dega e Punëve të Brendshme Tiranë. 

4. Dosje personale dhe pune nr. 9485 me pseudonimin “Kalaja”, në ngarkim të Dh. Sh. Dosja 
ka përkatësisht  16 (gjashtëmbëdhjetë) fletë dhe 5 (pesë) fletë + 2 (dy) kartela Model 2. Niveli 
i klasifikimit “Sekret”. Dosja i përket fondit Dega e Punëve të Brendshme Elbasan. 

5. Dosje personale dhe pune nr. 6161 me pseudonimin “Arsimtari”,  në ngarkim të O. Ç. Dosja 
ka përkatësisht  31 (tridhjetë e një) fletë dhe 4 (katër) fletë. Niveli i klasifikimit “Sekret”. 
Dosja i përket fondit Dega e Punëve të Brendshme Sarandë. 

6. Dosje personale dhe pune nr. 6932 me pseudonimin “Agimi”, në ngarkim të D. L. Dosja ka  
përkatësisht 107 (njëqind e shtatë) fletë dhe 311 (treqind e njëmbëdhjetë) fletë. Niveli i 
klasifikimit “Sekret”. Dosja i përket fondit Dega e Punëve të Brendshme Vlorë. 

7. Dosje personale nr. 15961 me pseudonimin “Shkëmbi” në ngarkim të M. V. Dosja ka  48 
(dyzetë e tetë) fletë. Niveli i klasifikimit “Sekret”. Dosja i përket fondit Dega e Punëve të 
Brendshme Tiranë. 

8. Dosje personale dhe pune nr. 5021 me pseudonimin “Orteku” në ngarkim të H. M. Dosja ka 
përkatësisht 53 (pesëdhjetë e tre) fletë dhe 454 (katërqind e pesëdhjetë e katër) fletë. Niveli 
i klasifikimit “Sekret”. Dosja i përket fondit Dega e Punëve të Brendshme Vlorë. 



9. Dosje personale dhe pune nr. 2123 me pseudonimin “Dobrej” në ngarkim të S. R. Dosja ka 
37 (tridhjetë e shtatë) fletë. Niveli i klasifikimit “Sekret”. Dosja i përket fondit Dega e Punëve 
të Brendshme Tropojë. 

10. Dosje personale dhe pune nr. 1366 me pseudonimin “Pisha” në ngarkim të Xh. Sh. Dosja ka 
58 (pesëdhjetë e tetë) fletë. Niveli i klasifikimit “Sekret”. Dosja i përket fondit Dega e Punëve 
të Brendshme Pukë. 

11. Dosje pune nr. 1833 me pseudonimin “Fiku” në ngarkim të K. P. Dosja ka   9 (nëntë) fletë. 
Niveli i klasifikimit “Sekret”. Dosja i përket fondit Dega e Punëve të Brendshme Tropojë. 

12. Fashikull nr. 2367, në ngarkim të A. H (R). Dosja ka 46 (dyzetë e gjashtë) fletë. Niveli i 
klasifikimit të dosjes është “Tepër Sekret”. Dosja i përket Fondit të Arratisurit.  

13. Dosje formulare nr. 11647, kategoria 2/A, në ngarkim të Xh. A. Dosja ka 190 (njëqind e 
nëntëdhjetë) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “Tepër Sekret”. Dosja i përket Fondit 
Dega e Punëve të Brendshme Tiranë. 

14. Dosje personale dhe pune nr. 9568, në ngarkim të R. L. Dosja ka  përkatësisht  13 
(trembëdhjetë) dhe 4 (katër) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “Sekret”. Dosja i përket 
fondit Dega e Punëve të Brendshme Shkodër. 

15. Dosje formulare nr. 498, kategoria 2/B, në ngarkim të Xh. M. Dosja ka  80 (tetëdhjetë) fletë. 
Niveli i klasifikimit të dosjes është “Tepër Sekret”. Dosja i përket fondit Operativ. 

16. Fashikull nr. 191, në ngarkim të Z. M. Dosja ka  48 (dyzetë e tetë) fletë. Niveli i klasifikimit 
të dosjes është “Tepër Sekret”. Dosja i përket fondit Të Arratisur.  

