
VENDIME MBI BAZËN E KËRKESAVE TË INSTITUCIONEVE KUSHTETUESE DHE 

ATYRE PUBLIKE 

 

Vendim nr. 422, datë 03.09.2020 (i shkurtuar) 

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

Informimit për Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të 

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

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

Sigurimit të Shtetit,  

V E N D O S I 

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

kërkohet me shkresën nr. 2640 prot datë 29.07.2020, për:  

 

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

 

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. 423, datë 03.09.2020 (i shkurtuar) 

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

Informimit për Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të 

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

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

Sigurimit të Shtetit,  

V E N D O S I 

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

kërkohet me shkresën nr. 2206 prot datë 01.07.2020, për:  

 

a) Zgjatjen e afatit të shqyrtimit të kërkesës për verifikimin e Z. M. M. N. me 30 (tridhjetë) 

ditë.  

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. 424, datë 03.09.2020 (i shkurtuar) 

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

Informimit për Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të 

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

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

Sigurimit të Shtetit,  

V E N D O S I 

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

kërkohet me shkresën nr. 2203 prot datë 01.07.2020, për:  

 

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

ditë.  

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. 425, datë 03.09.2020 (i shkurtuar) 

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

Informimit për Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të 

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

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

Sigurimit të Shtetit,  

V E N D O S I 

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

kërkohet me shkresën nr. 2207 prot datë 01.07.2020, për:  

 



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

ditë.  

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. 426, datë 03.09.2020 (i shkurtuar) 

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

Informimit për Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të 

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

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

Sigurimit të Shtetit,  

V E N D O S I 

1. Pezullimin e procedurës për shqyrtimin e kërkesës së paraqitur nga institucioni i Presidentit 

të Republikës, adresuar Autoritetit për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të 

Shtetit me shkresën nr. 2862 prot datë 18.08.2020, për dekorim të shtetasit  Z. I. R.B.  

 

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. 427, datë 03.09.2020 (i shkurtuar) 

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

Informimit për Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të 

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

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

Sigurimit të Shtetit,  

V E N D O S I 



1. Pezullimin e procedurës për shqyrtimin e kërkesës së paraqitur nga institucioni i Presidentit 

të Republikës, adresuar Autoritetit për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të 

Shtetit me shkresën nr. 2862 prot datë 18.08.2020, për dekorim të shtetasit  Z. V.Dh.G..  

 

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. 428, datë 03.09.2020 (i shkurtuar) 

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

Informimit për Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të 

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

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

Sigurimit të Shtetit,  

V E N D O S I 

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

kërkohet me shkresën nr. 2639 prot datë 29.07.2020, se për Z. F. Gj. Gj., nga verifikimet e 

kryera deri tani: 

 

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

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

Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”.  

 

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

 

3. Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit. 

 

Kryetare: Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj  

 

Vendim nr. 429, datë 03.09.2020 (i shkurtuar) 

Bazuar në nenin 10, nenin 26, nenin 29 dhe 30 të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit 

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



nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të 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 Kuvendin e Shqipërisë, për informacionin që kërkohet me shkresën nr. 

1892/1 prot datë 22.07.2020, në kuadër të verifikimit të pastërtisë së figurës, të Deputetit 

të Kuvendit të Shqipërisë se: 

a) për Z. A.R. 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 Kuvendit të Shqipërisë. 

 

3. Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit.  

 

Kryetare: Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj  

 

Vendim nr. 430, datë 03.09.2020 (i shkurtuar) 

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

Informimit për Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të 

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

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

Sigurimit të Shtetit,  

V E N D O S I 

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

kërkohet me shkresën nr. 2199 prot datë 01.07.2020, se për Z. E. K. L., nga verifikimet e 

kryera deri tani: 

 

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

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

Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”. 

 

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

 

3. Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit. 

 



Kryetare: Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj  

 

Vendim nr. 445, datë 15.09.2020 (i shkurtuar) 

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

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

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

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

Sigurimit të Shtetit, 

V E N D O S I 

 

1. Të pranojë pjesërisht kërkesën për informacion paraqitur nga institucioni Komisioni i 

Jashtëm i Vlerësimit, me shkresën nr. 20/229 prot. dt. 01.09.2020, si më poshtë: 

   

a) Rrëzimin e pikës së parë të kërkesës, lidhur me vënien në dispozicion të regjistrave të 

agjenturës, kartelave, procesverbaleve dhe çdo dokument tjetër të ish- Sigurimit të Shtetit, 

që lidhet me denoncimin publik.  

