
VENDIME MBI BAZËN E KËRKESAVE TË INSTITUCIONEVE KUSHTETUESE DHE 
ATYRE PUBLIKE 

 
Vendim nr. 305, datë 12.06.2020 (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. 1923 prot datë 10.06.2020, se për Znj. I.T.M, nga verifikimet e 
kryera deri tani: 

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

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

 
 

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

3. Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit. 
 

Kryetare: Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 

 

Vendim nr. 306, datë 17.06.2020 (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 çdo institucion kushtetues dhe autoritet publik që vijon të paraqesë kërkesa 
pas përfundimit të afatit ligjor datën 31 mars 2020 në kuadër të vlerësimit të cilësive etike, 



morale dhe profesionale përpara emërimit të kandidatëve se :  
 

a) Bazuar në pikën 2 të neneve 27 dhe 28 të Ligjit nr. 45/2015, “Për të Drejtën e Informimit 
për Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë” 
Autoritetit i ka përfunduar afati ligjor për vënien në dispozicion dhe përdorimin e 
dokumenteve të  ish- Sigurimit të Shtetit për qëllime të verifikimit të zyrtarëve sipas 
përcaktimeve të nenit 29 të ligjit nr. 45/2015 e për këtë arsye nuk është në kushtet e 
parashikuara për të vijuar procedurën, sipas legjislacionit përkatës deri në miratimin e 
ndryshimeve ligjore dhe amendimin e ligjit nga Kuvendi i Shqipërisë.  

b) Të bëjë me dije institucionet, se kandidatët me moshë nën 14 vjeç para datës 2 korrik 1991, 
nuk janë subjekt verifikimi nga Autoriteti, referuar fushës së veprimit të ligjit nr. 
45/2015“Për të Drejtën e Informimit për Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të 
Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”. 

 
2. Autorizohet Sekretariati Teknik, që pas shqyrtimit rast pas rasti në mbledhjen e Autoritetit 

të kërkesës së paraqitur nga institucionet kërkuese, t’i njoftojë shkresërisht ato, për 
trajtimin e kërkesës sipas objektit, duke i bashkëlidhur shkresës edhe kopje të këtij vendimi. 

 
3. Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit. 

 

Kryetare: Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 

 

Vendim nr. 307, datë 16.06.2020 (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. 1837 prot datë 03.06.2020, se për Z. N. S. B. nga verifikimet e 
kryera deri tani: 

 



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

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

 
3. Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit. 

 

Kryetare: Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 

 

Vendim nr. 330, datë 17.06.2020 (i shkurtuar) 

Bazuar në nenin 5, nenin 19, 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 njohë shtetasin Z. R..O., për sa kërkohet në shkresën nr.612 prot. datë 16.06.2020, me 
dokumentin arkivor e mëposhtëm që gjendet, në arkivat e  ish-Sigurimit të Shtetit.  

a) Regjistri i Agjenturës Tepelenë, në numrin rendor 1616, kategoria “S”, data e regjistrimit 
21.05.1985, organi që e regjistron “Sigurimi i degës. 

 

2. T´i jepet shtetasit Z. R..O., sipas kërkesës, fotokopje e dokumentacionit të mësipërm  

3. Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit.  

Kryetare: Gentiana Sula 

Anëtarë: Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 

  

Vendim nr. 353, datë 29.06.2020 (i shkurtuar) 

Bazuar në nenin 10, nenin 30 pika 1 të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit 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 Deputetin e Kuvendit të Shqipërisë, për informacionin që kërkohet me 
shkresën nr. 617 prot datë 16.06.2020 (tonën) lidhur me verifikimin e katër përfaqësuesve 
të organeve vendore sa më poshtë: 
 

a) Mos legjitimimin e kërkesës së paraqitur me shkresën nr. 617 prot. datë 16.06.2020 nga 
Deputeti i Kuvendit të Shqipërisë në zbatim të pikës 1 të nenit 30 të ligjit nr. 45/2015  

b) Pamundësinë e fillimit të procesit të verifikimit për shkak të mungesës së kërkesës nga 
subjekti politik përkatës dhe formularit të aplikimit që mund të paraqitet nga vetë kandidati 
që zgjidhet, ose nga subjekti politik ku bën pjesë. 
 
 

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

3. Ky vendimi është i ankimueshëm në përputhje me legjislacionin në fuqi 
 

Kryetare: Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 

 

Vendim nr. 354, datë 24.06.2020 (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. 1838 prot datë 03.06.2020, se për Z. B. D. V., 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. 300, datë 16.06.2020 (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 Y. T., për sa kërkohet në shkresën nr. 35 prot., datë 13.01.2020, 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.   
 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  
 

Kryetare : Gentiana Sula 

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

 

Vendimi nr. 301, datë 16.06.2020 (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 P. H., për sa kërkohet në shkresën nr. 279 prot., dt. 26.02.2020, që 
mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që shtetasi I.H., 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. 308, datë 16.06.2020 (i shkurtuar) 

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

 
V E N D O S I: 

 
1. Të informojë shtetasin B. T., për sa kërkohet në shkresën nr. 1262 prot, datë 31.12.2018, 

ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për  S. T., ka: 
 

a) Dosje pune nr. 4574 A me 36 (tridhjetë e gjashtë) faqe të skanuara, të hedhura në format 
CD për subjektin S. T.. 

 

2. T´i jepet shtetasit B. 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 

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

 

Vendimi 309, datë 16.06.2020 (i shkurtuar) 

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

 



V E N D O S I: 
 

1. Të informojë shtetasen E. Sh., për sa kërkohet në shkresën nr.207 prot, datë 13.02.2020, 
ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për F. S., ka dokumente në arkivat e ish-
Sigurimit të Shtetit si më poshtë:  

 

a) Dosje Hetimore - Gjyqsore nr. 1067, e përbërë në total nga 499 faqe, të dixhitalizuara dhe 
të hedhura në format CD, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për subjektin M. M.. 

 

2. T´i jepet shtetases E. 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 

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

 

Vendimi nr. 310, datë 16.06.2020 (i shkurtuar) 

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

 
V E N D O S I: 

 
1. Të informojë shtetasin A. Rr. (K.), për sa kërkohet në shkresën nr. 737 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 formulare nr. 4142, me 153 (njëqind e pesëdhjetë e tre) faqe të skanuara, të 
anonimizuara, të hedhura në format CD për subjektin A. Rr. (K.). 

 



2. T´i jepet shtetasit A. Rr. (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. 311, datë 16.06.2020 (i shkurtuar) 

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

 
V E N D O S I: 

1. Të informojë shtetasin E. A., për sa kërkohet në shkresën nr. 510 prot, datë 09.04.2019, ku 
mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për Rr. A., ka dokumente në arkivat e ish-
Sigurimit të Shtetit si më poshtë:  
 

a) Dosje Hetimore-Gjyqësore nr.2004, me 3100 (tremijë e njëqind) faqe të skanuara, të 
hedhura në format CD për subjektin Rr. A. 
 

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. 312, datë 16.06.2020 (i shkurtuar) 

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

 
V E N D O S I: 

 
1. Të informojë shtetasin B. K., përsa kërkohet në shkresën nr.1075 prot, datë 31.07.2019, ku 

mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për B. K., ka: 
 

a) Dosje përpunimi nr. 499, kategoria 2A, me 128 (njëqind e njëzet e tetë) faqe të skanuara 
dhe të anonimizuara të hedhura në format CD për subjektin B. K.. 

 

2. T´i jepet shtetasit B. 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. 313, datë 16.06.2020 (i shkurtuar) 

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

 

V E N D O S I: 

1. Të informojë shtetasen M. O., për sa kërkohet në shkresën nr. 723 prot, datë 22.05.2019, 
ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për E. O., ka dokumente në arkivat e ish-
Sigurimit të Shtetit si më poshtë : 



 
a) Dosje agjenturale nr. 760, fashikulli Bataku 1, me 136 (njëqind e tridhjetë e gjashtë) 

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

b) Dosje agjenturale nr. 760/1, fashikulli Bataku 1/1, me 97 (nëntëdhjetë e shtatë) faqe të 
skanuara, të hedhura në format CD, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit për subjektin 
E. O.. 

c) Dosje përpunimi me 296 (dyqind e nëntëdhjetë e gjashtë) faqe të skanuara, të hedhura 
në format CD, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit për subjektin E. O.. 

d) Dosje hetimore-gjyqësore nr 12190-A me 593 (pesëqind e nëntëdhjetë e tre) faqe të 
skanuara, të hedhura në format CD, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit për subjektin 
E. O.. 

e) Fashikull personal për të dënuar me 67 (gjashtëdhjetë e shtatë) faqe të skanuara, të 
hedhura në format CD, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit për subjektin E. O.. 

 

2. T´i jepet shtetases M. 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 

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

 

Vendimi nr. 314, datë 16.06.2020 (i shkurtuar) 

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

 

V E N D O S I: 

1. Të informojë shtetasen M. O., për sa kërkohet në shkresën nr. 724 prot, datë 22.05.2019, 
ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për L. O., ka dokumente në arkivat e ish-
Sigurimit të Shtetit si më poshtë:  



 
a) Fashikull nr. 9, me 21 (njëzet e një) faqe të skanuara, të hedhura në format CD, që 

ekzistojnë në arkivat e Autoritetit për subjektin L. O.. 
 

