
VENDIME MBI BAZËN E KËRKESAVE TË INSTITUCIONEVE KUSHTETUESE  
DHE ATYRE PUBLIKE 

 
 

Vendim Nr.74 Datë 13.02.2020 (i shkurtuar) 
 
Bazuar në nenin 10, nenin 26, e në vijim të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 
Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 
8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe 
Enteve Publike”, Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të Shtetit,   
 

V E N D O S I 

1. Të informojë Institucionin e, Këshillit të Emërimeve në Drejtësi për informacionin që 
kërkohet me shkresën nr. 36 prot. datë 30.01.2020, “Kërkesë” për verifikimin e pastërtisë 
së figurës, përpara emërimit të kandidatëve për Gjyqtar në Gjykatën Kushtetuese, se: 

 
a) Për zonjat dhe zotërintë, 1. S. R. B. (I.), 2. Zh. V. P. , 3. E. J. P. , 4. D. M. K. (K.), 5. A. 

Sh. S. dhe 6. A. M. B. nga verifikimet e kryera deri tani, nuk figurojnë të ketë materiale, 
në dokumente të ish-Sigurimit të Shtetit, në emër të tyre, sipas Nenit 29, pika 2 të Ligjit 
Nr.45/2015, “Për të Drejtën e Informimit për Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të 
Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”. 
 

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

3. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 
 

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

 

Vendim Nr.75 Datë 13.02.2020 (i shkurtuar) 
 
Bazuar në nenin 10, nenin 26, e në vijim të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 
Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 
8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe 
Enteve Publike”, Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të Shtetit,   
 

V E N D O S I 
1. Të informojë Këshillin e Emërimeve në Drejtësi, për informacionin që kërkohet me 

shkresën nr. 36 prot. datë 30.01.2020, se shtetasit 1. S. V. M. 2. S. H. T. dhe 3. Sh. M. H. 



kanë marrë certifikatën e pastërtisë së figurës nga institucionet përgjegjëse sipas ligjit 
nr.8001, datë 22.09.1995, “Për gjenocidin dhe krimet kundër njerëzimit kryer në Shqipëri 
gjatë sundimit komunist për motive politike, ideologjike dhe fetare (Komisioni Mezini), si 
dhe ligjit nr.8043, datë 30.11.1995”, Për kontrollin e figurës së zyrtarëve dhe personave të 
tjerë që lidhen me mbrojtjen e shtetit demokratik” (Komisioni Bezhani), i ndryshuar.   

 
2. Autoriteti nuk administron kërkesat për informacion për zyrtarët që propozohen të 

emërohen ose ngrihen në detyrë nga institucionet kushtetuese apo autoritetet publike, kur 
ata kanë marrë çertifikatën e pastërtisë së figurës nga institucionet përgjegjëse të 
sipërcituara, sipas Nenit 29, pika 4, të Ligjit Nr.45/2015, “Për të Drejtën e Informimit për 
Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”.  

 
3. Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit.  

 

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

 

Vendim Nr.77 Datë 10.02.2020 (i shkurtuar) 
 
Bazuar në nenin 10, nenin 26, e në vijim të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 
Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 
8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe 
Enteve Publike”, Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të Shtetit,   
 

V E N D O S I 
 

 
1. Të informojë Ministrinë e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, për informacionin që kërkohet 

me shkresën nr. 359 prot. datë 16.01.2020, në kuadër të vlerësimit të cilësive etike, morale 
dhe profesionale të kandidatit për Këshilltar në Kabinetin e Ministrit të Bujqësisë dhe 
Zhvillimit Rural, se:  për Z.M. J. nga verifikimet e kryera deri tani, nuk figuron të ketë 
materiale në dokumenta të ish-Sigurimit të Shtetit në emër të tij, sipas Nenit 29, pika 2, të 
Ligjit Nr.45/2015, “Për të Drejtën e Informimit për Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit 
të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”. 

 
2. Kopje e këtij vendimi t´i dërgohet Ministrisë së Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural 



 
3. Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit 

 
 

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

 
Vendim Nr.78 Datë 10.02.2020 (i shkurtuar) 

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

 
 

V E N D O S I 
 

1. Të informojë Institucionin e Komisionit të Jashtëm të Vlerësimit, për informacionin që 
kërkohet me shkresën nr. 59/3 prot dt 20.11.2019, se nga verifikimet e kryera deri tani për                      
Z. I. Sh. H. nuk rezulton:  

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

bashkëpunëtor ose i favorizuar nga ish-Sigurimi i Shtetit deri në 2 korrik 1991, në zbatim 
të ligjit 12/2018 “Për vlerësimin kalimtar dhe periodik të punonjësve të Policisë së Shtetit, 
Gardës së Republikës dhe Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat në Ministrinë 
e Brendshme” sipas përcaktimeve të Ligjit Nr.45/2015, “Për të Drejtën e Informimit për 
Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”. 

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

 
3. Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit.  

 

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



Vendim Nr.79 Datë 10.02.2020 (i shkurtuar) 
 
Bazuar në nenin 10, nenin 26, e në vijim të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 
Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 
8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe 
Enteve Publike”, Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të Shtetit,   

 
 

V E N D O S I 
 

1. Të informojë Institucionin e Komisionit të Jashtëm të Vlerësimit, për informacionin që 
kërkohet me shkresën nr. 83/88 prot dt 12.12.2019, se nga verifikimet e kryera deri tani për  
Z. A. T. N. nuk rezulton:  

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

bashkëpunëtor ose i favorizuar nga ish-Sigurimi i Shtetit deri në 2 korrik 1991, në zbatim 
të ligjit 12/2018 “Për vlerësimin kalimtar dhe periodik të punonjësve të Policisë së Shtetit, 
Gardës së Republikës dhe Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat në Ministrinë 
e Brendshme” sipas përcaktimeve të Ligjit Nr.45/2015, “Për të Drejtën e Informimit për 
Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”. 

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

 
3. Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit.  

 

 

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

Vendim Nr.80 Datë 10.02.2020 (i shkurtuar) 
 
Bazuar në nenin 10, nenin 26, e në vijim të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 
Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 
8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe 
Enteve Publike”, Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të Shtetit,   
 

V E N D O S I 
1. Të informojë Institucionin e Komisionit të Jashtëm të Vlerësimit, për informacionin që 

kërkohet me shkresën nr. 48/93 prot dt 23.01.2020, se nga verifikimet e kryera deri tani për                      
Z. P. R. V. nuk rezulton:  



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

bashkëpunëtor ose i favorizuar nga ish-Sigurimi i Shtetit deri në 2 korrik 1991, në zbatim 
të ligjit 12/2018 “Për vlerësimin kalimtar dhe periodik të punonjësve të Policisë së Shtetit, 
Gardës së Republikës dhe Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat në Ministrinë 
e Brendshme” sipas përcaktimeve të Ligjit Nr.45/2015, “Për të Drejtën e Informimit për 
Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”. 

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

 
3. Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit.  

 

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

 
Vendim Nr.81 Datë 12.02.2020 (i shkurtuar) 

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

V E N D O S I 
 

1. Të informojë Akademinë e Shkencave të Shqipërisë, për informacionin që kërkohet me 
shkresën nr. 497 prot. datë 19.12.2019, në kuadër të verifikimit të figurës, integritetit dhe 
vlerësimit të cilësive etike, morale dhe profesionale të kandidatit për Anëtar të Asamblesë 
të Akademisë së Shkencave të Shqipërisë për: 

 
a)  Zgjatjen e afatit të shqyrtimit të kërkesës për verifikimin e Z. Rr. O. me 30 (tridhjetë) ditë.    

 
2. Kopje e këtij vendimi t’i dërgohet institucionit të Akademisë së Shkencave të Shqipërisë. 

 
3. Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit. 

 

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

 



Vendim Nr.82 Datë 12.02.2020 (i shkurtuar) 
 
Bazuar në nenin 10, nenin 26, e në vijim të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 
Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 
8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe 
Enteve Publike”, Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të Shtetit,   

 
 

V E N D O S I 
 

1. Të informojë Institucionin e Presidencës së Republikës së Shqipërisë, për informacionin 
që kërkohet me shkresën nr. 3542 prot datë 09.10.2019, për: 

 
a) Zgjatjen e afatit të shqyrtimit të kërkesës për verifikimin e Z. D. K. me 30 (tridhjetë) ditë.  

   
2. Kopje e këtij vendimi t’i dërgohet Institucionit të Presidencës të Republikës së Shqipërisë. 

 
3. Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit. 

 

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

 

Vendim Nr.105 Datë 18.02.2020 (i shkurtuar) 
 
Bazuar në nenin 10, nenin 26, e në vijim të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 
Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 
8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe 
Enteve Publike”, Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të Shtetit,   

 
V E N D O S I 

 
1. Të informojë Akademinë e Shkencave të Shqipërisë, për informacionin që kërkohet me 

shkresën nr. 97 prot. datë 03.02.2020, në kuadër të verifikimit të figurës, integritetit dhe 
vlerësimit të cilësive etike, morale dhe profesionale të kandidatit për Anëtar të Asamblesë 
të Akademisë së Shkencave të Shqipërisë ku rezulton se: 

 
a) për Z. A. R. D. nuk figuron të ketë materiale, në dokumente të ish-Sigurimit të Shtetit, në 

emër të tij, sipas Nenit 29, pika 2, të Ligjit nr.45/2015, “Për të Drejtën e Informimit për 
Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë. 
 



2. Kopje e këtij vendimi t’i dërgohet institucionit të Akademisë së Shkencave të Shqipërisë. 
 

3. Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit. 
 
 

Kryetare: Gentiana Sula 
Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 
 

 
Vendim Nr.106 Datë 18.02.2020 (i shkurtuar) 

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

 
V E N D O S I 

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

kërkohet me shkresën nr. 77/56 prot. dt 20.12.2019, se nga verifikimet e kryera deri tani 
për Z. K. T. D. nuk rezulton:  

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

bashkëpunëtor ose i favorizuar nga ish-Sigurimi i Shtetit deri në 2 korrik 1991, në zbatim 
të ligjit 12/2018 “Për vlerësimin kalimtar dhe periodik të punonjësve të Policisë së Shtetit, 
Gardës së Republikës dhe Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat në Ministrinë 
e Brendshme” sipas përcaktimeve të Ligjit Nr.45/2015, “Për të Drejtën e Informimit për 
Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”. 

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

 
3. Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit.  

 

Kryetare: Gentiana Sula 
Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 
 

 



Vendim Nr.107 Datë 18.02.2020 (i shkurtuar) 
 
Bazuar në nenin 10, nenin 26, e në vijim të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 
Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 
8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe 
Enteve Publike”, Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të Shtetit,   
 

V E N D O S I 

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

kërkohet me shkresën nr. 493 prot datë 03.02.2020, se për Z. Z. (J.) K. S. nga verifikimet 
e kryera deri tani rezulton se: 

 
a) nuk ka qenë persona në ndjekje për spiunazh apo terrorizëm; 
b) nuk ka qenë bashkëpunëtorë aktiv të ish-Sigurimit të Shtetit, sipas përcaktimeve të këtij 

ligji  
c) nuk figuron në dokumente të ish-Sigurimit të Shtetit, sipas Nenit 29, pika 2, të Ligjit 

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

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

 
3. Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit. 