 

b) Pranimin e pikës së dytë të kërkesës, lidhur me vënien në dispozicion për njohje pranë 

zyrave të Autoritetit të dokumentacionit origjinal të praktikës së Komisionit Bezhani, 

bazuar në dispozitat ligjore të sipërcituara në pjesën arsyetuese të këtij vendimi dhe në 

Vendimin nr. 650 datë 23.10.2019, të Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e ish-

Sigurimit të Shtetit, ku Autoriteti është shprehur se, shtetasi A. D. ka marrë çertifikatën e 

pastërtisë së figurës sipas 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). 

 

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

 

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

 

4. Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit.  

 

Kryetare: Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj  

 

 

Vendim nr. 446, datë 15.09.2020 (i shkurtuar) 

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



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

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

Administratës Shtetërore dhe Enteve Publike”, Ligjit nr. 96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe 

prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e ish - 

Sigurimit të Shtetit,   

V E N D O S I 

 

1. Të informojë Institucionin e Këshillit të Lartë Gjyqësor, për informacionin që kërkohet me 

shkresën nr. 2339/1 prot. datë 17.08.2020, “Kërkesë” për verifikimin e pastërtisë së figurës, 

përpara emërimit të 7 (shtatë) kandidatëve për Gjyqtarë në Gjykatën e Lartë, nga radhët e 

gjyqtarëve, se: 

 

a) Për zonjat dhe zotërinjtë 1.A.B.B., 2. Dh. A.L., 3. K.Q. K., 4. M.V.B., 5. M.N.Xh., 6. S. 

L.D. dhe 7. S.Th. N., nga verifikimet e kryera deri tani, bazuar në ligjin nr. 96/2016 “Për 

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

dhe 49 të tij, si dhe përcaktimeve të nenit 29 të Ligjit nr.45/2015 “Për të Drejtën e 

Informimit për Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të 

Shqipërisë”, i ndryshuar rezulton se: 

i. Nuk kanë qenë Persona në ndjekje për spiunazh apo terrorizëm; 

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

iii. Nuk kanë qenë Anëtar të ish-Sigurimit të Shtetit 

 

deri në 2 korrik 1991, sipas përcaktimeve të Nenit 29, pika 2 Ligjit Nr.45/2015, “Për të 

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

Socialiste të Shqipërisë” i ndryshuar. 

 

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

 

3. Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit. 

 

Kryetare: Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj  

 

Vendim nr. 447, datë 15.09.2020 (i shkurtuar) 

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

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

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

Administratës Shtetërore dhe Enteve Publike”, Ligjit nr. 96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe 

prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e ish - 



Sigurimit të Shtetit,   

V E N D O S I 

 

1. Të informojë Institucionin e Këshillit të Lartë Gjyqësor, për informacionin që kërkohet me 

shkresën nr. 2339/1 prot. datë 17.08.2020, “Kërkesë” për verifikimin e pastërtisë së figurës, 

përpara emërimit të kandidatëve për Gjyqtar në Gjykatën e Posaçme të Apelit për 

Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, se: 

 

a) Për zonjat 1. I. O. dhe 2. M.M. nga verifikimet e kryera deri tani, bazuar në ligjin nr. 

96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, nenit 28 

gërma “ë ”, dhe 49 të tij, si dhe përcaktimeve të nenit 29 të Ligjit nr.45/2015 “Për të Drejtën 

e Informimit për Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste 

të Shqipërisë”, i ndryshuar rezulton se: 

i. Nuk kanë qenë Persona në ndjekje për spiunazh apo terrorizëm; 

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

iii. Nuk kanë qenë Anëtar të ish-Sigurimit të Shtetit 

 

deri në 2 korrik 1991, sipas përcaktimeve të Nenit 29, pika 2 Ligjit Nr.45/2015, “Për të 

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

Socialiste të Shqipërisë” i ndryshuar. 

 

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

 

3. Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit. 

 

Kryetare: Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj  

 

Vendim nr. 448, datë 18.09.2020 (i shkurtuar) 

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

Informimit për Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të 

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

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

Sigurimit të Shtetit,  

V E N D O S I 

 

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

kërkohet me shkresën nr. 2872 prot datë 18.08.2020, se për Z. B. G., nga verifikimet e 

kryera deri tani: 



 

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

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

Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”.  