2. T´i jepet shtetases M. 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. 315, datë 16.06.2020 (i shkurtuar) 

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

 
V E N D O S I: 

 
1. Të informojë shtetasin G. B., përsa kërkohet në shkresën nr.1578 prot, datë 13.11.2019, ku 

mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për A. B., ka: 
 

a) Dosje hetimore- gjyqësore nr. 1314 me 171 (njëqind e shtatëdhjetë e  një) faqe të skanuara, 
të hedhura në format CD, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për subjektin A. B.. 

b) Dosje formulare 2807 me 22 (njëzet e dy) 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 shtetasit G. 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. 316, datë 16.06.2020 (i shkurtuar) 

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

 
V E N D O S I: 

 
1. Të informojë shtetasin Gj. K., për sa kërkohet në shkresën nr. 594 prot, datë 25.04.2019, 

ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për Z. K., ka dokumente në arkivat e ish-
Sigurimit të Shtetit si më poshtë:  
 
a) Dosje Gjyqësore nr. 2057, me 18 (tetëmbëdhjetë) faqe të skanuara, të hedhura në 

format CD, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për subjektin Z. K.. 
b) Dosje formulare nr. 807, me 246 (dyqind e dyzet e gjashtë) faqe të skanuara, dhe të 

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

 

2. T´i jepet shtetasit Gj.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. 317, datë 16.06.2020 (i shkurtuar) 

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

 
V E N D O S I: 

 
1. Të informojë shtetasin Q. N., për sa kërkohet në shkresën nr. 1203 prot, datë 03.09.2019, 

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

 

a) Dosja Formulare Nr. 361, Kategoria 2/A, 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 M.  N.. 

b) Dosja Hetimore- Gjyqësore Nr. 3311, e përbërë në total nga 264 (dyqind e gjashtëdhjetë e 
katër) faqe të skanuara, të hedhura në format CD, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për 
subjektin M. N.. 

 

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

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

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  
 

Kryetare: Gentiana Sula 

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

 

Vendimi nr. 318, datë 16.06.2020 (i shkurtuar) 

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

 



V E N D O S I: 

1. Të informojë shtetasen M. G., për sa kërkohet në shkresën nr. 1403 prot, datë 14.10.2019, 
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) Dosje gjyqësore nr. 3432 me 23 (njëzet e tre) faqe të skanuara, të hedhura në format 

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

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

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

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  
 

Kryetare: Gentiana Sula 

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

 

Vendimi nr. 319, datë 16.06.2020 (i shkurtuar) 

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

 
V E N D O S I: 

 
1. Të informojë shtetasin A. D., për sa kërkohet në shkresën nr. 858 prot, datë 18.06.2019, ku 

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

 

a) Dosja Formulare Nr. 1081, Kategoria 2B, e përbërë në total nga 57 (pesëdhjetë e shtatë) 
faqe të skanuara dhe të anonimizuara, të hedhura në format CD, që ekzistojnë në arkivat 
e Autoritetit, për subjektin M. (M.) I. D.. 

b) Dosja Hetimore- Gjyqësore Nr.5199, e përbërë në total nga 119 (njëqind e 
nëntëmbëdhjetë) faqe të skanuara, të hedhura në format CD, që ekzistojnë në arkivat e 



Autoritetit, për subjektin M. I. D. 
 

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

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

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  
 

Kryetare: Gentiana Sula 

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

 

Vendimi nr. 320, datë 16.06.2020 (i shkurtuar) 

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

 
V E N D O S I: 

 
1. Të informojë shtetasin Q. R., për sa kërkohet në shkresën nr. 1577 prot, datë 13.11.2019, 

ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, ka dokumente në arkivat e ish-Sigurimit të 
Shtetit si më poshtë:  
 
a) Dosje përpunimi, kategoria 2B, nr. 1309, volumi I, me 317 (treqind e shtatëmbëdhjetë) 

faqe të skanuara, të anonimizuara, të hedhura në format CD për subjektin Q. R., 
b) Dosje përpunimi, kategoria 2B, nr. 1309, volumi II, me 353 (treqind e pesëdhjetë e tre) 

faqe të skanuara,të anonimizuara,të hedhura në format CD për subjektin Q. R., 
c) Dosja përpunimi, kategoria 2B nr. 1309, volumi III, me 86 (tetëdhjetë e gjashtë) faqe 

të skanuara, të anonimizuara, të hedhura në format CD për subjektin Q. R.. 
 

2. T´i jepet shtetasit Q. 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. 321, datë 16.06.2020 (i shkurtuar) 

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

 
V E N D O S I: 

 
1. Të informojë shtetasin V. Ll., për sa kërkohet në shkresën nr. 1316 prot., datë 30.09.2019, 

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

 

a) Dosja Formulare nr. 1477, Kategoria 2/A, e përbërë në total nga 270 (dyqind e shtatë 
dhjetë) faqe të skanuara dhe të anonimizuar, të hedhura në format CD, që ekzistojnë në 
arkivat e Autoritetit, për subjektin  F. M. Ll.. 

b) Dosja Hetimore-Gjyqësore nr. 10648, e përbërë në total nga 142 (njëqind e dyzet e dy) 
faqe të skanuara, të hedhura në format CD, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për 
subjektin F. Ll.. 

 

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

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

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  
 

Kryetare: Gentiana Sula 

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

 



Vendimi nr. 322, datë 16.06.2020 (i shkurtuar) 

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

 
V E N D O S I: 

 
1. Të informojë shtetasin Gj. K., për sa kërkohet në shkresën nr. 595 prot, datë 25.04.2019, 

ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për P. K., ka dokumente në arkivat e ish-
Sigurimit të Shtetit si më poshtë:  
 
a) Fashikull nr. 49, me 223 (dyqind e njëzet e tre) faqe të skanuara, dhe të anonimizuara 

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

2. T´i jepet shtetasit Gj. 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. 323 datë 16.06.2020 (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 P. H., për sa kërkohet në shkresën nr. 280 prot., dt. 26.02.2020, që 
mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që shtetasi M. L., 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 

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

 

Vendimi nr. 324, datë 16.06.2020 (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 P. H., për sa kërkohet në shkresën nr.180 prot., datë 07.02.2020, 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. 325, datë 16.06.2020 (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 S. H., për sa kërkohet në shkresën nr. 45 prot., dt. 14.01.2020, që 
mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që shtetasi E. I., 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. 326, datë 16.06.2020 (i shkurtuar) 

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

 
V E N D O S I: 

1. Të informojë shtetasin A. P., për sa kërkohet në shkresën nr.755 prot, datë 27.05.2019, ku 
mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për  F. P., ka: 

 

a) Dosje hetimore 12552.1 me 248 (dyqind e dyzet e tetë) faqe të skanuara, të hedhura në 
format CD, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për subjektin F. P., 

b) Dosje gjyqësore 12552 me 116 (njëqind e gjashtëmbëdhjetë) faqe të skanuara, të hedhura 
në format CD, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për subjektin F. P., 

c) Dosje gjyqësore 12552 A me 92 (nëntëdhjetë e dy) faqe të skanuara, të hedhura në format 
CD, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për subjektin F. P., 

d) Dosje hetimore 12552.2 me 282 (dyqind e tetëdhjetë e dy) faqe të skanuara, të hedhura në 
format CD, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për subjektin F. P., 

e) Dosje hetimore 12552 A me 73 (shtatëdhjetë e tre) faqe të skanuara, të hedhura në format 
CD, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit,  për subjektin F. P., 

f) Dosje 287: info mbi përgjimet me T. O. me 19 (nëntëmbëdhjetë) faqe të skanuara, të 
anonimizuara të hedhura në format CD, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për subjektin 
F. P., 

g) Dosje 328: Info drejtuar udhëheqjes për hetimet mbi F. P. etj. me 16 (gjashtëmbëdhjetë) 
faqe të skanuara, të anonimizuara të hedhura në format CD, që ekzistojnë në arkivat e 
Autoritetit, për subjektin F. P., 

 



2. T´i jepet shtetasit A. 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. 327, datë 16.06.2020 (i shkurtuar) 

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

 
V E N D O S I: 

 
1. Të informojë shtetasin N. S., për sa kërkohet në shkresën nr. 1391 prot, datë 14.10.2019, 

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

 

a) Dosja Formulare Nr. 1615, Kategoria 2B, e përbërë në total nga 20 (njëzet) faqe të 
skanuara dhe të anonimizuara, të hedhura në format CD, që ekzistojnë në arkivat e 
Autoritetit, për subjektin K. S.. 

 

2. T´i jepet shtetasit 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 

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



Vendimi nr. 328, datë 16.06.2020 (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 S. Z., për sa kërkohet në shkresën nr. 1032 prot., datë 19.11.2018, 
që mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, ekzistojnë të dhëna që shtetasja N.Z., të 
ketë qenë e survejuar dhe të ketë dokumente për të në arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit. 

 

a) Dosje Përpunimi nr. 1627 dhe 1627/1, e përbërë nga me 488 (katerqind e tetëdhjetë e tetë) 
fletë, për subjektin N.D.; 

b) Dosje operative, nr. 4381, pseudonimi “Kordoni i Zi”, 
c) Dosje Agjenturore  Nr.363 “Merimanga”, 
d) Dosje Hetimore-Gjyqësore nr. 13028. 
e) Dosje Hetimore-Gjyqësore nr. 3296. 

 

2. Të informojë kërkuesen N. Z. se, nga kërkimet nuk rezulton të ketë qenë bashkëpunëtore 
apo e favorizuar nga ana e ish-Sigurimit të Shtetit. 
 