17. Kartelë Model 2 nr. 26, në ngarkim të P. H., me 1 (një) fletë. Fondi Dega IV. 
18. Kartelë Model 2 nr. 6338, në ngarkim të A. B., me 1 (një) fletë. Kartela i përket fondit Dega 

IV.  
19. Kartelë Model 2 nr. 13395, në ngarkim të Xh. A., me 2 (dy) fletë. Fondi Dega IV. 
20. Kartelë Model 2 nr. 83, në ngarkim të A. K., me 1 (një) fletë. Kartela i përket fondit Dega 

IV.  
21. Kartelë Model 2 nr. 2240, në ngarkim të K. L., me 1 (një) fletë. Kartela i përket fondit Dega 

IV.  
22. Kartelë Model 2 nr. 6950, në ngarkim të H. H., me 1 (një) fletë. Kartela i përket fondit Dega 

IV.  
23. Kartelë Model 2 nr. 9633, në ngarkim të K. S., me 1 (një) fletë. Kartela i përket fondit Dega 

IV.  
24. Kartelë Model 2 nr. 5528, në ngarkim të M. S., me 1 (një) fletë. Kartela i përket fondit Dega 

IV.  
25. Kartelë Model 2 nr. 7135, në ngarkim të Xh. M., me 1 (një) fletë. Kartela i përket fondit 

Dega IV.  
26. Kartelë Model 2 në ngarkim të R. R., me 1 (një) fletë. Kartela i përket fondit Dega IV.  
27. Kartelë Model 2 nr. 4705,  në ngarkim të N. E., me 1 (një) fletë. Kartela i përket fondit Dega 

IV.  



28. Kartelë Model 2 nr. 6296, në ngarkim të Gj. Dh., me 1 (një) fletë. Kartela i përket fondit 
Dega IV.  

29. Kartelë Model 2 nr. 7160, në ngarkim të F. S., me 1 (një) fletë. Kartela i përket fondit Dega 
IV.  

30. Kartelë Model 2 nr. 7186, në ngarkim të S. S., me 1 (një) fletë. Kartela i përket fondit Dega 
IV.  

31. Kartelë Model 2 nr. 12126, në ngarkim të T. B., me 1 (një) fletë. Kartela i përket fondit Dega 
IV.  

32. Kartelë Model 2 nr. 13397, në ngarkim të Z. S., me 1 (një) fletë. Kartela i përket fondit Dega 
IV.  

33. Kartelë Model 2 nr. 5331, në ngarkim të K. H., me 1 (një) fletë. Kartela i përket fondit Dega 
IV.  

34. Kartelë Model 2 nr. 5058, në ngarkim të O. C., me 1 (një) fletë. Kartela i përket fondit Dega 
IV.  

35. Kartelë Model 2 nr. 68, në ngarkim të R. H., me 1 (një) fletë. Kartela i përket fondit Dega 
IV.  

36. Kartelë Model 2 nr. 3433, në ngarkim të H. Sh., me 1 (një) fletë. Kartela i përket fondit Dega 
IV.  

37. Kartelë Model 2 nr. 3431, në ngarkim të F. A., me 1 (një) fletë. Kartela i përket fondit Dega 
IV.  

38. Kartelë Model 2 nr. 5532, në ngarkim të K. P., me 1 (një) fletë. Kartela i përket fondit Dega 
IV.  

39. Kartelë Model 2 nr. 764, 25401, në ngarkim të G. A., me 1 (një) fletë. Kartela i përket fondit 
Dega IV.  

40. Kartelë Model 2 nr. 2447, në ngarkim të K. K., me 1 (një) fletë. Kartela i përket fondit Dega 
IV.  

41. Kartelë Model 2 nr. 1515, 2032, në ngarkim të K. M., me 1 (një) fletë. Kartela i përket fondit 
Dega IV.  

42. Kartelë Model 2 nr. 1850, 2774, 25400, në ngarkim të F. D., me 1 (një) fletë. Kartela i përket 
fondit Dega IV.  

43. Kartelë Model 2 nr. 2123, në ngarkim të S. R., me 1 (një) fletë. Kartela i përket fondit Dega 
IV.  

  
 
Deklasifikimin e pjesshëm të informacionit: 
 

1. Fletë regjistri Model 2, konkretisht rreshti me nr. rendor 398, në ngarkim të N. R.  Regjistri 
i përket fondit Dega e Punëve të Brendshme Tropojë.   

2. Fletë regjistri për Regjistrimin e Bashkëpunëtorëve Model 2 Nr. 1, konkretisht rreshti me 
nr. rendor 770, në ngarkim të P. H.  Fondi Dega e Punëve të Brendshme Lezhë. 