 

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

 

3. Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit. 

 

Kryetare: Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj  

 

Vendim nr. 449, datë 18.09.2020 (i shkurtuar) 

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

Informimit për Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të 

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

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

Sigurimit të Shtetit,  

V E N D O S I 

 

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

kërkohet me shkresën nr. 2871 prot datë 18.08.2020, se për Z. M. Dh., nga verifikimet e 

kryera deri tani: 

 

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

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

Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”.  

 

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

 

3. Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit. 

 

Kryetare: Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj  

 

Vendim nr. 450, datë 18.09.2020 (i shkurtuar) 

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



Informimit për Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të 

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

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

Sigurimit të Shtetit,  

V E N D O S I 

 

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

kërkohet me shkresën nr. 2863 prot datë 18.08.2020, se për Z. B. Z., nga verifikimet e 

kryera deri tani: 

 

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

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

Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”.  

 

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

 

3. Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit. 

 

Kryetare: Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj  

 

Vendim nr. 451, datë 18.09.2020 (i shkurtuar) 

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

Informimit për Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të 

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

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

Sigurimit të Shtetit,  

V E N D O S I 

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

kërkohet me shkresën nr. 2858 prot datë 17.08.2020, se për Z. N.P.S., nga verifikimet e 

kryera deri tani: 

 

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

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

Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”.  

 

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



3. Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit. 

 

Kryetare: Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj  

 

Vendim nr. 452, datë 18.09.2020 (i shkurtuar) 

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

Informimit për Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të 

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

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

Sigurimit të Shtetit,  

V E N D O S I 

 

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

kërkohet me shkresën nr. 2873 prot datë 18.08.2020, se për Z. M. Ç., nga verifikimet e 

kryera deri tani: 

 

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

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

Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”.  

 

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

 

3. Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit. 

 

Kryetare: Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj  

 

Vendim nr. 453, datë 18.09.2020 (i shkurtuar) 

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

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

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

Administratës Shtetërore dhe Enteve Publike”, Ligjit nr. 96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe 

prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e ish - 

Sigurimit të Shtetit,   

V E N D O S I 



 

1. Të informojë Institucionin e Këshillit të Lartë Gjyqësor, për informacionin që kërkohet me 

shkresën nr. 3903 prot. datë 17.08.2020, “Kërkesë” për verifikimin e pastërtisë së figurës, 

përpara emërimit të kandidatëve për Gjyqtar në Gjykatën e Apelit, se: 

 

a) Për Z. Q. P. Z. dhe Z. I. N. P., nga verifikimet e kryera deri tani, bazuar në ligjin nr. 96/2016 

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

”, dhe 49 të tij, si dhe përcaktimeve të nenit 29 të Ligjitnr.45/2015 “Për të Drejtën e 

Informimit për Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të 

Shqipërisë”, i ndryshuar rezulton se: 

i. Nuk kanë qenë Persona në ndjekje për spiunazh apo terrorizëm; 

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

iii. Nuk kanë qenë Anëtar të ish-Sigurimit të Shtetit 

 

deri në 2 korrik 1991, sipas përcaktimeve të Nenit 29, pika 2 Ligjit Nr.45/2015, “Për të 

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

Socialiste të Shqipërisë” i ndryshuar. 

 

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

 

3. Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit. 

 

Kryetare: Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 

  

Vendim nr. 454, datë 18.09.2020 (i shkurtuar) 

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

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

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

Administratës Shtetërore dhe Enteve Publike”,  

V E N D O S I 

 

1. Të informojë Institucionin Shkolla e Magjistraturës, për informacionin që kërkohet me 

shkresën nr. 701 prot. datë 10.09.2020, “Kërkesë” për verifikimin e pastërtisë së figurës, 

përpara emërimit të kandidatëve për Anëtar të Bordit Disiplinor të Dhomës Kombëtare të 

Noterisë dhe Anëtar të Komisionit Disiplinor të Përmbaruesve Gjyqësor Privat si 

përfaqësues të Shkollës së Magjistraturës nga rradhët e stafit akademik se: 

 



a) Për Znj. M. S.T., nga verifikimet e kryera deri tani, bazuar në  përcaktimet e nenit 29 të 

Ligjitnr.45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të 

Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, i ndryshuar rezulton se: 

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

ii. Nuk ka qenë Bashkëpunëtor ose I favorizuar nga ish-Sigurimi i Shtetit. 

iii. Nuk ka qenë Anëtar të ish-Sigurimit të Shtetit 

 

deri në 2 korrik 1991, sipas përcaktimeve të Nenit 29, pika 2 të Ligjit Nr.45/2015, “Për të 

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

Socialiste të Shqipërisë” i ndryshuar. 