3. T´i jepet shtetasit S. Z. dokumentacioni dublikatë i përzgjedhur nga ana e tij që përmban 
dosja e sipër cituara, 89 (tetëdhjete e nëntë) fletë.   
 

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 

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

 

Vendimi nr. 333, datë 22.06.2020 (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 M. M., për sa kërkohet në shkresën nr. 222 prot., dt. 17.02.2020, që 
mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që shtetasi Nj. M., të 
ketë qenë ndonjëherë i survejuar apo të ketë dokumente për të në arkivat e ish-Sigurimit të 
Shtetit.   
 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  
 

Kryetare: Gentiana Sula 

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

 

Vendimi nr. 334, datë 22.06.2020 (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 M. M., për sa kërkohet në shkresën nr. 222 prot., dt. 17.02.2020, që 
mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që shtetasi J. M., të 
ketë qenë ndonjëherë i survejuar apo të ketë dokumente për të në arkivat e ish-Sigurimit të 
Shtetit.   
 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  
 

Kryetare: Gentiana Sula 

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

 



Vendimi nr. 335, datë 22.06.2020 (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 M. Ç., për sa kërkohet në shkresën nr. 310 prot, datë 04.03.2020, 
ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për A. Ç., ka dokumente në arkivat e ish-
Sigurimit të Shtetit. 

 

2. Të informojë shtetasin M. Ç. se ekzistojnë dokumente në arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit, 
për njohjen e të cilave trashëgimtarit nuk mund t’i vihen në dispozicion. 

 

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. 336, datë 22.06.2020 (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 M. H., për sa kërkohet në shkresën nr. 75 prot, datë 20.01.2020, ku 
mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për P. H., ka dokumente në arkivat e ish-
Sigurimit të Shtetit. 



 

2. Të informojë shtetasin M. H. se ekzistojnë dokumente në arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit, 
për njohjen e të cilave trashëgimtarit nuk mund t’i vihen në dispozicion. 

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. 337, datë 22.06.2020 (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 A. T., për sa kërkohet në shkresën nr. 1596 prot, datë 18.11.2019, 
ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për B. T., ka dokumente në arkivat e ish-
Sigurimit të Shtetit. 
 

2. Të informojë shtetasin A. T. se ekzistojnë dokumente në arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit, 
për njohjen e të cilave trashëgimtarit nuk mund t’i vihen në dispozicion. 

 

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. 338, datë 22.06.2020 (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 V. Xh., për sa kërkohet në shkresën nr. 1524 prot, datë 05.11.2019, 
ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për L. Xh., ka dokumente në arkivat e ish-
Sigurimit të Shtetit. 

 

2. Të informojë shtetasin V. Xh. se ekzistojnë dokumente në arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit, 
për njohjen e të cilave trashëgimtarit nuk mund t’i vihen në dispozicion. 

 

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. 339, datë 22.06.2020 (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 H. Ç., për sa kërkohet në shkresën nr. 304 prot, datë 04.03.2020, ku 

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

 



2. Të informojë shtetasin H. Ç. se ekzistojnë dokumente në arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit, 
për njohjen e të cilave trashëgimtarit nuk mund t’i vihen në dispozicion. 

 

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. 340, datë 22.06.2020 (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 F. H., për sa kërkohet në shkresën nr. 1162 prot, datë 22.08.2019, 
ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për A. H., ka dokumente në arkivat e ish-
Sigurimit të Shtetit. 

 

2. Të informojë shtetasin F. H. se ekzistojnë dokumente në arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit, 
për njohjen e të cilave trashëgimtarit nuk mund t’i vihen në dispozicion. 

 

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. 341, datë 22.06.2020 (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 shtetasen L. I., për sa kërkohet në shkresën nr. 1248 prot, datë 13.09.2019, 
ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për A. D., ka dokumente në arkivat e ish-
Sigurimit të Shtetit. 

 

2. Të informojë shtetasen L. I. se ekzistojnë dokumente në arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit, 
për njohjen e të cilave trashëgimtarit nuk mund t’i vihen në dispozicion. 

 

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. 342,  datë 22.06.2020 (i shkurtuar) 

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

 
V E N D O S I: 

 
1. Të informojë shtetasin M. Ç., për sa kërkohet në shkresën nr. 309 prot, datë 04.03.2020, 

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. 10524, Kategoria 2A, e përbërë në total nga 171 (njëqind e 
shtatëdhjetë e një) faqe të skanuara dhe të anonimizuara, të hedhura në format CD, që 
ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për subjektin  M. A. Ç.. 

 

2. T´i jepet shtetasit M. 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. 343, datë 22.06.2020 (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 S. S., për sa kërkohet në shkresën nr. 23 prot, datë 10.01.2019, 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 Përpunimi Nr. 5294/1, Kategoria 2B, e përbërë në total nga 258 (dyqind e 
pesëdhjetë e tetë) faqe të skanuara dhe të anonimizuara, të hedhura në format CD, që 
ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për subjektin H. K. S.. 

b) Dosja Përpunimi Nr. 5294/2, Kategoria 2B, e përbërë në total nga 195 (njëqind e 
nëntëdhjetë e pesë) faqe të skanuara dhe të anonimizuara, të hedhura në format CD, që 
ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për subjektin H. K. S.. 



c) Dosja Hetimore- Gjyqësore Nr. 7684, e përbërë në total nga 397 (treqind e nëntëdhjetë 
e shtatë) faqe të skanuara, të hedhura në format CD, që ekzistojnë në arkivat e 
Autoritetit, për subjektin H. K. S.. 

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

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

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

 

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  
 

Kryetare: Gentiana Sula 

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

 

Vendimi nr. 344, datë 22.06.2020 (i shkurtuar) 

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

 
V E N D O S I: 

 
1. Të informojë shtetasin N. K., për sa kërkohet në shkresën nr. 893 prot, datë 26.06.2019, ku 

mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për A. K., ka dokumente në arkivat e ish-
Sigurimit të Shtetit si më poshtë:  
 
a) Dosje formulare nr. 1065 2A, me 376 (treqind e shtatëdhjetë e gjashtë) faqe të skanuara, 

dhe të anonimizuara të hedhura në format CD për subjektin A. K.. 
b) Dosje formulare nr. 1065/1 2A, me 336 (treqind e tridhjetë e gjashtë) faqe të skanuara, 

dhe të anonimizuara të hedhura në format CD për subjektin A. K.. 
c) Dosje formulare nr. 1065/2 2A, me 275 (dyqind e shtatëdhjetë e pesë) faqe të skanuara, 

dhe të anonimizuara të hedhura në format CD për subjektin A. K.. 
d) Dosje hetimore- gjyqësore nr. 9140-A, me 119 (njëqind e nëntëmbëdhjetë) faqe të 

skanuara, të hedhura në format CD për subjektin A. K.. 
e) Dosje hetimore- gjyqësore nr. 11120.1, me 91 (nëntëdhjetë e një) faqe të skanuara të 



hedhura në format CD për subjektin A. K.. 
f) Fashikull personal për të dënuar, me 34 (tridhjetë e katër) faqe të skanuara të hedhura 

në format CD për subjektin A. K. 
 

2. T´i jepet shtetasit N. 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. 345, datë 22.06.2020 (i shkurtuar) 

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

 
V E N D O S I: 

 
1. Të informojë shtetasin N. K., për sa kërkohet në shkresën nr. 894 prot, datë 26.06.2019, ku 

mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për T. K., ka dokumente në arkivat e ish-
Sigurimit të Shtetit si më poshtë:  
 
a) Dosje objekti nr. 513, me 308 (treqind e tetë) faqe të skanuara, dhe të anonimizuara të 

hedhura në format CD për subjektin T.  K.. 
b) Dosje objekti nr. 513 vol I, me 405 (katërqind e pesë ) faqe të skanuara, dhe të 

anonimizuara të hedhura në format CD për subjektin T. K.. 
c) Dosje objekti nr. 513 vol II, me 423 (katërqind e njëzet e tre) faqe të skanuara, dhe të 

anonimizuara të hedhura në format CD për subjektin T. K.. 
d) Dosje objekti nr. 513 vol III, me 37 (tridhjetë e shtatë) faqe të skanuara, dhe të 

anonimizuara të hedhura në format CD për subjektin T. K.. 
e) Dosje objekti nr. 513 vol IV, me 60 (gjashtëdhjetë) faqe të skanuara, dhe të 



anonimizuara të hedhura në format CD për subjektin T. K.. 
f) Dosje formulare nr. 669, me 18 (tetëmbëdhjetë) faqe të skanuara, dhe të anonimizuara 

të hedhura në format CD për subjektin T. K.. 
g) Dosje formulare nr. 6175, me 21 (njëzet e një) faqe të skanuara, dhe të anonimizuara 

të hedhura në format CD për subjektin T. K.. 
h) Fashikull nr. 981, me 111 (njëqind e njëmbëdhjetë) faqe të skanuara dhe të 

anonimizuara të hedhura në format CD për subjektin T. K. 
 

2. T´i jepet shtetasit N.K. dokumentacioni dublikatë që përmban dosjet 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. 346, datë 22.06.2020 (i shkurtuar) 

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

 
V E N D O S I: 

 
1. Të informojë shtetasin R. K., për sa kërkohet në shkresën nr. 77 prot, datë 20.01.2020, ku 

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

 

a) Dosja e të të Arratisurit Nr. 3212, 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 
R. K.. 

b) Dosja Hetimore Nr. 1038, e përbërë në total nga 30 (tridhjetë) faqe të skanuara, të 



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

2. T´i jepet shtetasit R. 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. 347, datë 22.06.2020 (i shkurtuar) 

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

 
V E N D O S I: 

 
1. Të informojë shtetasin F. B., për sa kërkohet në shkresën nr. 1726 prot, datë 16.12.2019, 

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

 

a) Dosja Hetimore- Gjyqësore Nr. 167, 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. B.. 