 

Kryetare: Gentiana Sula 
Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 
 

 

Vendim Nr.135 Datë 25.02.2020 (i shkurtuar) 
 
Bazuar në nenin 10, nenin 26, e në vijim të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 
Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 
8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe 
Enteve Publike”, Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të Shtetit,   

 
V E N D O S I 

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

kërkohet me shkresën nr. 69/26 prot dt 23.01.2020, se nga verifikimet e kryera deri tani për 
Z. Y. V., nuk rezulton:  



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

bashkëpunëtor ose i favorizuar nga ish-Sigurimi i Shtetit deri në 2 korrik 1991, në zbatim 
të ligjit 12/2018 “Për vlerësimin kalimtar dhe periodik të punonjësve të Policisë së Shtetit, 
Gardës së Republikës dhe Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat në Ministrinë 
e Brendshme” sipas përcaktimeve të Ligjit Nr.45/2015, “Për të Drejtën e Informimit për 
Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”. 

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

 
3. Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit.  

 

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

 
 

Vendim Nr.136 Datë 25.02.2020 (i shkurtuar) 
 
Bazuar në nenin 10, nenin 26, e në vijim të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 
Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 
8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe 
Enteve Publike”, Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të Shtetit,   

 
V E N D O S I 

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

kërkohet me shkresën nr. 74/32 prot dt 23.01.2020, se nga verifikimet e kryera deri tani për                      
Z. F. R. H. rezulton:  

 
a) nuk ka qenë person në ndjekje për spiunazh apo terrorizëm,  
b) nuk ka qenë anëtar, bashkëpunëtor ose i favorizuar nga ish-Sigurimi i Shtetit deri në 2 

korrik 1991, në zbatim të ligjit 12/2018 “Për vlerësimin kalimtar dhe periodik të 
punonjësve të Policisë së Shtetit, Gardës së Republikës dhe Shërbimit për Çështjet e 
Brendshme dhe Ankesat në Ministrinë e Brendshme” sipas përcaktimeve të Ligjit 
Nr.45/2015, “Për të Drejtën e Informimit për Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të 
Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”. 

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

 
3. Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit. 



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

 

 

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 
 

 

Vendim Nr. 73, datë 12.02.2020 (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 L. R. Xh. për sa kërkohet në shkresën nr. 425 prot, datë 27.03.2019, 
ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për Y. Xh. ka dokumente në arkivat e ish-
Sigurimit të Shtetit si më poshtë:  
 
1. Dosja Hetimore - Gjyqësore nr. 2205, e përbërë në total nga 127 faqe të dixhitalizuara, 

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

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

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

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  
 
 

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

 
 

Vendim Nr. 76, datë 31.01.2020 (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 B. D.  për sa kërkohet në shkresën nr. 1511 prot., datë 1.11.2019, 

që mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që e ndjera N. D. 
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 
 
 

Vendim Nr. 85, datë 12.02.2020 (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 L. R. Xh. për sa kërkohet në shkresën nr. 425 prot, datë 27.03.2019, 
ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për Y. Xh. ka dokumente në arkivat e ish-
Sigurimit të Shtetit si më poshtë:  
 

1. Dosja Hetimore - Gjyqësore nr. 2205, e përbërë në total nga 127 faqe të 
dixhitalizuara, të hedhura në format CD, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për 
subjektin Y. Xh. 

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

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

administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 
4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  



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

 
 

Vendim Nr. 86, datë 12.02.2020 (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 Xh. S. për sa kërkohet në shkresën nr. 328 prot, datë 06.03.2019, 
ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për G. S. ka dokumente në arkivat e ish-
Sigurimit të Shtetit si më poshtë:  
 

2. Dosje Gjyqësore nr. 2239, me 746 (shtatëqind e dyzet e gjashtë) faqe të dixhitalizuara, 
të hedhura në format CD për subjektin G. S. 

 
2. Dosje Përpunimi nr. 28, me 113 (njëqind e trembëdhjetë) faqe të dixhitalizuara, dhe të 

anonimizuara të hedhura në format CD për subjektin G. S. 
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 

 
 
 

Vendim Nr. 87, datë 12.02.2020 (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 G. B. për sa kërkohet në shkresën nr. 301 prot, datë 28.02.2019, ku 



mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për Xh. M. ka dokumente në arkivat e ish-
Sigurimit të Shtetit si më poshtë:  
 
a) Dosje hetimore nr. 1551 A, me 244 (dyqind e dyzet e katër) faqe të dixhitalizuara, të 

hedhura në format CD për subjektin Xh. M. 
 

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 
 
 

Vendim Nr. 88, datë 12.02.2020 (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. D. për sa kërkohet në shkresën nr. 237 prot, datë 28.02.2019, ku 
mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për B. B. (M.), ka dokumente në arkivat e ish-
Sigurimit të Shtetit si më poshtë:  
 
a) Dosja Hetimore- Gjyqësore nr. 11041, e përbërë në total nga 103 faqe të dixhitalizuara 

dhe të anonimizuar, të hedhura në format CD, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për 
subjektin B. B. (M.). 

 
2. T´i jepet shtetasit D. 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 



Vendim Nr. 89, datë 12.02.2020 (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. D. për sa kërkohet në shkresën nr. 259 prot, datë 19.02.2019, ku 
mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për D. M. ka dokumente në arkivat e ish-
Sigurimit të Shtetit si më poshtë:  
 
a) Dosja Hetimore- Gjyqësore nr. 11884, e përbërë në total nga 112 faqe të dixhitalizuara 

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

 
2. T´i jepet shtetasit D. 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 

 
 
 

Vendim Nr. 90, datë 12.02.2020 (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. D. për sa kërkohet në shkresën nr. 254 prot, datë 19.02.2019, ku 
mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për M. M. ka dokumente në arkivat e ish-
Sigurimit të Shtetit si më poshtë:  



3. Dosja Formulare nr. 6147, e përbërë në total nga 23 faqe të dixhitalizuara dhe të 
anonimizuar, të hedhura në format CD, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për 
subjektin M. M. 
 

2. T´i jepet shtetasit D. 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 

 
 

Vendim Nr. 91, datë 12.02.2020 (i shkurtuar) 

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

V E N D O S I: 
 

1. Të informojë shtetasin A. K. për sa kërkohet në shkresën nr. 1530 prot, datë 05.11.2019, ku mbi 
bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për M. H. ka dokumente në arkivat e ish-Sigurimit të 
Shtetit si më poshtë:  
 

a) Dosja Hetimore- Gjyqësore nr. 1361, e përbërë në total nga 249 faqe të dixhitalizuara dhe 
të anonimizuar, të hedhura në format CD, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për 
subjektin M. H. 

2. T´i jepet shtetasit A. 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 
 



Vendim Nr. 92, datë 12.02.2020 (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 L. R. Xh. për sa kërkohet në shkresën nr. 424 prot, datë 27.03.2019, 
ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për T. Xh. ka dokumente në arkivat e ish-
Sigurimit të Shtetit si më poshtë:  

 
b) Dosja Hetimore - Gjyqësore nr. 2205, e përbërë në total nga 1711 faqe të dixhitalizuara, të 

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

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

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

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  
 
 

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

 
 

Vendim Nr. 93, datë 12.02.2020 (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 K. Ç. për sa kërkohet në shkresën nr. 58 prot, datë 16.01.2020, ku 
mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani në arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit, nuk 
ekzistojnë të dhëna që të ketë qenë bashkëpunëtor i ish-Sigurimi i Shtetit. 

 
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 
 
 

Vendim Nr. 94, datë 12.02.2020 (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. D. për sa kërkohet në shkresën nr. 255 prot., datë 19.02.2019, që 

mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që shtetase K. V. (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 

 
 

Vendim Nr. 95, datë 12.02.2020 (i shkurtuar) 

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

V E N D O S I 
 

1. Të informojë shtetasin A. K. për sa kërkohet në shkresën nr. 1604 prot., datë 19.11.2019, 
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 

 
 

Vendim Nr. 96, datë 12.02.2020 (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 I. J. për sa kërkohet në shkresën nr. 1623 prot., datë 20.11.2019, që 

mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që e ndjera H. J. 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 

 
 

Vendim Nr. 97, datë 12.02.2020 (i shkurtuar) 

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

 
1. Të informojë shtetasin A. A. K. për sa kërkohet në shkresën nr. 1567 prot., datë 13.11.2019, 

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 
 
 

Vendim Nr. 98, datë 12.02.2020 (i shkurtuar) 

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

 
1. Të informojë shtetasin A. D. për sa kërkohet në shkresën nr. 1643 prot., datë 25.11.2019, 

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

 
 
 

Vendim Nr. 99, datë 12.02.2020 (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 Ll. K. K. për sa kërkohet në shkresën nr. 1607 prot., datë 

19.11.2019, 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 

 
 
 

Vendim Nr. 100, datë 12.02.2020 (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 G. T. për sa kërkohet në shkresën nr. 1635 prot., datë 22.11.2019, 

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 

 
 
 

Vendim Nr. 101, datë 12.02.2020 (i shkurtuar) 

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

 
1. Të informojë shtetasin M. H. për sa kërkohet në shkresën nr. 1639 prot., datë 25.11.2019, 

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 

 
 

Vendim Nr. 102, datë 14.02.2020 (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 njihet dhe t’i jepet shtetasit I. P. Indetiteti i të gjithë bashkëpunëtorëve të ish-Sigurimit 
të Shtetit që është bërë e mundur zbardhja nga ana jonë.  
 

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, Simon Mirakaj 

 
 

Vendim Nr. 103, datë 14.02.2020 (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 njihet dhe t’i jepet shtetasit Q. S. Indetiteti i të gjithë bashkëpunëtorëve të ish-Sigurimit 
të Shtetit që është bërë e mundur zbardhja nga ana jonë.  



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, Simon Mirakaj 

 
 
 

Vendim Nr. 104, datë 14.02.2020 (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 njihet dhe t’i jepet shtetasit M. H. Indetiteti i të gjithë bashkëpunëtorëve të ish-Sigurimit 
të Shtetit që është bërë e mundur zbardhja nga ana jonë.  
 

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, Simon Mirakaj 
 
 

Vendim Nr. 108, datë 25.02.2020 (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 E. D. për sa kërkohet në shkresën nr. 959/5 prot, datë 22.02.2019, 
ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për M. D. (V.), ka dokumente në arkivat e 
ish-Sigurimit të Shtetit si më poshtë:  

 
a) Dosje Gjyqësore nr. 5655, me 19 (nëntëmbëdhjetë) faqe të skanuara, të hedhura në format 

CD, për subjektin M. D. (V.). 
 

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 

 
 

Vendim Nr. 109, datë 25.02.2020 (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 K. B. për sa kërkohet në shkresën nr. 730 prot, datë 15.03.2019, ku mbi 
bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për A. B. ka dokumente në arkivat e ish-Sigurimit të 
Shtetit si më poshtë:  

 
a) Dosje formulare nr. 1119, me 153 (njëqind e pesëdhjetë e tre) faqe të dixhitalizuara, të 

hedhura në format CD, për subjektin A. B. 
b) Dosje hetimore-gjyqësore nr. 12388A A, me 110 (njëqind e dhjetë) faqe të dixhitalizuara, 

të hedhura në format CD për subjektin A. B. 
 