 

2. Kopje e këtij vendimi t´i dërgohet institucionit të Shkolla e Magjistraturës.  

 

3. Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit. 

 

Kryetare: Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj  

 

Vendim nr. 492, datë 24.09.2020 (i shkurtuar) 

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

Informimit për Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të 

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

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

Sigurimit të Shtetit,  

V E N D O S I 

 

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

kërkohet me shkresën nr. 2203 prot datë 01.07.2020, se për Z. Sh. T. D., nga verifikimet e 

kryera deri tani: 

 

a) ekzistojnë të dhëna në dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit, sipas Ligjit nr.45/2015, “Për 

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

Socialiste të Shqipërisë”, vërtetuar me dokumentin e mëposhtëm : 

 

i. Fletë e regjistrit të agjenturës  model K. 1, konkretisht në reshtat me nr rendor 2895  

ii. Kartela Model 2, me nr. 2895 

 

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

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



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

e njohjes së dokumenteve.   

 

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

 

4. Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit. 

 

Kryetare: Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj  

 

Vendim nr. 493, datë 24.09.2020 (i shkurtuar) 

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

Informimit për Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të 

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

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

Sigurimit të Shtetit,  

V E N D O S I 

 

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

kërkohet me shkresën nr. 2640 prot datë 29.07.2020, se për Z. J. O. B., nga verifikimet e 

kryera deri tani: 

 

a) ekzistojnë të dhëna në dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit, sipas Ligjit nr.45/2015, “Për 

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

Socialiste të Shqipërisë”, vërtetuar me dokumentin e mëposhtëm : 

 

i. Dosja personale nr. 1977 Kategoria “Strehues” Pseudonimi “Shkolla”.   

 

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

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

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

e njohjes së dokumenteve.   

 

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

 

4. Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit. 

 

Kryetare: Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj  



Vendim nr. 494, datë 24.09.2020 (i shkurtuar) 

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

Informimit për Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të 

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

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

Sigurimit të Shtetit,  

V E N D O S I 

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

kërkohet me shkresën nr. 2206 prot datë 01.07.2020, se për Z. M. M. N., nga verifikimet e 

kryera deri tani: 

 

a) ekzistojnë të dhëna në dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit, sipas Ligjit nr.45/2015, “Për 

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

Socialiste të Shqipërisë”, vërtetuar me dokumentin e mëposhtëm : 

 

i. Procesverbali i asgjësimit të dosjes personale me nr. 498 në ngarkim të bashkëpunëtorit 

“Hekuri” datë 30.12.1981 

ii. Fletë e regjistrit të agjenturës  model K. 1, në numrin rendor 498 dhe 960  

iii. Kartela Model 2, me nr. 498 

 

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

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

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

e njohjes së dokumenteve.   

 

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

 

4. Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit. 

 

Kryetare: Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj  

 

Vendim nr. 496, datë 24.09.2020 (i shkurtuar) 

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

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

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

Administratës Shtetërore dhe Enteve Publike”,  

V E N D O S I 



1. Të informojë Institucionin Shkolla e Magjistraturës, për informacionin që kërkohet me 

shkresën nr. 701 prot. datë 10.09.2020, “Kërkesë” për verifikimin e pastërtisë së figurës, 

përpara emërimit të kandidatëve për Anëtar të Bordit Disiplinor të Dhomës Kombëtare të 

Noterisë dhe Anëtar të Komisionit Disiplinor të Përmbaruesve Gjyqësor Privat si 

përfaqësues të Shkollës së Magjistraturës nga rradhët e stafit akademik se: 

 

a) Për Z. V. K., nga verifikimet e kryera deri tani, bazuar në përcaktimet e nenit 29 të Ligjit 

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

Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, i ndryshuar rezulton se: 

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

ii. Nuk ka qenë Bashkëpunëtor ose I favorizuar nga ish-Sigurimi i Shtetit. 

iii. Nuk ka qenë Anëtar i ish-Sigurimit të Shtetit 

 

deri në 2 korrik 1991, sipas përcaktimeve të Nenit 29, pika 2 Ligjit Nr.45/2015, “Për të 

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

Socialiste të Shqipërisë” i ndryshuar. 