 

2. T´i jepet shtetasit F. 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. 348, datë 22.06.2020 (i shkurtuar) 

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

 
V E N D O S I: 

 
1. Të informojë shtetasin S. H., për sa kërkohet në shkresën nr. 1432 prot, datë 22.10.2019, 

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 Fashikulli Nr. 2367, e përbërë në total nga 59 (pesëdhjetë e nëntë) faqe të 
skanuara dhe të anonimizuara, të hedhura në format CD, që ekzistojnë në arkivat e 
Autoritetit, për subjektin A. H.. 

 

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

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

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  
 

Kryetare: Gentiana Sula 

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

 



Vendimi nr. 349, datë 22.06.2020 (i shkurtuar) 

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

 
V E N D O S I: 

 
1. Të informojë shtetasin B. H., për sa kërkohet në shkresën nr. 1220 prot, datë 09.09.2019, 

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

 

a) Dosja Formulare Nr. 155, Kategoria 2/A, e përbërë në total nga 359 (treqind e 
pesëdhjetë e nëntë) faqe të skanuara dhe të anonimizuara, të hedhura në format CD, që 
ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për subjektin H. I. H.. 

b) Dosja Hetimore- Gjyqësore Nr. 2608, e përbërë në total nga 245 (dyqind e dyzet e pesë) 
faqe të skanuara, të hedhura në format CD, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për 
subjektin H. H.. 

c) Dosja Gjyqësore Nr. 2608/A, e përbërë në total nga 388 (treqind e tetëdhjetë e tetë) 
faqe të skanuara, të hedhura në format CD, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për 
subjektin H. I. H.. 

d) Dosja “Tentativat për të humbur gjurmët H. H.”, 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 H. H.. 

e) Dosja “Ballafaqimet”, e përbërë në total nga 81 (tetëdhjetë e një), faqe të skanuara, të 
hedhura në format CD, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për subjektin H.H.. 

f) Dosja “Procesverbalet e dëshmitarëve”, e përbërë në total nga 209 (dyqind e nëntë), 
faqe të skanuara, të hedhura në format CD, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për 
subjektin H. H.. 

g) Dosja “Provat Shkencore”, e përbërë në total nga 88 (tetëdhjetë e tetë), faqe të skanuara, 
të hedhura në format CD, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për subjektin H. H.. 

h) Dosja “Hetimore Q.S.”, 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. H.. 

i) Dosja “Hetimore S.S.”, e përbërë në total nga 91 (nëntëdhjetë e një), faqe të skanuara, 
të hedhura në format CD, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për subjektin H. H.. 

j) Dosja “Hetimore Sh. H.”, e përbërë në total nga 54 (pesëdhjetë e katër), faqe të 
skanuara, të hedhura në format CD, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për subjektin 
H. H.. 

k) Dosja “Hetimore Xh. K.”, e përbërë në total nga 13 (trembëdhjetë), faqe të skanuara, 



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

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

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

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  
 

Kryetare: Gentiana Sula 

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

 

Vendimi nr. 350, datë 22.06.2020 (i shkurtuar) 

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

 

V E N D O S I: 
1. Të informojë shtetasin H. S., për sa kërkohet në shkresën nr. 1677 prot, datë 05.12.2019, 

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

 

a) Dosja Formulare Nr. 493, Kategoria 2/B, e përbërë në total nga 44 (dyzet e katër) faqe 
të skanuara dhe të anonimizuar, të hedhura në format CD, që ekzistojnë në arkivat e 
Autoritetit, për subjektin Y. A. S.. 

b) Dosja Hetimore- Gjyqësore nr. 4785, 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 
Y. S.. 

 

2. T´i jepet shtetasit H. 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. 351, datë 22.06.2020 (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 D. M., për sa kërkohet në shkresën nr. 950 prot., dt.04.07.2019, që 
mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që shtetase S. M., të 
ketë qenë ndonjëherë e survejuar apo të ketë dokumente për të në arkivat e ish-Sigurimit 
të Shtetit.   
 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  
 

Kryetare: Gentiana Sula 

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

 

Vendimi nr. 352, datë 22.06.2020 (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 ND O S I 

1. Të informojë shtetasin N. Xh., për sa kërkohet në shkresën nr. 1020 prot., dt.16.07.2019, 
që mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që shtetasi R. Xh., 
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 Mira 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VENDIME MBI BAZËN E KËRKESAVE PËR QËLLIME STUDIMORE/MEDIATIKE 

 
Vendim nr. 298, datë 02.06.2020 (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. T. dokumentet si më poshtë: 
 

a) Fashikull nr.456, M. C. (204 fletë) 
b) Dosja e Objektit e Komitetit Shqipëria e lirë, New York (796 fletë) 

 
2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 
 

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

Vendim nr. 299, datë 02.06.2020 (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 D. D. dokumentet si më poshtë: 
 

a) Dosje hetimore – gjyqësore, nr. 2284 H. M., S. D. (106 fletë) 
b) Dosje hetimore-gjyqësore, nr. 331 S. T., S. D. (497 fletë) 
  

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  
 

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

 



Vendim nr. 302, datë 11.06.2020 (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 L. M. dokumentet si më poshtë: 
 

a) Dokumente nga dosje drejtimi që lidhen me klerin reaksionar katolik, nr. 9, vol. 1, 
deklasifikuar me vendim nr. 18, datë 22.11.2018, në total 427 fletë, 482 faqe të 
digjitalizuara. 

  
2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 
 

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

Vendim nr. 303, datë 11.06.2020 (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 H. B. dokumentet si më poshtë: 
 

a) Dosje objekti “Vatra”, nr. 102, deklasifikuar me vendim nr. 12, dt. 17.06.2019, me nr. total 
fletësh 277 (të digjitalizuara 296 faqe).  
 

b) Dosje objekti nr. 733, kategoria 2B, lidhur me Komitetin “Shqipëria e Lirë”, New Jork, 
deklasifikuar me vendim nr. 18, të datës 22.11.2018, me nr. total fletësh 732 (të 
digjitalizuara 791 faqe).  

  
2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 
 

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



Vendim nr. 304, datë 11.06.2020 (i shkurtuar) 

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

V E N D O S I 
 

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

a) Fondi nr.4; Drejtoria e I, Dega 8, vitit 1989, Dosja 298 për shtetasen G. B. (M. T.), në total 
9 faqe të digjitalizuara.  

  
2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BIBLIOGRAFIA E INFORMACIONIT TË DEKLASIFIKUAR 

 

Bibliografia e informacionit të deklasifikuar në AIDSSH me vendim nr. 14, datë 02.06.2020 
  

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. 14, datë 
02.06.2020, si më poshtë:   
 
  
Fondi arkivor i ish-Sigurimit të Shtetit që administrohet nga AIDSSH 

 
I. Marrjen në shqyrtim për deklasifikimin plotësisht të informacionit të klasifikuar “sekret 

shtetëror” që gjendet në dosjet si më poshtë: 
 
 
1. Fondi nr.4, Drejtoria e I, Viti 1990, Dosja nr. 573, “Për disa komente nga të ikurit 

nëpërmjet amabasadave të huaja”, me 17 (shtatëmbëdhjetë) fletë. Niveli i klasifikimit 
“Sekret”.  

2. Fondi nr.4, Drejtoria e I, Viti 1990, Dosja nr. 563, “Listat e refugjatëve sipas 
ambasadave”, me 125 (njëqind e njëzet e pesë) fletë. Niveli i klasifikimit “Sekret”. 

3. Fondi nr.6, Zbulimi Politikë, Viti 1945, Dosja nr.33, “Fashikull me materiale të 
përpunimit agjentural të kriminelit I. O” me 44 (dyzet e katër) fletë. Niveli i klasifikimit 
“Tepër Sekret”.  

4. Fondi Operativ, dosje formulare nr. 1408, në ngarkim të N. J. Gj, me 57 (pesëdhjetë e 
shtatë) fletë. Niveli i klasifikimit “Tepër Sekret”. 

5. Fondi Dega e Punëve të Brendshme Dibër, fashikull për veprimtarinë armiqësore të ish 
klerit reaksionar nr. 536, me dy volume, përkatësisht  me 43 (dyzet e tre) fletë dhe 5 (pesë) 
fletë. Niveli i klasifikimit “Sekret”. 

6. Fondi Dega e Punëve të Brendshme Elbasan, fashikull i drejtimit klerik, me dy volume 
5 (pesë) dhe 17 (shtatëmbëdhjetë) fletë. Niveli i klasifikimit “Sekret”. 

7. Fondi Dega e Punëve të Brendshme Ersekë, fashikull për zbulimin e veprimtarisë 
armiqësore të ish klerit reaksionar, 2 volume përkatësisht me 15(pesëmbëdhjetë) dhe 2 (dy) 
fletë. Niveli i klasifikimit “Tepër Sekret”.  



8. Fondi Dega e Punëve të Brendshme Krujë, dosje drejtimi për zbulimin e veprimtarisë 
armiqësore të ish klerit reaksionar nr. 45, 2 volume përkatësisht me 32 (tridhjetë e dy) 
dhe 5 (pesë) fletë. Niveli i klasifikimit “Sekret”. 