2. Ky vendim është i ankimueshëm në gjykatën kompetente për gjykimin e çështjeve 

administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 
 
3. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  
 

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



Vendim Nr. 110, datë 25.02.2020 (i shkurtuar) 

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

V E N D O S I: 
 

1. Të informojë shtetasin M. P. për sa kërkohet në shkresën nr. 339 prot, datë 07.03.2019, ku mbi 
bazën e verifikimeve të kryera deri tani, ka dokumente në arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit si 
më poshtë:  

 
a) Dosja formulare nr. 2919 A, me 86 (tetëdhjetë e gjashtë) faqe të skanuara, të hedhura në 

format CD, për subjektin M. P. 
b) Dosja hetimore, me 13182.1 me 45 (dyzet e pesë) faqe të skanuara, të hedhura në format 

CD, për subjektin M. P. 
c) Dosje gjyqësore nr. 11758 A me 142 (njëqind e dyzet e dy) faqe të skanuara, të hedhura në 

format CD, për subjektin M. P. 
d) Dosje gjyqësore nr. 13182 me 22 (njëzet e dy) faqe të skanuara, të hedhura në format CD, 

për subjektin M. P. 
 

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

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

3. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 
 

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

 
 
 

Vendim Nr. 111, datë 25.02.2020 (i shkurtuar) 

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



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

V E N D O S I: 
 

1. Të informojë shtetasen B. G. për sa kërkohet në shkresën nr. 634 prot, datë 08.05.2019, ku mbi 
bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për A. N. ka dokumente në arkivat e ish-Sigurimit të 
Shtetit si më poshtë:  

 
a) Dosje gjyqësore nr. 1613, me 20 (njëzet)faqe të dixhitalizuara, të hedhura në format CD 

për subjektin A. N. 
 

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

 
3. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  
 
 

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

Vendim Nr. 112, datë 25.02.2020 (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 F. S. për sa kërkohet në shkresën nr. 814 prot, datë 10.06.2019, ku 
mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për R. T. ka dokumente në arkivat e ish-
Sigurimit të Shtetit si më poshtë:  

 
1. Dosja Formulare nr. 1906, Kategoria 2/A e përbërë në total nga 111 faqe të dixhitalizuara 

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

 
 



2. T´i jepet shtetases F. 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 

 
 

Vendim Nr. 113, datë 25.02.2020 (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 Gj. S. (H.), për sa kërkohet në shkresën nr. 788 prot., datë 
03.06.2019, ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, ka dokumente, në arkivat e 
ish-Sigurimit të Shtetit.  

 
a) Dosje Hetimore-Gjyqësore nr. 11628, e përbërë në total nga 479 faqe, të skanuara dhe të 

hedhura në format CD, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për subjektin Gj. S. (H.). 
b) Dosje Hetimore nr. 13588, e përbërë në total nga 9 faqe, të skanuara dhe të hedhura në 

format CD, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për subjektin Gj. S. (H.). 
 

2. Të njoh dhe vë në dispozicion sipas kërkesës së shtetasit Gj. S. (H.), dokumentet që 
ekzistojnë, në arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit.   

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 
 
 

 



Vendim Nr. 114, datë 25.02.2020 (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 N. S. për sa kërkohet në shkresën nr. 815 prot., datë 10.06.2019, ku 
mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, ka dokumente, në arkivat e ish-Sigurimit të 
Shtetit.  
 

a) Dosje Formulare, Kategoria 2/B, nr. 6548, e përbërë në total nga 31 faqe, të skanuara dhe 
të hedhura në format CD, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për subjektin N. S. 

b) Dosje Hetimore-Gjyqësore nr. 4503, e përbërë në total nga 15 faqe, të skanuara dhe të 
hedhura në format CD, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për subjektin N. S. 
 

2. Të njoh dhe vë në dispozicion sipas kërkesës së shtetasit R. S. dokumentet që ekzistojnë, 
në arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit.   

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 
 
 

Vendim Nr. 115, datë 25.02.2020 (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 V. B. për sa kërkohet në shkresën nr. 806 prot., datë 07.06.2019, ku 

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



a) Dosje Formulare nr. 1326, Kategoria 2A, e përbërë në total nga 55 faqe, të skanuara dhe 
të hedhura në format CD, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për subjektin V. B. 

 
2. Të njoh dhe vë në dispozicion sipas kërkesës së shtetasit V. B. dokumentet që ekzistojnë, 

në arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit.   
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 

 
 

Vendim Nr. 116, datë 25.02.2020 (i shkurtuar) 

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

V E N D O S I: 
 

1. Të informojë shtetasin F. F. për sa kërkohet në shkresën nr. 398 prot, datë 21.03.2019, ku 
mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, ka dokumente në arkivat e ish-Sigurimit të 
Shtetit si më poshtë:  

 
b) Dosja Hetimore -Gjyqësore nr. 13047, e përbërë në total nga 104 faqe të skanuara, të 

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

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

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

5. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  
 
 

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

 



Vendim Nr. 117, datë 25.02.2020 (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 G. M. për sa kërkohet në shkresën nr. 1011 prot, datë 15.07.2019, 
ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për H. M. (Q.), ka dokumente në arkivat e 
ish-Sigurimit të Shtetit si më poshtë:  
 

a) Dosja Gjyqësore nr. 8625, e përbërë në total nga 103 faqe të skanuara, të hedhura në 
format CD, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për subjektin H. Sh. M. 

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

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

administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 
4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 
 

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

Vendim Nr. 118, datë 25.02.2020 (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 T. S. për sa kërkohet në shkresën nr. 390 prot, datë 19.03.2019, ku 
mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për F. I. ka dokumente në arkivat e ish-
Sigurimit të Shtetit si më poshtë:  

 
a) Dosja Hetimore -Gjyqësore nr. 6999, e përbërë në total nga 217 faqe të skanuara, të 



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

2. T´i jepet shtetases T. 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 

 
 
 

Vendim Nr. 119, datë 25.02.2020 (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 L. V. për sa kërkohet në shkresën nr. 948 prot, datë 04.07.2019, ku 
mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për O. R. ka dokumente në arkivat e ish-
Sigurimit të Shtetit si më poshtë:  

 
a) Dosja Hetimore -Gjyqësore nr. 1545, e përbërë në total nga 79 faqe të skanuara, të 

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

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

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

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  
 
 

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

 
 
 



Vendim Nr. 120, datë 25.02.2020 (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. P. për sa kërkohet në shkresën nr. 1566 prot., datë 12.11.2019, 

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 

 
 
 

Vendim Nr. 121, datë 25.02.2020 (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 T. Q. për sa kërkohet në shkresën nr. 1727 prot., datë 16.12.2019, 

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 

 
 

 



Vendim Nr. 122, datë 25.02.2020 (i shkurtuar) 

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

 
1. Të informojë shtetasin A. T. për sa kërkohet në shkresën nr. 1653 prot., datë 02.12.2019, 

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

 
 
 

Vendim Nr. 123, datë 25.02.2020 (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. H. për sa kërkohet në shkresën nr. 1603 prot., datë 19.11.2019, 
që mbi bazën e verifikimeve të mëparshme dhe të deritanishme, 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 
 



 
Vendim Nr. 124, datë 25.02.2020 (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 K. D. për sa kërkohet në shkresën nr. 1424 prot., datë 21.10.2019, 

që mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që shtetase A. K. 
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 
 
 
 

Vendim Nr. 125, datë 25.02.2020 (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 K. Z. për sa kërkohet në shkresën nr.1633 prot., datë 22.11.2019, 

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 

 
 



Vendim Nr. 126, datë 25.02.2020 (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 A. R. S. për sa kërkohet në shkresën nr. 1454 prot., dt. 25.10.2019, 

që mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që shtetasi A. S. 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 
 
 

VENDIME STUDIMORE SHKURT 2020 

 

Vendim Nr. 83, datë 10.02.2020 (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 B. G. dokumentet si më poshtë: 
 

a) Dokumente nga dosje hetimore-gjyqësore nr. 12002, në ngarkim të shtetases F. Q., me 
nr. faqesh të skanuara 118;  

b) Dokumente nga dosje hetimore-gjyqësore nr. 6051, në ngarkim të shtetases F. D., me 
nr. faqesh të skanuara 35;  

c) Dokumente nga dosje nr. 5273/2-A, në ngarkim të shtetases V. Sh., me nr. faqesh të 



skanuara 78; 
d) Dokumente nga dosje nr. 388/2-B, në ngarkim të shtetases R. M., me nr. faqesh të 

skanuara 59;   
 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  
 
 

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

 
 
 

Vendim Nr. 84, datë 10.02.2020 (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 A. L. dokumentet si më poshtë: 
 

a) Fondi 1, viti 1954, dosje nr. 12551, në ngarkim të shtetasit B. V. e të tjerë, me nr. total 
faqesh të skanuara 205. 

 
2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 
 

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

 
 
 

Vendim Nr. 127, datë 25.02.2020 (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 e mëposhtme: 
 

a) Dosje ORV me nr. regjistri 146, Reparti i Riedukimit 311, Qafë Bari, Pukë, deklasifikuar 
me vendim nr. 1, datë 22.01.2019.   

b) Dokumente nga dosje Gjyqësore Nr. 12561-A në ngarkim të Sokol Sokoli, Sokol Progri, 
T. N., L. B., H. B., K. Gj., etj; në total 144 fletë (266 faqe të digjitalizuara).  

 
2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

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

 
 

Vendim Nr. 128, datë 25.02.2020 (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 Xh. S. dokumentet si më poshtë. 

 
a) Historia e Sigurimit të Shtetit - Pjesa e I: "Organizimi dhe veprimtaria e shërbimit 

informativ gjatë luftës nacionalçlirimtare", me nr. total faqesh 236; 
b) Historia e Sigurimit të Shtetit - Pjesa e II: "Lufta e organeve të Sigurimit të Shtetit kundër 

armiqve të brendshëm e të jashtëm në vitet e rimëkëmbjes së vendit dhe të konsolidimit 
të pushtetit popullor, Nëntor 1944-1948", me nr. total faqesh 247; 

c) Historia e Sigurimit të Shtetit - Pjesa e III: "Lufta e organeve të Sigurimit të Shtetit për 
shpartallimin e veprimtarisë subersive të reaksionit të brendshëm dhe të jashtëm, 1948-
1955", me nr. total faqesh 211; 

d) Historia e Sigurimit të Shtetit - Pjesa e IV: "Lufta e organeve të Sigurimit të Shtetit kundër 
veprimtarisë armiqësore të zbulimeve imperialisto-revizioniste dhe armiqve të brendshëm 
dhe të jashtëm, 1956-1960", me nr. total faqesh 270; 

e) Historia e Sigurimit të Shtetit - Pjesa e V: "Lufta e organeve të Sigurimit të Shtetit kundër 
zbulimeve imperialiste e revisioniste dhe armiqve të brendshëm, 1961-1965", me nr. total 
faqesh 270; 

f) Historia e Sigurimit të Shtetit - Pjesa e VI: "Revolucionarizimi i mëtejshëm i veprimtarisë 
së organeve të Sigurimit të Shtetit në luftë kundër armiqve të klasës të brendshëm e të 



jashtëm dhe zbulimeve kapitalisto-revizioniste, 1966-1970", me nr. total faqesh 205. 
 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  
 

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

 
 
 

Vendim Nr. 129, datë 25.02.2020 (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 L. L. dokumentet e mëposhtme: 
 
a) Dosje objekti nr. 733, kategoria 2B, lidhur me Komitetin “Shqipëria e Lirë”, New York, 

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: Altin Hoxha, Dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 

 
 

Vendim Nr. 130, datë 25.02.2020 (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 E. K. dokumentet si më poshtë: 

a) Dosje nr. 6/1 - Fashikull me dokumenta mbi veprimtarinë armiqësore të kriminelit të luftës 
dhe armikur të popullit M. F. gjatë luftës, me numër total fletës 75. 