 

2. Kopje e këtij vendimi t´i dërgohet institucionit Shkolla e Magjistraturës.  

 

3. Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit. 

 

Kryetare: Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

VDEKURVE APO TË ZHDUKURVE, BASHKËPUNËTORËVE APO TË 

FAVORIZUARVE NGA ISH-SIGURIMI I SHTETIT 

 

Vendimi nr.459, datë 18.09.2020 (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.Z., për sa kërkohet në shkresën nr. 737 prot., dt.10.07.2020, që 

mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që shtetasi M. Z., të 

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

të Shtetit.  

 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë 

 

Kryetare: Gentiana Sula                                                                                                      

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

 

Vendimi nr. 460, datë 18.09.2020 (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.Z., për sa kërkohet në shkresën nr. 738 prot., dt.10.07.2020, që 

mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që shtetasi L.Z., të 

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

Shtetit.   

 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Gentiana Sula 

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



Vendimi nr. 461, datë 18.09.2020 (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 E. A., për sa kërkohet në shkresën nr.755 prot., datë 13.07.2020, që 

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

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

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

 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Gentiana Sula                                                                                                     

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

 

Vendimi nr.462, datë 18.09.2020 (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.Gj., për sa kërkohet në shkresën nr. 761 prot., dt.14.07.2020, që 

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

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

Shtetit.   

 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Gentiana Sula 

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

 



Vendimi nr. 463 datë 18.09.2020 (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.B., për sa kërkohet në shkresën nr.800 prot., datë 21.07.2020, që 

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

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

apo të ketë qenë bashkëpunëtor i ish-Sigurimit të Shtetit.   

 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Gentiana Sula                                                                                                                      

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

 

Vendimi nr. 464, datë 18.09.20209 (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 E.M.(M.), për sa kërkohet në shkresën nr. 280 prot., dt. 26.02.2020, 

që mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që shtetasi F. M., 

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

të Shtetit.   

 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Gentiana Sula 

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



Vendimi nr. 465, datë 18.09.2020 (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.K., për sa kërkohet në shkresën nr.806 prot., datë 22.07.2020, që 

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

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

 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Gentiana Sula                                                                                                     

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

 

Vendimi nr. 466, datë 18.09.2020 (i shkurtuar) 

 

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

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

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

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

                                              

V E N D O S I: 

 

1. Të informojë shtetasin Gj.Gj., për sa kërkohet në shkresën nr. 441 prot, datë 09.05.2020, 

ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për M.S.P.Gj., ka dokumente në arkivat e 

ish-Sigurimit të Shtetit si më poshtë:  

 

a) Dosje Hetimore Gjyqësore nr. 1164, me 49 (të) faqe të skanuara,  të hedhura në format 

CD, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për subjektin M.S.P.Gj. 

 

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

trajtë CD.  

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

administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 



4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Gentiana Sula 

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

 

Vendimi nr. 467, datë 18.09.2020 (i shkurtuar) 

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

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

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

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

 

V E N D O S I: 

 

1. Të informojë shtetasin A.D., për sa kërkohet në shkresën nr. 1644 prot, datë 25.11.2019, 

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

Sigurimit të Shtetit. 

 

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

për njohjen e të cilave trashëgimtarit nuk mund t’i vihen në dispozicion. 

 

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

administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 

 

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Gentiana Sula 

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

 

Vendimi nr. 468, datë 18.09.2020 (i shkurtuar) 

 

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

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



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

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

 

V E N D O S I: 

 

1. Të informojë shtetasin U.K., për sa kërkohet në shkresën nr. 1426 prot, datë 21.10.2019, 

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

Sigurimit të Shtetit si më poshtë: 

 

a) Dosje Përpunimi nr. 549, Kategoria 2A me 276 (dyqind e shtatëdhjhetë e gjashtë) faqe të 

skanuara, dhe të anonimizuara të hedhura në format CD për subjektin S.K. 

 

b) Dosje Hetimore Gjyqësore nr. 12439, me 110 (njëqind e dhjetë) faqe të skanuara,  të 

hedhura në format CD për subjektin S.K. 

 

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

trajtë CD. 