9. Fondi Dega e Punëve të Brendshme Tiranë, dosje përpunimi nr. 10.524, në ngarkim të 
M. A. Ç, me 120 (njëqind e njëzet) fletë. Niveli i klasifikimit “Tepër Sekret”. 

10. Fondi Dega e Punëve të Brendshme Shkodër, dosje përpunimi nr. 6283, në ngarkim të 
S. I. K, me 17 (shtatëmbëdhjetë) fletë. Niveli i klasifikimit “Tepër Sekret”. 

11. Fondi Dega e Punëve të Brendshme Gjirokastër, fashikull për veprimtarinë armiqësore 
të ish klerikëve reaksionarë nr. 33, 3 volume përkatësisht me 20 (njëzet) 5(pesë) dhe 5 
(pesë) fletë. Niveli i klasifikimit “Sekret”.  

12. Fondi nr.4, Drejtoria e Parë e ish Sigurimit të Shtetit, Historiku i Organeve Sigurimit të 
Shtetit të Rrethit Sarandë për periudhën 1941-1970, me 150 (njëqind e pesëdhjetë) fletë. 
Niveli i klasifikimit “Sekret”.  

13. Fondi nr.4, Drejtoria e Parë e ish Sigurimit të Shtetit, Historiku i Organeve Sigurimit të 
Shtetit të Rrethit Berat (vëllimi i dytë), për periudhën 1956-1975, me 182 (njëqind e 
tetëdhjetë e dy) fletë. Niveli i klasifikimit “Sekret”.  

14. Fondi nr.4, Drejtoria e Parë e ish Sigurimit të Shtetit, Historiku i Sigurimit të Degës së 
Punëve të Brendshme të Rrethit Librazhd për periudhën 1943-1975 me 139 (njëqind e 
tridhjetë e nëntë) fletë. Niveli i klasifikimit “Sekret”.  

15. Fondi nr.4, Drejtoria e Parë e ish Sigurimit të Shtetit, Historiku i Sigurimit të Shtetit i 
Degës së Punëve të Brendshme të Rrethit Skrapar, për periudhën 1943-1975, me 166 
(njëqind e gjashtëdhjetë e gjashtë) fletë. Niveli i klasifikimit “Sekret”.  

16. Fondi nr.4, Drejtoria e Parë e ish Sigurimit të Shtetit, Historiku i Sigurimit të Shtetit të 
rrethit Korcë për periudhën 1941-1975 me 277 (dyqind e shtatëdhjetë e shtatë) fletë. Niveli 
i klasifikimit “Sekret”.  

17. Fondi nr.4, Drejtoria e Parë e ish Sigurimit të Shtetit, Historiku i Sigurimit të Shtetit të 
Degës së Punëve të Brendshme të rrethit Lushnje, për periudhën 1943-1975, me 248 
(dyqind e dyzet e tetë) fletë. Niveli i klasifikimit “Sekret”.  

18. Fondi nr.4, Drejtoria e Parë e ish Sigurimit të Shtetit, Historiku i armës së Sigurimit të 
Shtetit të rrethit Tropojë për periudhën 1941-1975, me 248 (dyqind e dyzet e tetë) fletë. 
Niveli i klasifikimit “Sekret”.  

19. Fondi nr.4, Drejtoria e Parë e ish Sigurimit të Shtetit, Historiku i Organeve Sigurimit të 
Shtetit të rrethit Kolonjë për periudhën 1941-1975, me 280 (dyqind e tetëdhjetë) fletë. 
Niveli i klasifikimit “Sekret”.  

20. Fondi nr.4, Drejtoria e Parë e ish Sigurimit të Shtetit, Historiku i Sigurimit të Shtetit të 
Degës së Punëve të Brendshme të rrethit Gramsh për periudhën 1941-1975, me 174 
(njëqind e shtatëdhjetë e katër) fletë. Niveli i klasifikimit “Sekret”.  

21. Fondi nr.4, Drejtoria e Parë e ish Sigurimit të Shtetit, Historiku i Sigurimit të Shtetit të 
Degës së Punëve të Brendshme të rrethit Pogradec për periudhën 1943-1975, me 171 
(njëqind e shtatëdhjetë e një) fletë. Niveli i klasifikimit “Sekret”.  



22. Fondi nr.4, Drejtoria e Parë e ish Sigurimit të Shtetit, Historiku i Sigurimit të Shtetit të 
Degës së Punëve të Brendshme të rrethit Vlorë për periudhën 1941-1970 me 239(dyqind 
e tridhjetë e nëntë) fletë. Niveli i klasifikimit “Sekret”.  

23. Fondi nr.4, Drejtoria e Parë e ish Sigurimit të Shtetit, Historiku i Organeve Sigurimit të 
Shtetit të rrethit Gjirokastër për periudhën 1941-1975 me 164(njëqind e gjashtëdhjetë e 
katër) fletë. Niveli i klasifikimit “Sekret”.  

24. Fondi nr.4, Drejtoria e Parë e ish Sigurimit të Shtetit, Historiku i Armës së Sigurimit të 
rrethit Dibër, me dy vëllime për periudhën 1941-1975 dhe 1955-1975 me 194 (njëqind e 
nëntëdhjetë) dhe 207 (dyqind e shtatë) fletë. Niveli i klasifikimit “Sekret”.  

25. Fondi nr.4, Drejtoria e Parë e ish Sigurimit të Shtetit, Historiku i Organeve Sigurimit të 
Shtetit të rrethit Durrës për periudhën 1943-1970 me 272 (dyqind e shtatëdhjetë e dy) fletë. 
Niveli i klasifikimit “Sekret”.  

26. Fondi nr.4, Drejtoria e Parë e ish Sigurimit të Shtetit, Historiku i Armës së Sigurimit të 
rrethit Tepelenë me dy vëllime për periudhën 1941-1976 dhe 1976-1980 me 133 (njëqind e 
tridhjetë e tre) dhe 46 (dyzet e gjashtë) fletë. Niveli i klasifikimit “Sekret”.  

27. Fondi nr.4, Drejtoria e Parë e ish Sigurimit të Shtetit, Historiku i Sigurimit i Degëve 
Punëve Brendshme të rrethit Shkodër, për periudhën 1941-1975, me 294 (dyqind e 
nëntëdhjetë e katër) fletë. Niveli i klasifikimit “Sekret”.  

28. Fondi nr.4, Drejtoria e Parë e ish Sigurimit të Shtetit, Historiku i Sigurimit i Degës së 
Punëve Brendshme Lezhë për periudhën 1941-1970 me 136 (njëqind e tridhjetë e gjashtë) 
fletë. Niveli i klasifikimit “Sekret”.  

29. Fondi nr.4, Drejtoria e Parë e ish Sigurimit të Shtetit, Historiku i Sigurimit i Degës së 
Punëve Brendshme Burrel, për periudhën 1943-1975, me 130 (njëqind e tridhjetë ) fletë. 
Niveli i klasifikimit “Sekret”.  

30. Fondi Dega e Punëve të Brendshme Pogradec, listë vecimi e Komisionit të Ekspertizës nr.5, 
datë 12.4.1991, model 10/1, me 3(tre) fletë. Niveli i klasifikimit “Tepër Sekret”.  

31. Fondi Dega e Punëve të Brendshme Fier, Vendim i datës 30.11.1990, Për heqjen nga kontrolli 
operativ të objektit P. K, dhe vecimin e dosjes për asgjesim, me 2(dy) fletë. Niveli i klasifikimit 
“Sekret”. 

 
 

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

 
1. Fondi Dega IV, 1 (një) fletë e regjistrit të agjenturës nr.1, konkretisht rreshti me nr.rendor 

12387, në ngarkim të A. Q. C, me 1 (një) fletë. Niveli i klasifikimit “Sekret”.  
2. Fondi Dega e Punëve të Brendshme Krujë, 1 (një) fletë regjistri e rregjistrit model 2 të 

R.S.I, konkretisht rreshti me nr. rendor 2128, në ngarkim të V. N. M, Niveli i klasifikimit 
“Sekret”.  



3. Fondi Dega e Punëve të Brendshme Dibër, 1 (një) fletë regjistri e rregjistrit të agjenturës 
model K.I, konkretisht rreshti me nr.rendor 2784, në ngarkim të B. L. R. Niveli i klasifikimit 
“Sekret”.  

4. Fondi Dega e Punëve të Brendshme Pogradec, 1 (një) fletë regjistri e rregjistrit model 10, 
konkretisht rreshti me nr.rendor 3222, në ngarkim të Sh. S. H. Niveli i klasifikimit “Sekret”. 

 
 

KRYETARE E KDZH-së 

Gentiana Sula 

 

 
Bibliografia e informacionit të deklasifikuar në AIDSSH me vendim nr. 15, datë 03.06.2020 

  
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. 15, datë 
03.06.2020, si më poshtë:   
  
 
Fondi arkivor i ish-Sigurimit të Shtetit që administrohet nga AIDSSH 

 
Deklasifikimin e plotë të informacionit: 

 
1. Kartelë Model 2 nr. 2027, në ngarkim të S.A., me 1 (një) fletë. Kartela i pwrket fondit Dega 

IV. 
2. Kartelë Model 2 nr. 2487, në ngarkim të R. S. , me 1 (një) fletë. Kartela i përket fondit 

Dega IV.  
3. Kartelë Model 2 nr. 1369, në ngarkim të M. H., me 1 (një) fletë. Kartela i pwrket fondit 

Dega IV. 
4. Kartelë Model 2 nr. 145, në ngarkim të R. S., me 1 (një) fletë. Kartela i përket fondit Dega 

IV.  
5. Kartelë Model 2 nr. 22391, në ngarkim të S. S., me 1 (një) fletë. Kartela i përket fondit 

Dega IV.  
6. Kartelë Model 2 nr. 249, në ngarkim të H. R., me 1 (një) fletë. Kartela i përket fondit Dega 

IV.  