 
2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 
 

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

 
 

Vendim Nr. 131, datë 25.02.2020 (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 E. L. dokumentet e si më poshtë: 
 

a) Historia e Sigurimit të Shtetit - Pjesa e I: "Organizimi dhe veprimtaria e shërbimit 
informativ gjatë luftës nacionalçlirimtare", me nr. total faqesh 236; 

b) Historia e Sigurimit të Shtetit - Pjesa e II: "Lufta e organeve të Sigurimit të Shtetit kundër 
armiqve të brendshëm e të jashtëm në vitet e rimëkëmbjes së vendit dhe të konsolidimit të 
pushtetit popullor, Nëntor 1944-1948", me nr. total faqesh 247; 

c) Historia e Sigurimit të Shtetit - Pjesa e III: "Lufta e organeve të Sigurimit të Shtetit për 
shpartallimin e veprimtarisë subersive të reaksionit të brendshëm dhe të jashtëm, 1948-
1955", me nr. total faqesh 211; 

d) Historia e Sigurimit të Shtetit - Pjesa e IV: "Lufta e organeve të Sigurimit të Shtetit kundër 
veprimtarisë armiqësore të zbulimeve imperialisto-revizioniste dhe armiqve të brendshëm 
dhe të jashtëm, 1956-1960", me nr. total faqesh 270; 

e) Historia e Sigurimit të Shtetit - Pjesa e V: "Lufta e organeve të Sigurimit të Shtetit kundër 
zbulimeve imperialiste e revisioniste dhe armiqve të brendshëm, 1961-1965", me nr. total 
faqesh 270; 

f) Historia e Sigurimit të Shtetit - Pjesa e VI: "Revolucionarizimi i mëtejshëm i veprimtarisë 
së organeve të Sigurimit të Shtetit në luftë kundër armiqve të klasës të brendshëm e të 
jashtëm dhe zbulimeve kapitalisto-revizioniste, 1966-1970", me nr. total faqesh 205. 

g) Dosje nr. 29 -  Platforma politike dhe organizative e organeve të Sigurimit të Shtetit, viti 
1948, me nr. total faqesh 24; 

h) Platforma e punës operative e organeve të punëve të brendshme, viti 1977, me nr. total 



faqesh 10;    
i) Platforma e punës operative e organeve të punëve të brendshme, viti 1985, me nr. total 

faqesh 12;    
j) Platforma e punës operative e organeve të punëve të brendshme, viti 1958, me nr. total 

faqesh 41;    
k) Rregullore e evidencës operative të organeve të punëve të brendshme, viti 1987, me nr. 

total faqesh 57;   
l) Rregullore e evidencës operative të organeve të zbulimit të ministrisë së punëve të 

brendshme, viti 1986, me nr. total faqesh 47; 
 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  
 

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

 
 

Vendim Nr. 132, datë 25.02.2020 (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 nr. 60 lidhur me Klerin Bektashian, viti 1958. “Historiku i Klerit Bektashian, 
rregullorja mbi administrimin e brendshëm; grupi i klerikëve dhe reformimi i klerit”, me 
nr. total fletësh 79 (105 faqe të digjitalizuara).  

b) Dosje nr. 22, viti 1952, lidhur me Klerin Bektashian, fotografi të ndryshme të klerit 
bektashian, katolik dhe ortodoks. Rregullorja e administrimit të brendshëm të komunitetit 
bektashian, me nr. total fletësh 42 (85 faqe të digjitalizuara).  

c) 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. 

d) Dosje drejtimi nr. 118 për ish klerin reaksionar, deklasifikuar me vendim nr. 10, datë 
10.05.2019, me nr. fletësh 7 (të digjitalizuara 15); 

e) Dosje drejtimi nr. 9/1, për ish klerirn reaksionar, deklasifikuar me vendim nr. 18 datë 
22.11.2018 me nr. fletësh 518 (të digjitalizuara 524);  

f) Dosje nr. 25, Relacion mbi aktivitetin e klerit katolik para dhe mbas çlirimit me nr. fletësh 
5 (të digjitalizuara 6);  

g) Dosje nr. 283, vëllimi I, Fashikull për ish klerin reaksionar katolik, deklasifikuar me 



vendim nr. 18 datë 22.11.2018 me nr. fletësh 258 (të digjitalizuara 274); 
h) Dosje nr. 300, Fashikull për ish ish klerin reaksionar katolik, deklasifikuar me vendim nr. 

10 datë 20.05.2019 me nr. fletësh 52 (të digjitalizuara 87); 
i) Dosje nr. 300, Fashikull për ish ish klerin reaksionar katolik, me nr. fletësh 52 (të 

digjitalizuara 82); 
j) Dosje nr. 300, Fashikull për ish ish klerin reaksionar katolik, me nr. fletësh 11 (të 

digjitalizuara 12); 
k) Dosje nr. 283, vëllimi II, Fashikull për ish klerin reaksionar katolik, deklasifikuar me 

vendim nr. 18 datë 22.11.2018 me nr. fletësh 85 (të digjitalizuara 110); 
 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  
 

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

 
 

Vendim Nr. 133, datë 25.02.2020 (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 J. R. Dokumentet si më poshtë: 
 

a) Dosje formulare nr. 214, në ngarkim të shtetasit M. K. deklasifikuar me vendim nr. 16, 
datë 16.08.2019, me nr. fletësh 134, të digjitalizuara 166;  

b) Dosje gjyqësore nr. 8373, në ngarkim të shtetasit M. S. me nr. fletësh 41, të digjitalizuara 
57;   

c) Dosje hetimore-gjyqësore nr. 12366, në ngarkim të shtetasit M. S. me nr. fletësh 27, të 
digjitalizuara 103; 

d) Dosje formulare nr. 1067, në ngarkim të shtetasit M. S. deklasifikuar me vendim nr.27, 
datë 07.11.2019, me nr. fletësh 137, të digjitalizuara 200; 

 
2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

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

 



Vendim Nr. 134, datë 25.02.2020 (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 B. G. dokumentet e si më poshtë: 
 

a) Historia e Sigurimit të Shtetit - Pjesa e I: "Organizimi dhe veprimtaria e shërbimit 
informativ gjatë luftës nacionalçlirimtare", me nr. total faqesh 236; 

b) Historia e Sigurimit të Shtetit - Pjesa e II: "Lufta e organeve të Sigurimit të Shtetit kundër 
armiqve të brendshëm e të jashtëm në vitet e rimëkëmbjes së vendit dhe të konsolidimit 
të pushtetit popullor, Nëntor 1944-1948", me nr. total faqesh 247; 

c) Historia e Sigurimit të Shtetit - Pjesa e III: "Lufta e organeve të Sigurimit të Shtetit për 
shpartallimin e veprimtarisë subersive të reaksionit të brendshëm dhe të jashtëm, 1948-
1955", me nr. total faqesh 211; 

d) Historia e Sigurimit të Shtetit - Pjesa e IV: "Lufta e organeve të Sigurimit të Shtetit kundër 
veprimtarisë armiqësore të zbulimeve imperialisto-revizioniste dhe armiqve të brendshëm 
dhe të jashtëm, 1956-1960", me nr. total faqesh 270; 

e) Historia e Sigurimit të Shtetit - Pjesa e V: "Lufta e organeve të Sigurimit të Shtetit kundër 
zbulimeve imperialiste e revisioniste dhe armiqve të brendshëm, 1961-1965", me nr. total 
faqesh 270; 

f) Historia e Sigurimit të Shtetit - Pjesa e VI: "Revolucionarizimi i mëtejshëm i veprimtarisë 
së organeve të Sigurimit të Shtetit në luftë kundër armiqve të klasës të brendshëm e të 
jashtëm dhe zbulimeve kapitalisto-revizioniste, 1966-1970", me nr. total faqesh 205. 

g) Dosje nr. 29 -  Platforma politike dhe organizative e organeve të Sigurimit të Shtetit, viti 
1948, me nr. total faqesh 24; 

h) Platforma e punës operative e organeve të punëve të brendshme, viti 1977, me nr. total 
faqesh 10;    

i) Platforma e punës operative e organeve të punëve të brendshme, viti 1985, me nr. total 
faqesh 12;    

j) Platforma e punës operative e organeve të punëve të brendshme, viti 1958, me nr. total 
faqesh 41;    

k) Rregullore e evidencës operative të organeve të punëve të brendshme, viti 1987, me nr. 
total faqesh 57;   

l) Rregullore e evidencës operative të organeve të zbulimit të ministrisë së punëve të 
brendshme, viti 1986, me nr. total faqesh 47; 
 



 
2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 
 

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

 
 
 

Vendim Nr.138, dt.05.03.2020 (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,  
 
 

VENDOSI 
 

1. Të vendosë në dispozicion të televizionit Top Channel, përfaqësuar nga shtetasi Endi 
Tufa, në cilësinë e gazetarit, si më poshtë: 
 

a) Dosje formularë nr.4929, në ngarkim të shtetasit S. S. Deklasifikuar me vendim nr. 6, 
datë 26.02.2020, me nr. Total fletësh 51, të digjitalizuar 79. 
 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

 

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

 

 

 
VENDIME TË ORGANIZIMIT TË BRENDSHËM TË AUTORITETIT 

 
 

Vendim Nr.72, dt.03.02.2020 (i shkurtuar) 

Bazuar në ligjin nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit 
të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për 



Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe Enteve Publike”.  
 
 

VENDOSI 
 

1. Miratimin e Planit vjetor të veprimtarisë për vitin 2020 të Autoritetit për Informim mbi 
Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit. 

2. Plani vjetor për vitin 2020 i Autoritetit për Informim mbi Dosjet e ish-Sigurimit të Shtetit 
të publikohet në faqen zyrtare të Institucionit. 

3. Ngarkohet Sekretariati Teknik për zbatimin e këtij vendimi. 
4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

 

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

 

Vendim Nr.137, dt.02.03.2020 (i shkurtuar) 

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

VENDOSI 
1. Miratimin e draft Raportit Vjetor të veprimtarisë së punës për vitin 2019, të Autoritetit për 

Informim mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit. 
2. Dërgimin në Kuvendin e Shqipërisë të Raportit Vjetor të veprimtarisë së punës për vitin 

2019, të të Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit. 
3. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

 

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

 

 

 

 



BIBLIOGRAFIA E INFORMACIONIT TË DEKLASIFIKUAR 

 
Bibliografia e informacionit të deklasifikuar në AIDSSH me vendim nr. 2, datë 03.02. 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 II, neni 4, pika a), c), Komisioni i Deklasifikimit dhe 
Zhvlerësimit të Informacionit të Klasifikuar “sekret shtetëror”, në AIDSSH, i ngritur me Urdhër 
nr.13, datë 03. 05. 2018, të Kryetarit të Autoritetit “Për krijimin e Komisionit të Deklasifikimit 
dhe Zhvlerësimit të Informacionit të Klasifikuar “sekret shtetëror”” në AIDSSH”, ka bërë 
deklasifkimin e plotë dhe të pjesshëm të dokumenteve të klasifikuara “sekret shtetëror”, me 
vendimin nr.  02, datë, ___. 01. 2020 si më poshtë vijon:  
  
Fondi arkivor i ish - Sigurimit të Shtetit që administrohet nga AIDSSH 
 

1. Deklasifikimin e plotë të regjistrit të përpunimi nr. 2, me 50 (pesëdhjetë) fletë. Regjistri i 
përket Fondi Dega e Punëve të Brendshme Pukë. 