 

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

administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 

 

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

 

Kryetare: Gentiana Sula  

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

 

Vendimi nr. 469, datë 18.09.2020 (i shkurtuar) 

 

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

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

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

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

  

V E N D O S I: 

1. Të informojë shtetasen M.S., për sa kërkohet në shkresën nr. 381 prot, datë 18.03.2019, ku 

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

Sigurimit të Shtetit. 



a) Vendim  Nr. 8,  datë. 19.03.1976 i Komisionit të Internim-Dëbimi, me 4 (katër)  faqe të 

fotokopjuara, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për subjektin M.S. 

 

b) Vendim  Nr. 10,  datë. 14.07.1977 i Komisionit të Intrernim-Dëbimi, me 4 (katër)  faqe të 

fotokopjuara, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për subjektin M.S. 

 

2. Të informojë shtetasen M.S. se ekzistojnë dokumente të tjera në arkivat e ish-Sigurimit të 

Shtetit, për njohjen e të cilave trashëgimtarit nuk mund t’i vihen në dispozicion. 

 

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

administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 

 

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Gentiana Sula 

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

 

Vendimi nr.470, datë 18.09.2020 (i shkurtuar) 

 

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

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

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

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

 

V E N D O S I: 

 

1. Të informojë shtetasin S.H., për sa kërkohet në shkresën nr. 1257 prot, datë 31.12.2018, ku 

mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për M.H.(B.), ka dokumente në arkivat e ish-

Sigurimit të Shtetit si më poshtë:  

 

a) Dega e Punëve të Brëndshme Tropojë, Dosja Agjenturale “Merimanga”, nr. 363, e përbërë 

në total nga 661 (gjashtëqind e gjashtëdhjetë e një) faqe të skanuara dhe të anonimizuara, 

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

 

b) Dosja Formulare Nr. 1522, Kategoria 2B, e përbërë në total nga 42 (dyzet e dy) faqe të 

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

Autoritetit, për subjektin M.H.H. 

 



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

CD.   

 

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

administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 

 

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Gentiana Sula 

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

 

Vendimi nr.471, datë 18.09.2020 (i shkurtuar) 

 

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

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

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

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

 

V E N D O S I: 

1. Të informojë shtetasen A.L., për sa kërkohet në shkresën nr. 1740 prot, datë 19.12.2019, 

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

Sigurimit të Shtetit. 

 

a) Dosje Gjyqësore nr. 1385, e përbërë në total nga 185 (njëqind e tetëdhjetë e pesë) faqe, të 

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

subjektin E.L. 

 

2. Të informojë shtetasen A.L. se ekzistojnë dokumente të tjera në arkivat e ish-Sigurimit të 

Shtetit, për njohjen e të cilave trashëgimtarit nuk mund t’i vihen në dispozicion. 

 

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

administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 

 

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Gentiana Sula 

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



Vendimi nr.472, datë 18.09.2020 (i shkurtuar) 

                                                     

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

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

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

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

 

V E N D O S I: 

 

1. Të informojë shtetasin A.M., për sa kërkohet në shkresën nr. 1779 prot, datë 26.12.2019, 

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

Sigurimit të Shtetit. 

 

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

për njohjen e të cilave trashëgimtarit apo të përfaqësuarit të tyre, nuk mund t’i vihen në 

dispozicion. 

 

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

administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 

 

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Gentiana Sula 

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

 

Vendimi nr. 473, datë 18.09.2020 (i shkurtuar) 

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

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

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

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

  

V E N D O S I: 

1. Të informojë shtetasen A.Xh., për sa kërkohet në shkresën nr. 1534 prot, datë 06.11.2019, 

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

Sigurimit të Shtetit si më poshtë:  



a) Dosja Hetimore- Gjyqësore Nr. 1389, e përbërë në total nga 713 (shtatëqind e 

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

Autoritetit, për subjektin M.H.G. 

 

2. T´i jepet shtetases A.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 

 

Vendimi nr. 475, datë 18.09.2020 (i shkurtuar) 

 

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

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

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

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

 

V E N D O S I: 

 

1. Të informojë shtetasen D.M., për sa kërkohet në shkresën nr. 1288 prot, datë 23.09.2019, 

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

Sigurimit të Shtetit. 

 

2. Të informojë shtetasen D.M. se ekzistojnë dokumente në arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit, 

për njohjen e të cilave trashëgimtarit nuk mund t’i vihen në dispozicion. 