7. Kartelë Model 2 nr. 2357, në ngarkim të A. M., me 1 (një) fletë. Kartela i përket fondit 
Dega IV.  

8. Kartelë Model 2 nr. 578, në ngarkim të B. Sh., me 1 (një) fletë. Kartela i përket fondit Dega 
IV.  

9. Kartelë Model 2 nr. 863, në ngarkim të B. L., me 1 (një) fletë. Kartela i përket fondit Dega 
IV.  

10. Kartelë Model 2 nr. 105,  në ngarkim të H. D., me 1 (një) fletë. Kartela i përket fondit Dega 
IV.  

11. Kartelë Model 2 nr. 2348,  në ngarkim të H. M., me 1 (një) fletë. Kartela i përket fondit 
Dega IV.  

12. Kartelë Model 2 nr. 960, në ngarkim të R. Q., me 1 (një) fletë. Kartela i përket fondit Dega 
IV.  

 
 

Deklasifikimin e pjesshëm të informacionit: 
 
1. Dosje e Punës  nr. 2396, në ngarkim të A. N., konkretisht raporti i datës 09.05.1980. Niveli 

i klasifikimit të dosjes është “Tepër Sekret”. Dosja i përket fondit Dega e Punëve të 
Brendshme Dibër. 

2. Dosje e Punës  nr. 2396, në ngarkim të A. N., konkretisht raporti i datës 10.06.1970. Niveli 
i klasifikimit të dosjes është “Tepër Sekret”. Dosja i përket fondit Dega e Punëve të 
Brendshme Dibër. 

3. Dosje e Punës nr. 1305, në ngarkim të Z. N., konkretisht raporti i datës 19.11.1968.  Niveli 
i klasifikimit të dosjes është “Tepër Sekret”. Dosja i përket fondit Dega e Punëve të 
Brendshme Dibër.  

4. Dosje e Punës nr. 2057, në ngarkim të V. B., konkretisht raporti i datës 09.10.1967. Niveli i 
klasifikimit të dosjes është “Tepër Sekret”. Dosja i përket fondit Dega e Punëve të 
Brendshme Dibër.  

5. Dosje e Punës nr. 2486, në ngarkim të R. S., konkretisht raporti i datës 10.01.1978 si dhe 
raporti i datës 11.07.1984. Niveli i klasifikimit të dosjes është “Tepër Sekret”. Dosja i përket 
fondit Dega e Punëve të Brendshme Dibër.  

6. Dosje e Punës  nr. 2267, në ngarkim të H. K., konkretisht raporti i datës 30.07.1979. Niveli 
i klasifikimit të dosjes është “Tepër Sekret”. Dosja i përket fondit Dega e Punëve të 
Brendshme Dibër.  

7. Dosje e Punës  nr. 1867, në ngarkim të A. T., konkretisht raportet e datës 06.04.1980, 
15.06.1980, 09.10.1980, 16.11.1980, 07.06.1981, 13.04.1981, 03.07.1981, 05.08.1981, 
05.09.1981, 28.09.1981. Niveli i klasifikimit të dosjes është “Tepër Sekret”. Dosja i përket 
fondit Dega e Punëve të Brendshme Dibër.  

8. Dosje e Punës nr. 2486, në ngarkim të R. S., konkretisht raportet e datës 06.11.1982, 
07.01.1983, 23.05.1981, 22.09.1980, 20.09.1980, 25.09.1980, 08.08.1980, 09.04.1984, si 



dhe Vijë sjellje e datës 01.11.1982 dhe e datës 16.11. Niveli i klasifikimit të dosjes është 
“Tepër Sekret”. Dosja i përket fondit Dega e Punëve të Brendshme Dibër.  

9. Dosje e Punës  nr. 1711, në ngarkim të R. D., konkretisht raporti i datës 15.06.1982. Niveli 
i klasifikimit të dosjes është “Tepër Sekret”. Dosja i përket fondit Dega e Punëve të 
Brendshme Dibër.  

10. Dosje e Punës  nr. 4310, në ngarkim të N. B., konkretisht raporti i datës 15.12.1986 si dhe 
raporti i datës 22.07.1987. Niveli i klasifikimit të dosjes është “Tepër Sekret”. Dosja i përket 
fondit Dega e Punëve të Brendshme Dibër. 

11. Fletë regjistri i agjenturës Model 10, konkretisht rreshti me nr. rendor 297, në ngarkim të 
J. B., me 1 (një) fletë. Niveli i klasifikimit i regjistrit është “Sekret”. Fondi Dega e Punëve 
të Brendshme Dibër. 

12. Fletë regjistri i agjenturës Model 2, konkretisht rreshti me nr. rendor 2027, në ngarkim të 
S. A., me 1 (një) fletë. Niveli i klasifikimit i regjistrit është “Sekret”. Fondi Dega e Punëve 
të Brendshme Dibër. 

13. Fletë regjistri i agjenturës Model 2, konkretisht rreshti me nr. rendor 2032, në ngarkim të 
M. A., me 1 (një) fletë. Niveli i klasifikimit i regjistrit është “Sekret”. Fondi Dega e Punëve 
të Brendshme Dibër. 

14. Fletë regjistri i agjenturës Model 2, konkretisht rreshti me nr. rendor 2106, në ngarkim të 
F. Ç., me 1 (një) fletë. Niveli i klasifikimit i regjistrit është “Sekret”. Fondi Dega e Punëve 
të Brendshme Dibër. 

15. Fletë regjistri i agjenturës Model 2, konkretisht rreshti me nr. rendor 2267, në ngarkim të 
H. K., me 1 (një) fletë. Niveli i klasifikimit i regjistrit është “Sekret”. Fondi Dega e Punëve 
të Brendshme Dibër. 

16. Fletë regjistri i agjenturës Model 2, konkretisht rreshti me nr. rendor 1865, në ngarkim të 
A. T., me 1 (një) fletë. Niveli i klasifikimit i regjistrit është “Sekret”. Fondi Dega e Punëve 
të Brendshme Dibër. 

17. Fletë regjistri i agjenturës Model 2, konkretisht rreshti me nr. rendor 2486, në ngarkim të 
R.S., me 1 (një) fletë. Niveli i klasifikimit i regjistrit është “Sekret”. Fondi Dega e Punëve të 
Brendshme Dibër. 

18. Fletë regjistri i agjenturës Model 2, konkretisht rreshti me nr. rendor 2396, në ngarkim të 
A. N., me 1 (një) fletë. Niveli i klasifikimit i regjistrit është “Sekret”. Fondi Dega e Punëve 
të Brendshme Dibër. 

19. Fletë regjistri i agjenturës Model 2, konkretisht rreshti me nr. rendor 2145, në ngarkim të 
R. D., me 1 (një) fletë. Niveli i klasifikimit i regjistrit është “Sekret”. Fondi Dega e Punëve 
të Brendshme Dibër. 

20. Fletë regjistri i agjenturës Model 2, konkretisht rreshti me nr. rendor 2487, në ngarkim të 
R. S., me 1 (një) fletë. Niveli i klasifikimit i regjistrit është “Sekret”. Fondi Dega e Punëve 
të Brendshme Dibër.  



21. Fletë regjistri i agjenturës Model 2, konkretisht rreshti me nr. rendor 2212, në ngarkim të 
M. H., me 1 (një) fletë. Niveli i klasifikimit i regjistrit është “Sekret”. Fondi Dega e Punëve 
të Brendshme Dibër.  

22. Fletë regjistri i agjenturës Model 2, konkretisht rreshti me nr. rendor 4310, në ngarkim të 
N. B., me 1 (një) fletë. Niveli i klasifikimit i regjistrit është “Sekret”. Fondi Dega e Punëve 
të Brendshme Dibër.  

23. Fletë regjistri i agjenturës Model 2, konkretisht rreshti me nr. rendor 4270, në ngarkim të 
N. N., me 1 (një) fletë. Niveli i klasifikimit i regjistrit është “Sekret”. Fondi Dega e Punëve 
të Brendshme Dibër.  

24. Fletë regjistri i agjenturës, regjistri i vjetër, konkretisht rreshti me nr. rendor 960, në 
ngarkim të R. Q., me 1 (një) fletë. Niveli i klasifikimit i regjistrit është “Sekret”. Fondi Dega 
e Punëve të Brendshme Dibër.  

25. Fletë regjistri i agjenturës, regjistri i vjetër, konkretisht rreshti me nr. rendor 1113, në 
ngarkim të A. M., me 1 (një) fletë. Niveli i klasifikimit i regjistrit është “Sekret”. Fondi Dega 
e Punëve të Brendshme Dibër.  

26. Fletë regjistri i agjenturës, regjistri i vjetër, konkretisht rreshti me nr. rendor 964, në 
ngarkim të A. M., me 1 (një) fletë. Niveli i klasifikimit i regjistrit është “Sekret”. Fondi Dega 
e Punëve të Brendshme Dibër.  