2. Deklasifikimin e plotë të dosjes formulare nr.8092, kategoria 2/B, në ngarkim të A.B me 
13 (trembëdhjetë) fletë. Dosja i përket Fondi Operativ, Drejtoria e Punëve të Brendshme 
Tiranë. 

3. Deklasifikimin e plotë të dosjes fashikullore nr. 4312, në ngarkim të M.M, me 27 (njëzet e 
shtatë) fletë. Dosja i përket Fondi “Të Huajt”. 

4. Deklasifikimin e plotë të dosjes fashikullore nr. 11931, në ngarkim të B. GJ, me 97 
(nëntëdhjetë e shtatë) fletë. Dosja i përket Fondi Dega e Punëve të Brendshme Tiranë. 

5. Deklasifikimin e plotë të dosjes formulare nr. 2772 në ngarkim të shtetasit Q.L me 144 
(njëqind e dyzetë e katër) fletë. Dosja i përket Fondi 140 mikrofilm. 

6. Deklasifikimin e plotë të dosjes së përpunimit nr. 6490, kategoria 2/A, në ngarkim të R.M, 
me 47 (dyzet e shtatë) fletë. Dosja i përket Fondi Dega e Punëve të Brendshme Shkodër. 

7. Deklasifikimin e plotë të dosjes së përpunimit nr. 5498, kategoria 2/A, në ngarkim të D.K, 
me 164 (njëqind e gjashtëdhjetë e katër) fletë. Dosja i përket Fondi Dega e Punëve të 
Brendshme Shkodër. 

8. Deklasifikimin e plotë të dosjes së përpunimit me 11 vëllime, në ngarkim të L.Z me 4240 
(katër mijë e dyqind e dyzetë) fletë. Dosja i përket Fondi Drejtoria e II-të.  

9. Deklasifikimin e plotë të dosjes së objektit “Pallati Mbretëror” nr. 90, me 472 (katërqind e 
shtatëdhjetë e dy) fletë, në ngarkim të L.Z. Dosja i përket Fondi Drejtoria e II-të.  

10. Deklasifikimin e plotë të fashikull mbi Këshillin Ushtarak të L.Z me qendër në Madrit, 
me dy volume nr. 100 dhe nr. 100/1, përkatësisht me 489(katërqind e tetëdhjetë e nëntë) fletë. 
Dosja i përket Fondi Drejtoria e II-të.  

11. Deklasifikimin e plotë të dosjes formulare nr. 2505, kategoria 2/A, në ngarkim të Z.M me 
349(treqind e dyzetë e nëntë) fletë. Dosja i përket Fondi Operativ, Dega e Punëve të 
Brendshme Tiranë. 



12. Deklasifikimin e plotë të dosjes së përpunimi nr. 664, në ngarkim të P.SH me 2 vëllime, 
përkatësisht me 204 (dyqind e katër) fletë. Dosja i përket Fondi Drejtoria e II-të.  

13. Deklasifikimin e plotë të dosjes personale nr. 5818, në ngarkim të F.K me 26 (njëzetë e 
gjashtë) fletë. Dosja i përket Fondi Dega e Punëve të Brendshme Sarandë.  

14. Deklasifikimin e plotë të dosjes nr.623 me titull “Për zbulimin e parandalimin e një grupi 
me veprimtari të mprehtë armiqësore në qytetin e Shkodrës”, me 20 (njëzetë) fletë. Dosja i 
përket Fondi nr.4, Drejtoria e I, Dega 8, Viti 1990. 

15. Deklasifikimin e plotë të dosjes nr.624, me titull “Materiale në ngarkim të grupit të akuzuar 
për demonstratën e datës 14.1.1990 në Shkodër”, me 52 (pesëdhjetë e dy) fletë. Dosja i 
përket Fondi nr.4, Drejtoria e I, Dega 8, Viti 1990. 

16. Deklasifikimin e plotë të dosjes nr.625, me titull “Raporti i Hetuesisë së Përgjithshme për 
demonstratën e datës 14.1.1990 në Shkodër”, me 9 (nëntë) fletë. Dosja i përket Fondi nr.4, 
Drejtoria e I, Dega 8, Viti 1990. 

17. Deklasifikimin e plotë të dosjes nr.626 me titull “Komente e parulla në Shkodër para dhe 
pas demonstratës së 14.1.1990”, me 25 (njëzet e pesë) fletë. Dosja i përket Fondi nr.4, 
Drejtoria e I, Dega 8, Viti 1990. 

18. Deklasifikimin e plotë të dosjes nr.628, me titull “Për disa komente armiqësore të klerikëve 
në lidhje me demonstratën e datës 14.1.1990”, me 3 (tre) fletë. Dosja i përket Fondi nr.4, 
Drejtoria e I, Dega 8, Viti 1990. 

19. Deklasifikimin e plotë të dosjes nr.629, me titull “Për reagimin e disa personave pas lirimit 
nga burgu, si dhe të lidhjeve të tyre familjare e shoqërore në qytetin e Shkodër”, me 18 
(tetëmbëdhjetë) fletë. Dosja i përket Fondi nr.4, Drejtoria e I, Dega 8, Viti 1990. 

20. Deklasifikimin e plotë të dosjes nr.630, me titull “Informacione për veprimtarinë 
armiqësore të zhviluara nga elementët armiqësor e keqbërës në qytetin e Shkodrës”, me 
13(trembëdhjetë) fletë. Dosja i përket Fondi nr.4, Drejtoria e I, Dega 8, Viti 1990. 

21. Deklasifikimin e plotë të dosjes nr.631, me tiutll “Për Kol Margjinin, Leonard Qiprionin 
dhe Zef e Pashk Keqi. Për demonstratën e Shkodrës”, me 6 (gjashtë) fletë. Dosja i përket 
Fondi nr.4, Drejtoria e I, Dega 8, Viti 1990. 

22. Deklasifikimin e plotë të Kartelës Model 2, nr. 2416/5818, në ngarkim të shtetasit F.K. 
 

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

1. Deklasifikimin e pjesshëm të fletë regjistri i agjenturës Sarandë Model 2, nr.31, konkretisht 
rreshti i fletës me nr. rendor 5818, në ngarkim të F.K.  

2. Deklasifikimin e pjesshëm të fletë regjistri i agjenturës Tiranë, Model 2, konkretisht rreshti 
i fletës me nr. rendor 15890, në ngarkim të A.Ç. 

 
 
KRYETARI I KDZH                                      
Gentiana Sula   
 
 
 
Bibliografia e informacionit të deklasifikuar në AIDSSH me vendim nr. 3, datw 10.02.2020 



 
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 II, neni 4, pika a), c), Komisioni i Deklasifikimit dhe 
Zhvlerësimit të Informacionit të Klasifikuar “sekret shtetëror”, në AIDSSH, i ngritur me Urdhër 
nr.13, datë 03. 05. 2018, të Kryetarit të Autoritetit “Për krijimin e Komisionit të Deklasifikimit 
dhe Zhvlerësimit të Informacionit të Klasifikuar “sekret shtetëror”” në AIDSSH”, ka bërë 
deklasifkimin e plotë dhe të pjesshëm të dokumenteve të klasifikuara “sekret shtetëror”, me 
vendimin nr.  03, datë, 10.02.2020 si më poshtë vijon:  
  
Fondi arkivor i ish - Sigurimit të Shtetit që administrohet nga AIDSSH 
 

1. Dosje Përpunimi nr. 3188, kategoria 2/B, në ngarkim të K. Loli me 147 (njëqind e dyzet e 
shtatë fletë) fletë.  

2. Dosje Formulare nr. 291, kategoria 2/B, në ngarkim të Y. S me 31 (tridhjetë e një) fletë 
3. Dosje Formulare nr. 5849, kategoria 2/A, në ngarkim të L M. B, me 78 (shtatëdhjetë e tetë) 

fletë dhe fashikull personal për të dënuar me 7 (shtatë) fletë 
4. Dosje Personale nr. 61, në ngarkim të L. M. B, me 35 (tridhjetë e pesë) fletë dhe 2 (dy) 

kartela Model 2. 
5. Dosje Pune nr. 61, në ngarkim të L. M. B, me 94 (nëntëdhjetë e katër) fletë.  
6. Dosje Formulare nr. 821/12376, kategoria 2/A, në ngarkim të A. Y. S, me 3 volume 

përkatësisht me 243 (dyqind e dyzet e tre) fletë, 15 (pesëmbëdhjetë) flete dhe 40 (dyzet) fletë.  
7. Dosje Personale dhe Pune nr. 2907, në ngarkim të M. S. V, përkatësisht me 21 (njëzet e 

një) + 33 (tridhjetë e tre) fletë dhe 1 (një) kartelë Model 2.  
8. Fashikull nr. 6546, në ngarkim të Sh. I. R, me 2 vëllime me 60 (gjashtëdhjetë) fletë në total.  
9. Dosje Personale nr. 11560, në ngarkim të S. Sh. V, me 26 (njëzet e gjashtë) fletë.  
10. Kartelë Model 2 nr. 11560, në ngarkim të S. Sh. V, 1 (një) fletë. 
11. Dosje Formulare nr. 9316, kategoria 2/B, në ngarkim të S. Sh. V, me 163 (njëqind e 

gjashtëdhjetë e tre) fletë dhe Fashikull personal për të dënuar me 9 (nëntë) fletë.  
12. Listë veçimi nr. 22 datë 20.03.1991, me nr. rendor 142, me 7 (shtatë) fletë.  
13. Libri i evidences së punëtorit operativ në zone nr. 5, me 226 (dyqind e njëzet e gjashtë) 

fletë.  
14. Dosje Perpunimi nr.5283 në ngarkim të Xh. H. N, me 404 fletë.  
15. Fondi nr.4, Drejtoria e I, Viti 1989, Dega II, Dosja nr.85, “Për bisedën e ambasadorit 

gjermano lindor P. Sh me sekretarin e parë cek V. S”, me 5 (pesë) fletë.  
16. Fondi nr.4, Drejtoria e I, Viti 1991, Dega VIII, Dosja nr.155, “Për tentativat që bëhen 

për krijimin e një partie nacionaldemokrate”, me 6 (gjashtë) fletë.  
17. Fondi nr.6, Viti 1972, Dosja nr.925, “Informacione dërguar H. K mbi një mbledhje të 

krerve reaksionar në Spanjë nën drejtimin e L. Z”, me 6 fletë.  
18. Kartelë Model 2 nr. 1236, në ngarkim të N. T. A, me 1 (një) fletë 
 



 Deklasifikimin pjesërisht të informacionit të klasifikuar “sekret shtetëror” që gjendet si më 
poshtë: 

 
1. Rregjistri i agjenturës Model K.I., fleta nr. 168, nr. rendor. 6861, në ngarkim të A. S. M, 

me 1 (një) fletë. Fondi Dega e Punëve të Brendshme Vlorë. 
2. Rregjistri i R.S.I nr. 1., me nr. rendor 1236, në ngarkim të N. T. A, me 1 (një) fletë. Fondi 

Dega e Punëve të Brendshme Krujë. 
 