 

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

administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 

 

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Gentiana Sula 

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



Vendimi nr.476, datë 18.09.2020 (i shkurtuar) 

 

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

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

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

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

 

V E N D O S I: 

 

1. Të informojë shtetasin G.J., për sa kërkohet në shkresën nr. 1527 prot, datë 05.11.2019, ku 

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

Sigurimit të Shtetit si më poshtë:  

 

 

a) Dosja Gjyqësore nr. 13880/A, e përbërë në total nga 14 faqe të skanuara dhe të 

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

H. S. J. 

b) Dosja Hetimore- Gjyqësore nr. 10027/A, e përbërë në total nga 135 faqe të skanuara dhe 

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

subjektin H.S. J. 

 

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

CD.  

 

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

administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 

 

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Gentiana Sula 

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

 

Vendimi nr.477, datë 18.09.2020 (i shkurtuar) 

 

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

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

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

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

 

V E N D O S I: 



 

1. Të informojë shtetasin Gj.P., për sa kërkohet në shkresën nr. 1554 prot, datë 11.11.2019, 

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

Sigurimit të Shtetit si më poshtë:  

 

a) Dosja Hetimore- Gjyqësore Nr. 2199, e përbërë në total nga 628 (gjashtëqind e njëzet e 

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

subjektin L.S.P. 

 

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

CD.   

 

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

administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 

 

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Gentiana Sula 

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

 

Vendimi nr. 478, datë 18.09.2020 (i shkurtuar) 

 

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

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

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

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

 

V E N D O S I: 

 

1. Të informojë shtetasin H.L., për sa kërkohet në shkresën nr. 1385 prot, datë 11.10.2019, 

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

Sigurimit të Shtetit si më poshtë:  

 

a) Dosja Hetimore- Gjyqësore Nr. 11966, e përbërë në total nga 451 (katërqind e pesëdhjetë 

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

subjektin Sh.L. 

 

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

CD.   

 



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

administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 

 

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Gentiana Sula 

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

 

Vendimi nr. 479, datë 18.09.2020 (i shkurtuar) 

 

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

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

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

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

 

V E N D O S I: 

 

1. Të informojë shtetasin I. P., për sa kërkohet në shkresën nr. 1501 prot, datë 31.10.2019, ku 

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

Sigurimit të Shtetit si më poshtë:  

 

a) Dosja Hetimore- Gjyqësore nr. 2011, e përbërë në total nga 526 (pesëqind e njëzet e 

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

për I. D. P. 

 

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

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

 

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

administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 

 

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Gentiana Sula 

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



Vendimi nr. 480, datë 18.09.2020 (i shkurtuar) 

 

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

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

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

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

 

V E N D O S I: 

 

1. Të informojë shtetases L. R., për sa kërkohet në shkresën nr. 1531 prot, datë 05.11.2019, 

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

Sigurimit të Shtetit si më poshtë:  

 

a) Dosja Fashikull Personal Nr. 38, e përbërë në total nga 28 (njëzet e tetë) faqe të skanuara, 

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

 

b) Dosja Hetimore- Gjyqësore nr. 11325, e përbërë  në total nga 305 (treqind e pesë) faqe të 

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

 

2. Të informojë shtetasen L.R. se ekzistojnë dokumente në arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit, 

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

 

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

administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 

 

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Gentiana Sula 

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

 

Vendimi nr. 481, datë 18.09.2020 (i shkurtuar) 

                                              

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

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



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

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

 

V E N D O S I: 

 

1. Të informojë shtetasen M.V., për sa kërkohet në shkresën nr. 1442 prot, datë 23.10.2019, 

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

Sigurimit të Shtetit si më poshtë:  

 

a) Dosja Përpunimi nr. 6199, Kategoria 2A, e përbërë në total nga 183 faqe të skanuara dhe 

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

subjektin Q.V. 

b) Dosja Hetimore- Gjyqësore nr. 8718-A, e përbërë në total nga 87 faqe të skanuara dhe të 

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

Q.V. 

 

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

CD.   

 

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

administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 

 

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Gentiana Sula 

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

  

Vendimi nr. 482, datë 18.09.2020 (i shkurtuar) 

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

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

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

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

 

V E N D O S I: 

1. Të informojë shtetasin T.H., për sa kërkohet në shkresën nr. 1445 prot, datë 24.10.2019, 

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

Sigurimit të Shtetit si më poshtë:  



a) Dosja Hetimore- Gjyqësore Nr. 13833, e përbërë në total nga 35 (tridhjetë e pesë) faqe të 

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

A.M. H. 

b) Dosja Hetimore- Gjyqësore Nr. 9670, e përbërë në total nga 125 (njëqind e njëzet e pesë) 

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

subjektin A.M.H. 