3. Fletë regjistri i agjenturës nr. 1, konkretisht rreshti me nr. rendor 1984, në ngarkim të Xh. 
A. Fondi Dega e Punëve të Brendshme Mirditë. 

4. Fletë regjistri i agjenturës nr. 1-12860, konkretisht rreshti me nr. rendor 6769, në ngarkim 
të Xh. A. Fondi Dega IV. 

5. Fletë regjistri i agjenturës nr. 12861-24280, konkretisht rreshti me nr. rendor 20145, në 
ngarkim të Xh. A.  Fondi Dega IV. 

6. Fletë regjistri i agjenturës nr. 1/1, konkretisht rreshti me nr. rendor 8082, në ngarkim të Xh. 
A. Fondi Dega e Punëve të Brendshme Tiranë. 

7. Fletë regjistri i agjenturës Model 2, konkretisht rreshti me nr. rendor 13395, në ngarkim të 
Xh. A.  Fondi Dega e Punëve të Brendshme Tiranë. 

8. Fletë regjistri i agjenturës nr. 1, konkretisht rreshti me nr. rendor 813, në ngarkim të Z. M. 
Fondi Dega e Punëve të Brendshme Pogradec. 

9. Fletë regjistri nr. 2, konkretisht rreshti me nr. rendor 6338, në ngarkim të A. B.  Regjistri i 
përket fondit Dega e Punëve të Brendshme Elbasan.   

10. Fletë regjistri nr. 2, konkretisht rreshti me nr. rendor 5828, në ngarkim të K. L.  Regjistri i 
përket fondit Dega e Punëve të Brendshme Elbasan.   

11. Fletë regjistri nr. 2, konkretisht rreshti me nr. rendor 5194, në ngarkim të H. C. Regjistri i 
përket fondit Dega e Punëve të Brendshme Elbasan.   

12. Fletë regjistri nr. 1, konkretisht rreshti me nr. rendor 1798, në ngarkim të H. C. Regjistri i 
përket fondit Dega e Punëve të Brendshme Lezhë.   

13. Fletë regjistri nr. 2, konkretisht rreshti me nr. rendor 8948, në ngarkim të H. E. Regjistri i 
përket fondit Dega e Punëve të Brendshme Elbasan.   

14. Fletë regjistri Model 2, konkretisht rreshti me nr. rendor 9381, në ngarkim të P. M. Regjistri 
i përket fondit Dega e Punëve të Brendshme Elbasan.   

15. Fletë regjistri Model 10, konkretisht rreshti me nr. rendor 223, në ngarkim të A. K. Regjistri 
i përket fondit Dega e Punëve të Brendshme Elbasan.   

16. Fletë regjistri Model 10, konkretisht rreshti me nr. rendor 307, në ngarkim të K. L. Regjistri 
i përket fondit Dega e Punëve të Brendshme Elbasan.   

17. Fletë regjistri Model 10, konkretisht rreshti me nr. rendor 874, në ngarkim të A. P.  Regjistri 
i përket fondit Dega e Punëve të Brendshme Elbasan.   

18. Fletë regjistri Model 10, konkretisht rreshti me nr. rendor 908, në ngarkim të H. H.  Regjistri 
i përket fondit Dega e Punëve të Brendshme Elbasan.   

19. Fletë regjistri Model 10, konkretisht rreshti me nr. rendor 908, në ngarkim të K. S.  Regjistri 
i përket fondit Dega e Punëve të Brendshme Elbasan.   

20. Fletë regjistri nr. 2, konkretisht rreshti me nr. rendor 6804, në ngarkim të P. D.  Regjistri i 
përket fondit Dega e Punëve të Brendshme Elbasan.   

21. Fletë regjistri nr. 2, konkretisht rreshti me nr. rendor 6219, në ngarkim të V. H.  Regjistri i 
përket fondit Dega e Punëve të Brendshme Elbasan.   

22. Fletë regjistri nr. 2, konkretisht rreshti me nr. rendor 5528, në ngarkim të M. S. Regjistri i 
përket fondit Dega e Punëve të Brendshme Elbasan.   



23. Fletë regjistri nr. 2, konkretisht rreshti me nr. rendor 7211, në ngarkim të P. Th. Regjistri i 
përket fondit Dega e Punëve të Brendshme Elbasan.   