 
KRYETARI I KDZH                                      
Gentiana Sula   
 

Bibliografia e informacionit të deklasifikuar në AIDSSH me vendim nr. 4. datw 13.02.2020 
 
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 II, neni 4, pika a), c), Komisioni i Deklasifikimit dhe 
Zhvlerësimit të Informacionit të Klasifikuar “sekret shtetëror”, në AIDSSH, i ngritur me Urdhër 
nr.13, datë 03. 05. 2018, të Kryetarit të Autoritetit “Për krijimin e Komisionit të Deklasifikimit 
dhe Zhvlerësimit të Informacionit të Klasifikuar “sekret shtetëror”” në AIDSSH”, ka bërë 
deklasifkimin e plotë dhe të pjesshëm të dokumenteve të klasifikuara “sekret shtetëror”, me 
vendimin nr. 4. datw 13.02.2020 si më poshtë vijon:  
  
Fondi arkivor i ish - Sigurimit të Shtetit që administrohet nga AIDSSH 
 

1. Dekasifikimin e plotë të shkresës nr. 29 Prot, datë 28.06.2018 me lëndën “Kthim 
përgjigje shkresës mbi zbardhjen e pseudonimeve të bashkëpunëtorëve që figurojnë në 
dosjen e shtetasit D.G”, drejtuar Drejtorisë së Informacionit, për dijeni Sekretarit të 
Përgjithshëm.  

2. Deklasifikimin e plotë të dosjes personale dhe të punës nr. 5596, në ngarkim të Gj.L 
me 46 (dyzetë e gjashtë) fletë. Dosja i përket Fondit të Dega e Punëve të Brendshme 
Shkodër.  

3. Deklasifikimin e plotë të dosjes së punës nr. 3299/1, në ngarkim të shtetasit Jorgo G.L 
me pseudonimin “Bindja”, me 245 (dyqind e dyzetë e pesë) fletë. Dosja i përket Fondit 
të Dega e Punëve të Brendshme Mat. 

4. Deklasifikimin e plotë të dosjes formulare nr. 675, në ngarkim të L.B kategoria 2A, 
me 70 (shtatëdhjetë) fletë. Dosja i përket Fondit të Dega e Punëve të Brendshme 
Gjirokastër.  

5. Shkresa nr. 125 Prot, datë 12.06.2018 me lëndën “Kthim përgjigje shkresës mbi 
zbardhjen e pseudonimeve të bashkëpunëtorëve që figurojnë në dosjen e shtetasit E.M”, 
drejtuar Drejtorisë së Informacionit, për dijeni Sekretarit të Përgjithshëm.  



6. Deklasifikimin e plotë të dosjes personale dhe të punës nr. 1178, në ngarkim të 
shtetasit Q.G me pseudonimin “Qytetërimi”, me 3 vëllime me 700 (shtatëqind) fletë. 
Dosja i përket Fondit të Dega e Punëve të Brendshme Lushnje.  

7. Deklasifikimin e plotë të dosjes personale dhe të punës nr. 1903, në ngarkim të 
shtetasit N.C, me pseudonimin “Alpinisti”, me 3 vëllime me 370 (treqind e 
shtatëdhjetë) fletë. Dosja i përket Fondit të Dega e Punëve të Brendshme Lushnje.  

8. Deklasifikimin e plotë të dosjes personale dhe të punës nr. 1609, në ngarkim të 
shtetasit Z.K, me 4 vëllime me 798 (shtatëqind e nëntëdhjetë e tetë) fletë, kategoria 2A. 
Dosja i përket Fondit të Dega e Punëve të Brendshme Lushnje.  

9. Shkresa nr. 126 Prot, datë 12.10.2018 me lëndën “Kthim përgjigje shkresës mbi 
zbardhjen e pseudonimeve të bashkëpunëtorëve që figurojnë në dosjen e shtetasit V. 
ZH”, drejtuar Drejtorisë së Informacionit, për dijeni Sekretarit të Përgjithshëm.  

10. Deklasifikimin e plotë të dosjes personale dhe të punës nr. 1487, në ngarkim të H.H, 
me pseudonimin “Rinia”, me 157 (njëqind e pesëdhjetë e shtatë) fletë. Dosja i përket 
Fondit të Dega e Punëve të Brendshme Kukës.  

11. Deklasifikimin e plotë të dosjes personale nr. 6697, në ngarkim të B.K, me 
pseudonimin “Peneli” me 12 (dymbëdhjetë) fletë. Dosja i përket Fondit të Dega e 
Punëve të Brendshme Kukës.  

12. Shkresa nr. 57 Prot, datë 11.06.2018 me lëndën “Kthim përgjigje shkresës mbi 
zbardhjen e pseudonimeve të bashkëpunëtorëve që figurojnë në dosjen e shtetasit 
A.SH”, drejtuar Drejtorisë së Informacionit, për dijeni Sekretarit të Përgjithshëm.  

13. Deklasifikimin e plotë të dosjes së punës nr. 201, në ngarkim të shtetasit A.Q, me 
pseudonimin “Dajti, me 226 (dyqind e njëzetë e gjashtë) fletë. Dosja i përket Fondit të 
Dega e Punëve të Brendshme Tiranë.  

14. Deklasifikimin e plotë të dosjes personale dhe të punës nr. 332, në ngarkim të F.D, 
me pseudonimin “Joviku”, me 111 (njëqind e njëmbëdhjetë) fletë. Dosja i përket Fondit 
të Dega e Punëve të Brendshme Elbasan.  

15. Deklasifikimin e plotë të, fotokopje e vendimit mbi veçimin për asgjesim në ngarkim 
të pseudonimit “ylli” me 1(një) fletë. Vendimi i përket Fondit të Dega e Punëve të 
Brendshme Elbasan.  

16. Deklasifikimin e plotë të, fotokopje e vendimit mbi veçimin për asgjesim në ngarkim 
të pseudonimit “ylli” me 1(një) fletë. Vendimi i përket Fondit të Dega e Punëve të 
Brendshme Elbasan.  

17. Deklasifikimin e plotë të, fotokopje e vendimit mbi veçimin për asgjesim në ngarkim 
të pseudonimit “aviatori” me 2(dy) fletë. Vendimi i përket Fondit të Dega e Punëve të 
Brendshme Elbasan.  

18. Deklasifikimin e plotë të dosjes së punës nr. 1402, në ngarkim të H.P, pseudonimi 
“pashtriku” me 187 (njëqind e tetëdhjetë e shtatë) fletë. Dosja i përket Fondit Dega e 
Punëve të Brendshme Mirditë.  



19. Deklasifikimin e plotë të dosjes personale dhe të punës nr. 17, në ngarkim të Gj. A, 
pseudonimi “guximtari” me 43 (dyzetë e tre) fletë. Dosja i përket Fondit Dega e Punëve 
të Brendshme Mirditë.  

20. Deklasifikimin e plotë të dosjes së përpunimit, në ngarkim të Q.M me142 (njëqind e 
dyzetë e dy) fletë.  Dosja i përket Fondit Dega e Punëve të Brendshme Mirditë.  

21. Deklasifikimin e plotë të dosjes personale nr. 6726, në ngarkim të I.H, pseudonimi 
“shkëmbi”, me 32 (tridhjetë e dy) fletë. Dosja i përket Fondit Dega e Punëve të 
Brendshme Mirditë.  

22. Deklasifikimin e plotë të dosjes formulare nr. 771, në ngarkim të shtetasit M.K me 
126 (njëqind e njëzetë e gjashtë) fletë. Dosja i përket Fondit Dega e Punëve të 
Brendshme Korçë.  

23. Deklasifikimin e plotë të Kartelës Model 2, nr. 501, në ngarkim të shtetasit I.K. 
24. Deklasifikimin e plotë të Kartelës Model 2, nr. 2497, në ngarkim të shtetasit J.B. 
25. Deklasifikimin e plotë të Kartelës Model 2, nr. 536, në ngarkim të shtetasit Z.N. 
26. Deklasifikimin e plotë të Kartelës Model 2, nr.10999, në ngarkim të shtetasit L.D.  
27. Deklasifikimin e plotë të Kartelës Model 2, nr.1188, në ngarkim të shtetasit O.S.  
28. Deklasifikimin e plotë të Kartelës Model 2, nr. 10880, në ngarkim të shtetasit L.GJ. 
29. Deklasifikimin e plotë të Kartelës Model 2, nr.1054, në ngarkim të shtetasit SH.H.  
30. Deklasifikimin e plotë të Kartelës Model 2, nr. 6207, në ngarkim të shtetasit DH.S. 
31. Deklasifikimin e plotë të Kartelës Model 2, nr. 2007, në ngarkim të shtetasit N.S.  
32. Deklasifikimin e plotë të Kartelës Model 2, nr. 2937, në ngarkim të shtetasit A.GJ.  
33. Deklasifikimin e plotë të Kartelës Model 2, nr. 6423, në ngarkim të shtetasit E.L.  
34. Deklasifikimin e plotë të Kartelës Model 2, nr. 679, në ngarkim të O.L. 
35. Deklasifikimin e plotë të Kartelës Model 2, nr. 640, në ngarkim të H.XH. 
36. Deklasifikimin e plotë të Kartelës Model 2, nr. 680, në ngarkim të D.L. 
37. Deklasifikimin e plotë të Kartelës Model 2, nr. 34, në ngarkim të I.B. 
38. Deklasifikimin e plotë të Kartelës Model 2, nr. 48, në ngarkim të I.J. 
39. Deklasifikimin e plotë të Kartelës Model 2, nr. 587, në ngarkim të R.SH. 
40. Deklasifikimin e plotë të Kartelës Model 2, nr. 565, në ngarkim të B.GJ. 
41. Deklasifikimin e plotë të Kartelës Model 2, në ngarkim të SH.Ç. 
42. Deklasifikimin e plotë të Kartelës Model 2, nr. 3330 në ngarkim të GJ.K.  
43. Deklasifikimin e plotë të Kartelës Model 2, nr. 5398 në ngarkim të Y.SH. 
44. Deklasifikimin e plotë të Kartelës Model 2, nr. 6391 në ngarkim të E.L. 
45. Deklasifikimin e plotë të Kartelës Model 2, nr. 5280 në ngarkim të S.R. 
46. Deklasifikimin e plotë të Kartelës Model 2, nr. 8493 në ngarkim të S.Q. 
47. Deklasifikimin e plotë të Kartelës Model 2, nr. 7228 në ngarkim të N.K. 
48. Deklasifikimin e plotë të Kartelës Model 2, nr. 6508 në ngarkim të Q.XH. 
49. Deklasifikimin e plotë të Kartelës Model 2, në ngarkim të M.S. 
50. Deklasifikimin e plotë të Kartelës Model 2, në ngarkim të shtetasit P.G. 
51. Deklasifikimin e plotë të Kartelës Model 2, N. 480 në ngarkim të shtetasit T.M. 



52. Deklasifikimin e plotë të Kartelës Model 2, në ngarkim të shtetasit M.K. 
53. Deklasifikimin e plotë të Kartelës Model 2, në ngarkim të shtetasit I.P. 