27. Fletë regjistri i agjenturës, regjistri i vjetër, konkretisht rreshti me nr. rendor 64, në 
ngarkim të H. D., me 1 (një) fletë. Niveli i klasifikimit i regjistrit është “Sekret”. Fondi Dega 
e Punëve të Brendshme Dibër.  

28. Fletë regjistri i agjenturës, regjistri i vjetër, konkretisht rreshti me nr. rendor 679, në 
ngarkim të Xh. M., me 1 (një) fletë. Niveli i klasifikimit i regjistrit është “Sekret”. Fondi 
Dega e Punëve të Brendshme Dibër.  

29. Fletë regjistri i agjenturës, regjistri i vjetër, konkretisht rreshti me nr. rendor 16, në 
ngarkim të H. R., me 1 (një) fletë. Niveli i klasifikimit i regjistrit është “Sekret”. Fondi Dega 
e Punëve të Brendshme Dibër.  

30. Fletë regjistri i agjenturës, regjistri i vjetër, konkretisht rreshti me nr. rendor 281, në 
ngarkim të Z. N., me 1 (një) fletë. Niveli i klasifikimit i regjistrit është “Sekret”. Fondi Dega 
e Punëve të Brendshme Dibër.  

31. Fletë regjistri i agjenturës, regjistri i vjetër, konkretisht rreshti me nr. rendor 606, në 
ngarkim të A. M., me 1 (një) fletë. Niveli i klasifikimit i regjistrit është “Sekret”. Fondi Dega 
e Punëve të Brendshme Dibër.  

32. Fletë regjistri i agjenturës, regjistri i vjetër, konkretisht rreshti me nr. rendor 50, në 
ngarkim të D. B.,  me 1 (një) fletë. Niveli i klasifikimit i regjistrit është “Sekret”. Fondi Dega 
e Punëve të Brendshme Dibër.  

33. Fletë regjistri i agjenturës, regjistri i vjetër, konkretisht rreshti me nr. rendor 286, në 
ngarkim të S. S., me 1 (një) fletë. Niveli i klasifikimit i regjistrit është “Sekret”. Fondi Dega 
e Punëve të Brendshme Dibër.  



34. Fletë regjistri i agjenturës, regjistri i vjetër, konkretisht rreshti me nr. rendor 145, në 
ngarkim të R. S., me 1 (një) fletë. Niveli i klasifikimit i regjistrit është “Sekret”. Fondi Dega 
e Punëve të Brendshme Dibër.  

35. Fletë regjistri i agjenturës, regjistri i vjetër, konkretisht rreshti me nr. rendor 578, në 
ngarkim të B. Sh., me 1 (një) fletë. Niveli i klasifikimit i regjistrit është “Sekret”. Fondi Dega 
e Punëve të Brendshme Dibër.  

36. Fletë regjistri i agjenturës, regjistri i vjetër, konkretisht rreshti me nr. rendor 1013, në 
ngarkim të A. Z., me 1 (një) fletë. Niveli i klasifikimit i regjistrit është “Sekret”. Fondi Dega 
e Punëve të Brendshme Dibër.  

37. Fletë regjistri i agjenturës, regjistri i vjetër, konkretisht rreshti me nr. rendor 1087, në 
ngarkim të B. L., me 1 (një) fletë. Niveli i klasifikimit i regjistrit është “Sekret”. Fondi Dega 
e Punëve të Brendshme Dibër.  

38. Fletë regjistri i agjenturës, regjistri i vjetër, konkretisht rreshti me nr. rendor 1167, në 
ngarkim të V. B., me 1 (një) fletë. Niveli i klasifikimit i regjistrit është “Sekret”. Fondi Dega 
e Punëve të Brendshme Dibër.  

39. Fletë regjistri i agjenturës Model 2, konkretisht rreshti me nr. rendor 3887, në ngarkim të 
S. R., me 1 (një) fletë. Niveli i klasifikimit i regjistrit është “Sekret”. Fondi Dega e Punëve 
të Brendshme Dibër.  

40. Fletë regjistri i agjenturës Model 2, konkretisht rreshti me nr. rendor 4702, në ngarkim të 
B. U., me 1 (një) fletë. Niveli i klasifikimit i regjistrit është “Sekret”. Fondi Dega e Punëve 
të Brendshme Dibër.  

41. Fletë regjistri i agjenturës Model 2, konkretisht rreshti me nr. rendor 2309, në ngarkim të 
V. L., me 1 (një) fletë. Niveli i klasifikimit i regjistrit është “Sekret”. Fondi Dega e Punëve 
të Brendshme Dibër.  

42. Fletë regjistri i agjenturës Model 10, konkretisht rreshti me nr. rendor 135, në ngarkim të 
H. R., me 1 (një) fletë. Niveli i klasifikimit i regjistrit është “Sekret”. Fondi Dega e Punëve 
të Brendshme Dibër.  

43. Fletë regjistri i agjenturës Model 10, konkretisht rreshti me nr. rendor 256, në ngarkim të 
R. S., me 1 (një) fletë. Niveli i klasifikimit i regjistrit është “Sekret”. Fondi Dega e Punëve 
të Brendshme Dibër. 

 
 
 

KRYETARE E KDZH-së 

Gentiana Sula 

 

 

 



Bibliografia e informacionit të deklasifikuar në AIDSSH me vendim nr. 16, datë 18.06.2020 
  

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. 16, datë 
18.06.2020, si më poshtë:   
  
 
Fondi arkivor i ish-Sigurimit të Shtetit që administrohet nga AIDSSH 

 
Deklasifikimin e plotë të informacionit: 

 
1. Kartelë Model 2, nr. 1456, në ngarkim të B. Gj., me 1 (një) fletë. Kartela i përket fondit 

Dega IV. 
2. Kartelë Model 2, nr. 1721, në ngarkim të Gj. L., me 1 (një) fletë. Kartela i përket fondit 

Dega IV. 
3. Kartelë Model 2, nr. 47, në ngarkim të P. P., me 1 (një) fletë. Kartela i përket fondit Dega 

IV. 
4. Kartelë Model 2, nr. 464, në ngarkim të N. P., me 1 (një) fletë. Kartela i përket fondit Dega 

IV. 
5. Kartelë Model 2, nr. 399, në ngarkim të Gj. K., me 1 (një) fletë. Kartela i përket fondit 

Dega IV. 
6. Kartelë Model 2, nr. 66, në ngarkim të D. D., me 1 (një) fletë. Kartela i përket fondit Dega 

IV. 
7. Kartelë Model 2 në ngarkim të P. N., me 1 (një) fletë. Kartela i përket fondit Dega IV. 
8. Kartelë Model 2, nr. 129, në ngarkim të P. Gj., me 1 (një) fletë. Kartela i përket fondit Dega 

IV. 
9. Kartelë Model 2, nr. 1340, në ngarkim të I. Gj., me 1 (një) fletë. Kartela i përket fondit 

Dega IV. 
10. Kartelë Model 2, nr. 76, në ngarkim të Gj. B., me 1 (një) fletë. Kartela i përket fondit Dega 

IV. 
11. Kartelë Model 2, nr. 86, në ngarkim të B. B., me 1 (një) fletë. Kartela i përket fondit Dega 

IV. 
12. Kartelë Model 2, nr. 2827, në ngarkim të V. I., me 1 (një) fletë. Kartela i përket fondit Dega 

IV. 
13. Kartelë Model 2, nr. 2512, në ngarkim të R. L., me 1 (një) fletë. Kartela i përket fondit 

Dega IV. 



14. Kartelë Model 2, nr. 2381, në ngarkim të A. D., me 1 (një) fletë. Kartela i përket fondit 
Dega IV. 

 
 

Deklasifikimin e pjesshëm të informacionit: 
 
1. Fletë regjistri i bashkëpunëtorëve të sigurimit nr. 54, konkretisht rreshti ku ndodhet numri 

rendor 316, në ngarkim të G. L., me 1 (një) fletë. Niveli i klasifikimit i regjistrit është “Tepër 
Sekret”. Fondi Dega e Punëve të Brendshme Mirditë. 

2. Fletë regjistri i bashkëpunëtorëve të sigurimit nr. 54, konkretisht rreshti ku ndodhet numri 
rendor 405, në ngarkim të Gj. B., me 1 (një) fletë. Niveli i klasifikimit i regjistrit është “Tepër 
Sekret”. Fondi Dega e Punëve të Brendshme Mirditë. 

3. Fletë regjistri i bashkëpunëtorëve të sigurimit nr. 54, konkretisht rreshti ku ndodhet numri 
rendor 478, në ngarkim të Dh. Xh., me 1 (një) fletë. Niveli i klasifikimit i regjistrit është 
“Tepër Sekret”. Fondi Dega e Punëve të Brendshme Mirditë. 

4. Fletë regjistri i bashkëpunëtorëve të sigurimit nr. 54, konkretisht rreshti ku ndodhet numri 
rendor 361, në ngarkim të N. P., me 1 (një) fletë. Niveli i klasifikimit i regjistrit është “Tepër 
Sekret”. Fondi Dega e Punëve të Brendshme Mirditë. 

5. Fletë regjistri i bashkëpunëtorëve të sigurimit nr. 54, konkretisht rreshti ku ndodhet numri 
rendor 425, në ngarkim të M. N., me 1 (një) fletë. Niveli i klasifikimit i regjistrit është “Tepër 
Sekret”. Fondi Dega e Punëve të Brendshme Mirditë. 