24. Fletë regjistri nr. 2, konkretisht rreshti me nr. rendor 7135, në ngarkim të Xh. M.  Regjistri 
i përket fondit Dega e Punëve të Brendshme Elbasan.   

25. Fletë regjistri nr. 2, konkretisht rreshti me nr. rendor 4625, në ngarkim të R. R. Regjistri i 
përket fondit Dega e Punëve të Brendshme Elbasan.   

26. Fletë regjistri nr. 2, konkretisht rreshti me nr. rendor 6721, në ngarkim të Y. C. Regjistri i 
përket fondit Dega e Punëve të Brendshme Elbasan.   

27. Fletë regjistri nr. 2, konkretisht rreshti me nr. rendor 5141, në ngarkim të Z. C. Regjistri i 
përket fondit Dega e Punëve të Brendshme Elbasan.   

28. Fletë regjistri nr. 2, konkretisht rreshti me nr. rendor 8261, në ngarkim të A. T. Regjistri i 
përket fondit Dega e Punëve të Brendshme Elbasan.   

29. Fletë regjistri nr. 2, konkretisht rreshti me nr. rendor 4705, në ngarkim të N. E. Regjistri i 
përket fondit Dega e Punëve të Brendshme Elbasan.   

30. Fletë regjistri nr. 2, konkretisht rreshti me nr. rendor 6239, në ngarkim të A. Sh. Regjistri i 
përket fondit Dega e Punëve të Brendshme Elbasan.   

31. Fletë regjistri nr. 2, konkretisht rreshti me nr. rendor 6296, në ngarkim të Gj. Dh. Regjistri 
i përket fondit Dega e Punëve të Brendshme Elbasan.   

32. Fletë regjistri nr. 2, konkretisht rreshti me nr. rendor 7160, në ngarkim të F. S. Regjistri i 
përket fondit Dega e Punëve të Brendshme Elbasan.   

33. Fletë regjistri nr. 2, konkretisht rreshti me nr. rendor 7186, në ngarkim të S. S. Regjistri i 
përket fondit Dega e Punëve të Brendshme Elbasan.   

34. Fletë regjistri nr. 2, konkretisht rreshti me nr. rendor 7290, në ngarkim të S. L. Regjistri i 
përket fondit Dega e Punëve të Brendshme Elbasan.   

35. Fletë regjistri nr. 2, konkretisht rreshtat me nr. rendor 8033, 8038, 8041 në ngarkim të B. 
B., J. B., T. B. Regjistri i përket fondit Dega e Punëve të Brendshme Elbasan.   

36. Fletë regjistri nr. 2, konkretisht rreshti me nr. rendor 8504, në ngarkim të Z. S. Regjistri i 
përket fondit Dega e Punëve të Brendshme Elbasan.   

37. Fletë regjistri nr. 2, konkretisht rreshti me nr. rendor 8598, në ngarkim të H. Gj. Regjistri i 
përket fondit Dega e Punëve të Brendshme Elbasan.   

38. Fletë regjistri nr. 1, konkretisht rreshti me nr. rendor 5331, në ngarkim të K. H.  Regjistri i 
përket fondit Dega e Punëve të Brendshme Sarandë.   

39. Fletë regjistri Model 2, konkretisht rreshti me nr. rendor 5058, në ngarkim të O. Ç. Regjistri 
i përket fondit Dega e Punëve të Brendshme Sarandë.   

40. Fletë regjistri Model 2, konkretisht rreshti me nr. rendor 68, në ngarkim të Rr. H. Regjistri 
i përket fondit Dega e Punëve të Brendshme Vlorë.   

41. Fletë regjistri Model 10, konkretisht rreshti me nr. rendor 588, në ngarkim të H. Sh. Regjistri 
i përket fondit Dega e Punëve të Brendshme Vlorë.   

42. Fletë regjistri nr. 1, konkretisht rreshti me nr. rendor 1745, në ngarkim të L. B. Regjistri i 
përket fondit Dega e Punëve të Brendshme Mat.   



43. Fletë regjistri Model 10, konkretisht rreshti me nr. rendor 153, në ngarkim të M. V. Regjistri 
i përket fondit Dega e Punëve të Brendshme Mat.   

44. Fletë regjistri Model 10, konkretisht rreshti me nr. rendor 81, në ngarkim të L. L. Regjistri 
i përket fondit Dega e Punëve të Brendshme Mat.   