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

1. Deklasifikimin e pjesshëm të Fletë regjistri i agjenturës Elbasan Nr.1, konkretisht 
rreshti i fletës ku evidentohet nr. rendor 679, në ngarkim të O.L.  

2. Deklasifikimin e pjesshëm të Fletë regjistri i agjenturës Elbasan Nr.1, konkretisht 
rreshti i fletës ku evidentohet nr. rendor 244, në ngarkim të F.D.  

3. Deklasifikimin e pjesshëm të Fletë regjistri i agjenturës Elbasan Nr.1, konkretisht 
rreshti i fletës ku evidentohet nr. rendor 34, në ngarkim të I.B.  

4. Deklasifikimin e pjesshëm të Fletë regjistri i agjenturës Elbasan Nr.1, konkretisht 
rreshti i fletës ku evidentohet nr. rendor 48, në ngarkim të I.J. 

5. Deklasifikimin e pjesshëm të Fletë regjistri i agjenturës Elbasan Nr.1, konkretisht 
rreshti i fletës ku evidentohet nr. rendor 87, në ngarkim të K.H.  

6. Deklasifikimin e pjesshëm të Fletë regjistri i agjenturës Elbasan Nr.1, konkretisht 
rreshti i fletës ku evidentohet nr. rendor 587, në ngarkim të R. SH.  

7. Deklasifikimin e pjesshëm të Fletë regjistri i agjenturës Elbasan Nr.1, konkretisht 
rreshti i fletës ku evidentohet nr. rendor 743, në ngarkim të E.SH.  

8. Deklasifikimin e pjesshëm të Fletë regjistri i agjenturës Elbasan Nr.1, konkretisht 
rreshti i fletës ku evidentohet nr. rendor 3856, në ngarkim të SH.Ç.  

9. Deklasifikimin e pjesshëm të Fletë regjistri i agjenturës Elbasan Nr.1, konkretisht 
rreshti i fletës ku evidentohet nr. rendor 1116, në ngarkim të A.L.  

10. Deklasifikimin e pjesshëm të Fletë regjistri i agjenturës Elbasan Nr.1, konkretisht 
rreshti i fletës ku evidentohet nr. rendor 640, në ngarkim të H.XH.  

11. Deklasifikimin e pjesshëm të Fletë regjistri i agjenturës Elbasan Nr.1, konkretisht 
rreshti i fletës ku evidentohet nr. rendor 3353, në ngarkim të R.L.   

12. Deklasifikimin e pjesshëm të Fletë regjistri i agjenturës Elbasan Nr.1, konkretisht 
rreshti i fletës ku evidentohet nr. rendor 642, në ngarkim të SH.L.  

13. Deklasifikimin e pjesshëm të Fletë regjistri i agjenturës Elbasan Nr.1, konkretisht 
rreshti i fletës ku evidentohet nr. rendor 680, në ngarkim të D.L.  

14. Deklasifikimin e pjesshëm të Fletë regjistri i agjenturës Elbasan Nr.1, konkretisht 
rreshti i fletës ku evidentohet nr. rendor 678, në ngarkim të I.P.  

15. Deklasifikimin e pjesshëm të Fletë regjistri i agjenturës Elbasan Nr.1, konkretisht 
rreshti i fletës ku evidentohet nr. rendor 308, në ngarkim të D.S.  

16. Deklasifikimin e pjesshëm të Fletë regjistri i agjenturës Elbasan Nr.1, konkretisht 
rreshti i fletës ku evidentohet nr. rendor 346, në ngarkim të B.GJ.  

17. Deklasifikimin e pjesshëm të Fletë regjistri i agjenturës Elbasan Nr.1, konkretisht 
rreshti i fletës ku evidentohet nr. rendor 765, në ngarkim të P.S.  



18. Deklasifikimin e pjesshëm të Fletë regjistri i agjenturës Elbasan Nr.1, konkretisht 
rreshti i fletës ku evidentohet nr. rendor 777, në ngarkim të K.XH.  

19. Deklasifikimin e pjesshëm të Fletë regjistri i agjenturës Elbasan Nr.1, konkretisht 
rreshti i fletës ku evidentohet nr. rendor 3442, në ngarkim të E.T.  

20. Deklasifikimin e pjesshëm të Fletë regjistri i agjenturës Elbasan Nr.1, konkretisht 
rreshti i fletës ku evidentohet nr. rendor 1395, në ngarkim të N.T.  

21. Deklasifikimin e pjesshëm të Fletë regjistri i agjenturës Elbasan Nr. 2, konkretisht 
rreshti i fletës ku evidentohet nr. rendor 5280, në ngarkim të S.R.  

22. Deklasifikimin e pjesshëm të Fletë regjistri i agjenturës Elbasan Nr. 2, konkretisht 
rreshti i fletës ku evidentohet nr. rendor 6165, në ngarkim të DH.TH.  

23. Deklasifikimin e pjesshëm të Fletë regjistri i agjenturës Elbasan Nr. 2, konkretisht 
rreshti i fletës ku evidentohet nr. rendor 6711, në ngarkim të Y.R.  

24. Deklasifikimin e pjesshëm të Fletë regjistri i agjenturës Elbasan Nr.1, konkretisht 
rreshti i fletës ku evidentohet nr. rendor 2405, në ngarkim të G.P.  

25. Deklasifikimin e pjesshëm të Fletë regjistri i agjenturës Elbasan Nr. 2, konkretisht 
rreshti i fletës ku evidentohet nr. rendor 8854, në ngarkim të J.DH.  

26. Deklasifikimin e pjesshëm të Fletë regjistri i agjenturës Elbasan Nr. 2, konkretisht 
rreshti i fletës ku evidentohet nr. rendor 6391, në ngarkim të E.L.  

27. Deklasifikimin e pjesshëm të Fletë regjistri i agjenturës Elbasan Nr. 2, konkretisht 
rreshti i fletës ku evidentohet nr. rendor 5694, në ngarkim të I.I.  

28. Deklasifikimin e pjesshëm të Fletë regjistri i agjenturës Elbasan Nr. 2, konkretisht 
rreshti i fletës ku evidentohet nr. rendor 5398, në ngarkim të V.SH.  

29. Deklasifikimin e pjesshëm të Fletë regjistri i agjenturës Elbasan Nr. 1, konkretisht 
rreshti i fletës ku evidentohet nr. rendor 3796, në ngarkim të M.S.  

30. Deklasifikimin e pjesshëm të Fletë regjistri i agjenturës Elbasan Nr. 2, konkretisht 
rreshti i fletës ku evidentohet nr. rendor 7927, në ngarkim të N.D.  

31. Deklasifikimin e pjesshëm të Fletë regjistri i agjenturës Elbasan Nr. 2, konkretisht 
rreshti i fletës ku evidentohet nr. rendor 9043, në ngarkim të K.M.  

32. Deklasifikimin e pjesshëm të Fletë regjistri i agjenturës Elbasan Nr. 2, konkretisht 
rreshti i fletës ku evidentohet nr. rendor 8303, në ngarkim të A.D.  

33. Deklasifikimin e pjesshëm të Fletë regjistri i agjenturës Elbasan Nr. 2, konkretisht 
rreshti i fletës ku evidentohet nr. rendor 7265, në ngarkim të Q.R.  

34. Deklasifikimin e pjesshëm të Fletë regjistri i agjenturës Elbasan Nr. 2, konkretisht 
rreshti i fletës ku evidentohet nr. rendor 6291, në ngarkim të M.S.  

35. Deklasifikimin e pjesshëm të Fletë regjistri i agjenturës Elbasan Nr. 2, konkretisht 
rreshti i fletës ku evidentohet nr. rendor 6508, në ngarkim të Q.XH.  

36. Deklasifikimin e pjesshëm të Fletë regjistri i agjenturës Gramsh Grupi II-të, 
konkretisht rreshti i fletës ku evidentohet nr. rendor 1302, në ngarkim të Q.XH.  

37. Deklasifikimin e pjesshëm të Fletë regjistri i agjenturës Elbasan Nr. 2, konkretisht 
rreshti i fletës ku evidentohet nr. rendor 5034, në ngarkim të V.G.  



38. Deklasifikimin e pjesshëm të Fletë regjistri i agjenturës Elbasan Nr. 2, konkretisht 
rreshti i fletës ku evidentohet nr. rendor 5266, në ngarkim të XH.N.  

39. Deklasifikimin e pjesshëm të Fletë regjistri i agjenturës Elbasan Nr. 2, konkretisht 
rreshti i fletës ku evidentohet nr. rendor 6426, në ngarkim të G.H.  

40. Deklasifikimin e pjesshëm të Fletë regjistri i agjenturës Elbasan Nr. 2, konkretisht 
rreshti i fletës ku evidentohet nr. rendor 7288, në ngarkim të N.K.  

41. Deklasifikimin e pjesshëm të Fletë regjistri i agjenturës Elbasan Nr. 2, konkretisht 
rreshti i fletës ku evidentohet nr. rendor 8840, në ngarkim të A.GJ.  

42. Deklasifikimin e pjesshëm të Fletë regjistri i agjenturës Elbasan Model 2, konkretisht 
rreshti i fletës ku evidentohet nr. rendor 9852, në ngarkim të E.K.  

43. Deklasifikimin e pjesshëm të Fletë regjistri i agjenturës Elbasan Model 2, konkretisht 
rreshti i fletës ku evidentohet nr. rendor 8493, në ngarkim të S.Q.  

44. Deklasifikimin e pjesshëm të Fletë regjistri i agjenturës Elbasan Model 2, konkretisht 
rreshti i fletës ku evidentohet nr. rendor 8547, në ngarkim të GJ.K.  

45. Deklasifikimin e pjesshëm të Fletë regjistri i agjenturës Mat nr. 18, konkretisht rreshti 
i fletës ku evidentohet nr. rendor 3330, në ngarkim të Gj.K.  

46. Deklasifikimin e pjesshëm të Fletë regjistri i agjenturës Sarandë, Nr. 1, Model 2, grupi 
II, konkretisht rreshti i fletës ku evidentohet nr. rendor 2516 në ngarkim të P.G.  

47. Deklasifikimin e pjesshëm të Fletë regjistri i agjenturës Sarandë, Nr. 1, Model 2, grupi 
II, konkretisht rreshti i fletës ku evidentohet nr. rendor 819 në ngarkim të L.GJ.  

48. Deklasifikimin e pjesshëm të Fletë regjistri i agjenturës Sarandë, Nr. 1, Model 2, grupi 
II, konkretisht rreshti i fletës ku evidentohet nr. rendor 2497 në ngarkim të J.B.  

49. Deklasifikimin e pjesshëm të fotokopje e Listës së veçimit nr. 1, datë 25.07.1991 në 
ngarkim të bashkëpunëtorit “bregu” me 3(tre) fletë.  

50. Deklasifikimin e pjesshëm të Fletë regjistri i agjenturës Mirditë nr. 54, Grupi 2/B, 
konkretisht rreshti i fletës ku evidentohet nr. rendor 65 në ngarkim të P.N.  

51. Deklasifikimin e pjesshëm të Fletë regjistri i agjenturës Mirditë nr. 54, Grupi 2/B, 
konkretisht rreshti i fletës ku evidentohet nr. rendor 119 në ngarkim të M.B.  

52. Deklasifikimin e pjesshëm të Fletë regjistri i agjenturës Mirditë nr. 54, Grupi 2/B, 
konkretisht rreshti i fletës ku evidentohet nr. rendor 307 në ngarkim të M.B.  