6. Fletë regjistri i bashkëpunëtorëve të sigurimit nr. 54, konkretisht rreshti ku ndodhet numri 
rendor 437, në ngarkim të B. B., me 1 (një) fletë. Niveli i klasifikimit i regjistrit është “Tepër 
Sekret”. Fondi Dega e Punëve të Brendshme Mirditë. 

7. Fletë regjistri i bashkëpunëtorëve të sigurimit nr. 54, konkretisht rreshti ku ndodhet numri 
rendor 469, në ngarkim të I. GJ., me 1 (një) fletë. Niveli i klasifikimit i regjistrit është “Tepër 
Sekret”. Fondi Dega e Punëve të Brendshme Mirditë. 

8. Fletë regjistri i bashkëpunëtorëve të sigurimit nr. 54, konkretisht rreshti ku ndodhet numri 
rendor 337, në ngarkim të N. Gj. , me 1 (një) fletë. Niveli i klasifikimit i regjistrit është 
“Tepër Sekret”. Fondi Dega e Punëve të Brendshme Mirditë. 

9. Fletë regjistri i bashkëpunëtorëve të sigurimit nr. 54, konkretisht rreshti ku ndodhet numri 
rendor 472, në ngarkim të P. N., me 1 (një) fletë. Niveli i klasifikimit i regjistrit është “Tepër 
Sekret”. Fondi Dega e Punëve të Brendshme Mirditë. 

10. Fletë regjistri i bashkëpunëtorëve të sigurimit nr. 54, konkretisht rreshti ku ndodhet numri 
rendor 513, në ngarkim të P. P., me 1 (një) fletë. Niveli i klasifikimit i regjistrit është “Tepër 
Sekret”. Fondi Dega e Punëve të Brendshme Mirditë. 

11. Fletë regjistri i bashkëpunëtorëve të sigurimit nr. 54, konkretisht rreshti ku ndodhet numri 
rendor 34, në ngarkim të N. Ll., me 1 (një) fletë. Niveli i klasifikimit i regjistrit është “Tepër 
Sekret”. Fondi Dega e Punëve të Brendshme Mirditë. 



12. Fletë regjistri i bashkëpunëtorëve të sigurimit nr. 54, konkretisht rreshti ku ndodhet numri 
rendor 359, në ngarkim të D. D., me 1 (një) fletë. Niveli i klasifikimit i regjistrit është “Tepër 
Sekret”. Fondi Dega e Punëve të Brendshme Mirditë. 

13. Fletë regjistri i bashkëpunëtorëve të sigurimit nr. 54, konkretisht rreshti ku ndodhet numri 
rendor 436, në ngarkim të P. T., me 1 (një) fletë. Niveli i klasifikimit i regjistrit është “Tepër 
Sekret”. Fondi Dega e Punëve të Brendshme Mirditë. 

14. Fletë regjistri i bashkëpunëtorëve të sigurimit nr. 54, konkretisht rreshti ku ndodhet numri 
rendor 95, në ngarkim të P. Gj., me 1 (një) fletë. Niveli i klasifikimit i regjistrit është “Tepër 
Sekret”. Fondi Dega e Punëve të Brendshme Mirditë. 

15. Fletë regjistri i bashkëpunëtorëve të sigurimit nr. 54, konkretisht rreshti ku ndodhet numri 
rendor 399, në ngarkim të Gj. K., me 1 (një) fletë. Niveli i klasifikimit i regjistrit është “Tepër 
Sekret”. Fondi Dega e Punëve të Brendshme Mirditë. 

16. Fletë regjistri i bashkëpunëtorëve të sigurimit nr. 54, konkretisht rreshti ku ndodhet numri 
rendor 349, në ngarkim të N. P., me 1 (një) fletë. Niveli i klasifikimit i regjistrit është “Tepër 
Sekret”. Fondi Dega e Punëve të Brendshme Mirditë. 

17. Fletë regjistri i bashkëpunëtorëve të sigurimit nr. 54, konkretisht rreshti ku ndodhet numri 
rendor 82, në ngarkim të P. P., me 1 (një) fletë. Niveli i klasifikimit i regjistrit është “Tepër 
Sekret”. Fondi Dega e Punëve të Brendshme Mirditë. 

18. Fletë regjistri i bashkëpunëtorëve të sigurimit nr. 54, konkretisht rreshti  ku ndodhet 
numri rendor 464, në ngarkim të M. P., me 1 (një) fletë. Niveli i klasifikimit i regjistrit është 
“Tepër Sekret”. Fondi Dega e Punëve të Brendshme Mirditë. 

19. Fletë regjistri i bashkëpunëtorëve të sigurimit nr. 54, konkretisht rreshti ku ndodhet numri 
rendor 141, në ngarkim të GJ. L., me 1 (një) fletë. Niveli i klasifikimit i regjistrit është 
“Tepër Sekret”. Fondi Dega e Punëve të Brendshme Mirditë. 

20. Fletë regjistri i bashkëpunëtorëve të sigurimit nr. 54, konkretisht rreshti ku ndodhet numri 
rendor 209, në ngarkim të K. Gj., me 1 (një) fletë. Niveli i klasifikimit i regjistrit është “Tepër 
Sekret”. Fondi Dega e Punëve të Brendshme Mirditë. 

21. Fletë regjistri i agjenturës Model 2, konkretisht rreshti ku ndodhet numri rendor 556, në 
ngarkim të M. Ll., me 1 (një) fletë. Niveli i klasifikimit i regjistrit është “Tepër Sekret”. 
Fondi Dega e Punëve të Brendshme Mirditë. 

22. Fletë regjistri i agjenturës Model 2, konkretisht rreshti ku ndodhet numri rendor 1385, në 
ngarkim të P. P., me 1 (një) fletë. Niveli i klasifikimit i regjistrit është “Tepër Sekret”. Fondi 
Dega e Punëve të Brendshme Mirditë. 

23. Fletë regjistri i agjenturës Model 2, konkretisht rreshti ku ndodhet numri rendor 1533, në 
ngarkim të N. G., me 1 (një) fletë. Niveli i klasifikimit i regjistrit është “Tepër Sekret”. Fondi 
Dega e Punëve të Brendshme Mirditë. 

24. Fletë regjistri i agjenturës Model 2, konkretisht rreshti ku ndodhet numri rendor 1829, në 
ngarkim të M. LL, me 1 (një) fletë. Niveli i klasifikimit i regjistrit është “Tepër Sekret”. 
Fondi Dega e Punëve të Brendshme Mirditë. 



25. Fletë regjistri i agjenturës Model 2, konkretisht rreshti ku ndodhet numri rendor 153, në 
ngarkim të D. H., me 1 (një) fletë. Niveli i klasifikimit i regjistrit është “Tepër Sekret”. 
Fondi Dega e Punëve të Brendshme Mirditë. 

26. Fletë regjistri i agjenturës Model 10, konkretisht rreshti ku ndodhet numri rendor 727, 
në ngarkim të M. B., me 1 (një) fletë. Niveli i klasifikimit i regjistrit është “Tepër Sekret”. 
Fondi Dega e Punëve të Brendshme Mirditë. 

27. Fletë regjistri i agjenturës Model 10, konkretisht rreshti ku ndodhet numri rendor 229, 
në ngarkim të B. Gj., me 1 (një) fletë. Niveli i klasifikimit i regjistrit është “Tepër Sekret”. 
Fondi Dega e Punëve të Brendshme Mirditë. 

28. Fletë regjistri i agjenturës nr.1, konkretisht rreshti ku ndodhet numri rendor 4167, në 
ngarkim të M. L., me 1 (një) fletë. Niveli i klasifikimit i regjistrit është “Tepër Sekret”. 
Fondi Dega e Punëve të Brendshme Shkodër. 

29. Fletë regjistri i agjenturës nr.1, konkretisht rreshti ku ndodhet numri rendor 4923, në 
ngarkim të L. Rr., me 1 (një) fletë. Niveli i klasifikimit i regjistrit është “Tepër Sekret”. 
Fondi Dega e Punëve të Brendshme Shkodër. 

30. Fletë regjistri i agjenturës Model K.II, konkretisht rreshti ku ndodhet numri rendor 2381, 
në ngarkim të A. D., me 1 (një) fletë. Niveli i klasifikimit i regjistrit është “ Tepër Sekret”. 
Fondi Dega e Punëve të Brendshme Lushnje. 

31. Fletë regjistri i agjenturës Model K.II, konkretisht rreshti ku ndodhet numri rendor 2827, 
në ngarkim të V. I., me 1 (një) fletë. Niveli i klasifikimit i regjistrit është “ Tepër Sekret”. 
Fondi Dega e Punëve të Brendshme Lushnje. 

32. Fletë regjistri i agjenturës Model K.II, konkretisht rreshti ku ndodhet numri rendor 2512, 
në ngarkim të R. L., me 1 (një) fletë. Niveli i klasifikimit i regjistrit është “ Tepër Sekret”. 
Fondi Dega e Punëve të Brendshme Lushnje. 

33. Fletë regjistri i agjenturës Model K.II, konkretisht rreshti ku ndodhet numri rendor 2641, 
në ngarkim të Sh. Zh., me 1 (një) fletë. Niveli i klasifikimit i regjistrit është “ Tepër 
Sekret”. Fondi Dega e Punëve të Brendshme Lushnje. 

 
 
 

KRYETARE E KDZH-së 

Gentiana Sula 

 