45. Fletë regjistri Model 10, konkretisht rreshti me nr. rendor 472, në ngarkim të F. A.  Regjistri 
i përket fondit Dega e Punëve të Brendshme Mat.   

46. Fletë regjistri Model 2, konkretisht rreshti me nr. rendor 2077, në ngarkim të Z. Gj.  Regjistri 
i përket fondit Dega e Punëve të brendshme Tropojë. 

47. Fletë regjistri Model 2, konkretisht rreshti me nr. rendor 1610, në ngarkim të N. Q. Regjistri 
i përket fondit Dega e Punëve të Brendshme Tropojë.  

48.  Fletë regjistri Model 2, konkretisht rreshti me nr. rendor 1996, në ngarkim të D. Z. Regjistri 
i përket fondit Dega e Punëve të Brendshme Tropojë. 

49. Fletë regjistri Model 2, konkretisht rreshti me nr. rendor 2374, në ngarkim të K. Sh. Regjistri 
i përket fondit Dega e Punëve të Brendshme Tropojë.  

50. Fletë regjistri i agjenturës nr. 1, konkretisht rreshti me nr. rendor 1850, në ngarkim të F. D. 
Regjistri i përket fondit Dega e Punëve të Brendshme Pukë.  

51. Fletë regjistri i agjenturës nr. 1, konkretisht rreshti me nr. rendor 1833, në ngarkim të K. P. 
Regjistri i përket fondit Dega e Punëve të Brendshme Pukë.  

52. Fletë regjistri Model 2, konkretisht rreshti me nr. rendor 2472, në ngarkim të Z. H.  Regjistri 
i përket fondit Dega e Punëve të Brendshme Tropojë.  

53. Fletë regjistri Model 2, konkretisht rreshti me nr. rendor 2383, në ngarkim të I. Z. Regjistri 
i përket fondit Dega e Punëve të Brendshme Tropojë.  

54. Fletë regjistri Model 2, konkretisht rreshti me nr. rendor 1625, në ngarkim të L. P. Regjistri 
i përket fondit Dega e Punëve të Brendshme Tropojë.  

55. Fletë regjistri i agjenturës nr. 1, konkretisht rreshti me nr. rendor 1575, në ngarkim të N. A. 
Regjistri i përket fondit Dega e Punëve të Brendshme Tropojë. 

56.  Fletë regjistri Model 2, konkretisht rreshti me nr. rendor 764, në ngarkim të G. A.  Regjistri 
i përket fondit Dega e Punëve të Brendshme Tropojë.  

57. Fletë regjistri Model 2, konkretisht rreshti me nr. rendor 2447, në ngarkim të K. K.  Regjistri 
i përket fondit Dega e Punëve të Brendshme Tropojë.  

58. Fletë regjistri i agjenturës nr. 1, konkretisht rreshti me nr. rendor 1515, në ngarkim të K. M. 
Regjistri i përket fondit Dega e Punëve të Brendshme Pukë.  

59. Fletë regjistri Model 2, konkretisht rreshti me nr. rendor 2601 dhe 2615, në ngarkim të M. 
LL., dhe N. Zh. Regjistri i përket fondit Dega e Punëve të Brendshme Tropojë.  

60. Fletë regjistri Model 2, konkretisht rreshti me nr. rendor 776, në ngarkim të Z. N.  Regjistri 
i përket fondit Dega e Punëve të Brendshme Tropojë.  

61. Fletë regjistri i agjenturës nr. 1, konkretisht rreshti me nr. rendor 2123, në ngarkim të S. R. 
Regjistri i përket fondit Dega e Punëve të Brendshme Tropojë.  

62. Fletë regjistri Model 10 i dosjeve të arkivuara të agjenturës, konkretisht rreshti me nr. rendor 
639, në ngarkim të S. R. Regjistri i përket fondit Dega e Punëve të Brendshme Tropojë.  



63. Fletë regjistri i agjenturës nr. 1, konkretisht rreshti me nr. rendor 2781, në ngarkim të M. H. 
Regjistri i përket fondit Dega e Punëve të Brendshme Tropojë.  

64. Fletë regjistri Model 10 i dosjeve të arkivuara të agjenturës, konkretisht rreshti me nr. rendor 
634, në ngarkim të M. H.  Regjistri i përket fondit Dega e Punëve të Brendshme Tropojë. 

 
 
 

KRYETARE E KDZH-së 

Gentiana Sula 

 

 