53. Deklasifikimin e pjesshëm të Fletë regjistri i agjenturës Mirditë nr. 54, Grupi 2/B, 
konkretisht rreshti i fletës ku evidentohet nr. rendor 325 në ngarkim të N.N.  

54. Deklasifikimin e pjesshëm të Fletë regjistri i agjenturës Mirditë Model 10, nr. 45, 
konkretisht rreshti i fletës ku evidentohet nr. rendor 400 në ngarkim të T.M.  

55. Deklasifikimin e pjesshëm të Fletë regjistri i agjenturës Mirditë Model 10, nr. 45, 
konkretisht rreshti i fletës ku evidentohet nr. rendor 476 në ngarkim të M.K.  

56. Deklasifikimin e pjesshëm të Fletë regjistri i agjenturës Mirditë nr. 54, Grupi 2/B, 
konkretisht rreshti i fletës ku evidentohet nr. rendor 201 në ngarkim të I.K.  

57. Deklasifikimin e pjesshëm të Fletë regjistri i agjenturës Mirditë Model 10, nr. 45, 
konkretisht rreshti i fletës ku evidentohet nr. 444 në ngarkim të Z.N.  



58. Deklasifikimin e pjesshëm të Fletë regjistri i agjenturës Mirditë Model 10, nr. 45, 
konkretisht rreshti i fletës ku evidentohet nr. 243 në ngarkim të Z.A. 

59. Deklasifikimin e pjesshëm të Fletë regjistri i agjenturës Mirditë Model 10, nr. 45, 
konkretisht rreshti i fletës ku evidentohet nr. 469 në ngarkim të Q. M. 

60. Deklasifikimin e pjesshëm të Fletë regjistri i agjenturës Mirditë Model 10, nr. 45, 
konkretisht rreshti i fletës ku evidentohet nr. rendor 473 në ngarkim të L.D.  

61. Deklasifikimin e pjesshëm të Fletë regjistri i agjenturës Mirditë Model 10, nr. 45, 
konkretisht rreshti i fletës ku evidentohet nr. rendor 1188 në ngarkim të O.S.  

62. Deklasifikimin e pjesshëm të Fletë regjistri i agjenturës Mirditë Model 10, nr. 45, 
konkretisht rreshti i fletës ku evidentohet nr. rendor 276 në ngarkim të L.GJ.  

63. Deklasifikimin e pjesshëm të Fletë regjistri i agjenturës Mirditë Model 10, nr. 45, 
konkretisht rreshti i fletës ku evidentohet nr. rendor 487 në ngarkim të SH.H.  

64. Deklasifikimin e pjesshëm të Fletë regjistri i agjenturës Mirditë Model 10, nr. 45, 
konkretisht rreshti i fletës ku evidentohet nr. rendor 480 në ngarkim të DH.S. 

65. Deklasifikimin e pjesshëm të Fletë regjistri i agjenturës Mirditë Nr. 1, Grupi 2/B 
konkretisht rreshti i fletës ku evidentohet rendor 460 në ngarkim të N.S.  

66. Deklasifikimin e pjesshëm të Fletë regjistri i agjenturës Mirditë Model 10, nr. 45, 
konkretisht rreshti i fletës ku evidentohet nr. rendor 474 në ngarkim të A.Gj.  

67. Deklasifikimin e pjesshëm të Fletë regjistri i agjenturës Mirditë Model 10, nr. 45, 
konkretisht rreshti i fletës ku evidentohet nr. rendor 451 në ngarkim të H.B.  

 
 
KRYETARI I KDZH                                      
Gentiana Sula   
 

Bibliografia e informacionit të deklasifikuar në AIDSSH me vendim nr. 5. datw 17.02.2020 
 
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 II, neni 4, pika a), c), Komisioni i Deklasifikimit dhe 
Zhvlerësimit të Informacionit të Klasifikuar “sekret shtetëror”, në AIDSSH, i ngritur me Urdhër 
nr.13, datë 03. 05. 2018, të Kryetarit të Autoritetit “Për krijimin e Komisionit të Deklasifikimit 
dhe Zhvlerësimit të Informacionit të Klasifikuar “sekret shtetëror”” në AIDSSH”, ka bërë 
deklasifkimin e plotë dhe të pjesshëm të dokumenteve të klasifikuara “sekret shtetëror”, me 
vendimin nr. 5. datw 17.02.2020 si më poshtë vijon:  
  
Fondi arkivor i ish - Sigurimit të Shtetit që administrohet nga AIDSSH 
 

1. Fondi nr.4, Drejtoria e I-rë, Viti 1980, Shtabi, Dosja nr.17, me titull “Përgjithësime, 
konkluzione dhe letra dërguar degëve të punëve të brendëshme mbi personat e arratisur 



në Jugosllavi e Greqi, mbi masat për parandalimin e arratisjeve jashtë vendit”, me 53 fletë.  
2. Fondi nr.4, Drejtoria e I-rë, Viti 1977, Dega, Dosja nr.117, me titull “Përgjithësime mbi 

nxitjen e arratisjes nëpërmjet kanalit postar”, me 9 fletë.  
3. Fondi nr.4, Drejtoria e I-rë, Viti 1962, Bandat, Dosja nr.167, me titull “Statistika mbi 

personat e arratisur për tentativ arratisje dhe të larguar në drejtim të paditur”, me 9 
 fletë.  

4. Fondi nr.4, Drejtoria e I-rë, Viti 1963, Dega II, Dosja nr.98/1, me titull “Relacion dërguar 
Këshillit të Ministrave mbi analizën e veprimtarisë armiqësore në drejtim të arratisjeve dhe 
agjitacionit dhe propagandës”, me 22 fletë.  

5. Fondi nr.4, Drejtoria e I-rë, Viti 1972, Dega I, Dosja nr.440/19, me titull “Informacion 
dërguar shokut Hysni Kapo mbi tendencat e arratisjes për personat në mosh të re”, me 3 fletë.  

6. Fondi nr.4, Drejtoria e I-rë, Viti 1966, Dega I, Dosja nr.410, me titull “Relacion mbi 
arratisjen e 4 personave në rrethin e Gjirokastrës”, me 3 fletë.  
 

7. Fondi nr.4, Drejtoria e I-rë, Viti 1990, Shtabi, Dosja nr.19, me titull “Studim për të arratisurit 
dhe refugjatët”, me 24 fletë.  

8. Fondi nr.4, Drejtoria e I-rë, Viti 1983, Dega I-rë, Dosja nr.76, “Informacione në lidhje me 
veprimtarinë e emigracionit politik shqiptar”, me 85 fletë. 

9. Fondi nr.4, Drejtoria e I-rë, Viti 1975, Dega I-rë, Dosja nr.51, me titull “Udhëzim dërguar 
degëve të brendshme mbi veprimtarinë armiqësore të emigracionit reksionar jashtë shtetit”, me 
5 fletë.  

10. Fondi nr.4, Drejtoria e I-rë, Viti 1962, Dega I-rë, Dosja nr.329, me titull “Shënime, 
korrespodencë, informata të ndryshme që bëjnë fjalë mbi veprimtarinë e emigracionit shqiptarë 
dhe të kundër zbulimit të huaj kundër vendit tonë”, me 20 fletë.  

11. Fondi nr.4, Drejtoria e I-rë, Viti 1985, Dega I-rë, Dosja nr.111, me titull “Informacione mbi 
realizimin e arratisjeve”, me 29 fletë.  

12. Fondi nr.4, Drejtoria e I-rë, Viti 1984, Dega I-rë, Dosja nr.96, me titull “Analiza e tendencës 
së arratisjes, bërë nga degët në rrethe”, me 164 fletë.  

13. Fondi nr.4, Drejtoria e I-rë, Viti 1984, Dega I, Dosja nr.72, “Disa konkluzione që dalin për 
forcimin e masave për prevenimin e arratisjeve e ruajtjen e kufirit”, me 14 fletë.  

14. Fondi nr.4, Drejtoria e I-rë, Viti 1984, Dega I, Dosja nr.73, “Informacione mbi veprimtarinë 
armiqësore nëpërmjet arratisjes si dhe arratisjet e ndodhura gjatë vitit 1984”, me 8 fletë. Niveli 
I klasifikimit “Sekret”. 

15. Fondi nr.4, Drejtoria e I, Viti 1984, Dega I, Dosja nr.74, “Plan pune dhe informacioni i 
Drejtorisë së I për zbulimin, parandalimin dhe goditjen në kohë të tendencës së arratisjes në 
DPB të rretheve Tiranë, Shkodër, Krujë”, me 13 fletë.  

16. Fondi nr.4, Drejtoria e I-rë, Viti 1984, Dega I, Dosja nr.75, “Informacion i Drejtorisë  
I mbi arratisjet e bëra gjatë vitit 1983-1984 së bashku me listën dërguar KQ të PPSH”, me 8 
fletë. Niveli i klasifikimit “Sekret”. 

17. Fondi nr.4, Drejtoria e I-rë, Viti 1984, Dega I, Dosja nr.76, “Përgjithësim i Drejtorisë 



 I për zbulimin e goditjen e nje grupi armiqësor me tendencë arratisje jashtë shtetit në fshatin 
Hocisht të rrethit të Korçës”, me 6 fletë.  

18. Fondi nr.4, Drejtoria e I-rë, Viti 1983, Dega III, Dosja nr.130, “Konkluzione të Degës III për 
shkaqet e arrtisjeve të ndodhura gjatë 6 mujorit të parë të vitit 1983”, me 13 fletë.  Niveli i 
klasifikimit “Sekret”. 

19. Rregjistër për personat e kapur në kufi për tentativë arratisje, nr. 1041 me 300 (treqind) 
fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “Sekret”.  

20. Dosje Kërkimi për disa të arratisur me aktivitet nr. 956, me në ngarkim të Kosta Mërtiri, 
Kosta Gjika, Andrea Kolaveshi, Ilia Mërtiri, Gazmend Nelaj etj, me 60 (gjashtëdhjetë) fletë.  

21. Fashikull për të arratisurit dhe lidhjet në ngarkim të Faik Shefqet Ymeri, Tomorr Hasan 
Gora etj me 51 (pesëdhjetë e një) fletë. 

22. Dosje drejtimi nr. 293 në ngarkim për ish kulakët, ish klerin reaksionar, ish borgjezinë dhe 
grupe të tjera të deklasuara, 6 vëllime me 109 (njëqind e nëntë) fletë në total. 

23. Dosje nr. 99, me 4 albume fotografish me 236 (dyqind e tridhjetë e gjashtë) fletë në total.  
 

24. Dosar me fotografi për të arratisurit, konkretisht 2 albume me 42 (dyzetë e dy) fletë në total 
dhe 16 zarf me 574 (pesëqind e shtatëdhjetë e katër) fotografi si dhe 6 (gjashtë) fletë me lista 
emërore për të arratisurit. 

25. Dosje me pasqyra statistikore për të arratisurit, me 75 (shtatëdhjetë e pesë) fletë.  
26. Rregjistër i të arratisurve jashtë shtetit, grupi i II/B, me 135 (njëqind e tridhjetë e pesë) fletë.  
27. Dosar me lista për të arratisurit, 15 fashikuj për 15 rrethe me 611 (gjashtëqind e njëmbëdhjetë) 

fletë në total. 
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