 

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

CD.   

 

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

administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 

 

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

  

Kryetare: Gentiana Sula 

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

 

Vendimi nr.483, datë 18.09.2020 (i shkurtuar) 

                                           

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

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

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

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

 

V E N D O S I: 

 

1. Të informojë shtetasin A.M., për sa kërkohet në shkresën nr. 1611 prot, datë 19.11.2019, 

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

Shtetit si më poshtë: 

 

a) Fondi Dega e Punëve të Brëndshme Vlorë, rregjistri i agjenturës Model K.I., fleta nr. 168, 

nr. rendor 6861, në ngarkim të A.S. M., me 1 (një) fletë. 

 

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

CD.   

 



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

administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi.     

                                                                                                                             

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Gentiana Sula                                                                                                             

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

 

Vendimi nr.484, datë 18.09.2020 (i shkurtuar) 

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

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

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

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

 

V E N D O S I: 

 

1. Të informojë shtetasin P.I., për sa kërkohet në shkresën nr. 1592 prot, datë 18.11.2019, ku 

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

Shtetit si më poshtë:  

 

a) Dosja Hetimore- Gjyqësore Nr. 13306, e përbërë në total nga 218 (dyqind e tetëmbëdhjetë) 

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

subjektin P.I. 

 

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

CD.   

 

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

administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 

 

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Gentiana Sula 

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

 



Vendimi nr.487, datë 18.09.2020 (i shkurtuar) 

 

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

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

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

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

 

V E N D O S I: 

 

1. Të informojë shtetasen M.Sh.(T)., për sa kërkohet në shkresën nr. 1634 prot, datë 

22.11.2019, ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për N.T., ka dokumente në 

arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit si më poshtë:  

 

a) Dosja Përpunimi nr. 6073-A, Kategoria 2A, e përbërë në total nga 124 (njëqind e njëzet e 

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

arkivat e Autoritetit, për subjektin N.K.T. 

b) Dosja Agjenturore “Gjarpëri” nr. 327, e përbërë në total nga 267 (dyqind e gjashtëdhjetë 

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

arkivat e Autoritetit, për subjektin N.K.T. 

c) Dosja Agjenturore “Gjarpëri” nr. 327/1, e përbërë në total nga 181 (njëqind e tetëdhjetë e 

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

arkivat e Autoritetit, për subjektin N.K.T. 

d) Dosja Hetimore nr. 12556/1, e përbërë në total nga 325 (treqind e njëzet e pesë) faqe të 

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

e) Dosja Hetimore nr. 12556/2, e përbërë në total nga 284 (dyqind e tetëdhjetë e katër) faqe 

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

f) Dosja Hetimore nr. 12556/3, e përbërë në total nga 300 (treqind) faqe të skanuara të 

hedhura në format CD, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për A.M., A.L., A.A., P.D., 

K.C., Sh.K. dhe Z.L. 

g) Dosja Hetimore nr. 12556/4, e përbërë në total nga 279 (dyqind e shtatëdhjetë e nëntë) 

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

M.O. dhe I. D. 

h) Dosja Hetimore nr. 12556/5, e përbërë në total nga 313 (treqind e trembëdhjetë) faqe të 

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

Z.D. dhe F.K.  

i) Dosja Hetimore nr. 12556/6, e përbërë në total nga 305 (treqind e pesë) faqe të skanuara 

të hedhura në format CD, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për K.G., Xh.K., A.T., 

H.D., M.Sh., H.Z. dhe R.K. 



j) Dosja Hetimore nr. 12556/7, e përbërë në total nga 272 (dyqind e shtatëdhjetë e dy) faqe 

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

H.Gj., Xh.S., S.K., M.B., K.J., N.H. dhe S.T. 

k) Dosja Hetimore nr. 12556/8, e përbërë në total nga 284 (dyqind e tetëdhjetë e katër) faqe 

të skanuara të hedhura në format CD, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për A.C., H.I., 

Sh.D., L.B., Xh.D., M.R., H.C., N.K., F.T., Q.L., A.O., Sh.Xh., M.K. dhe L.D.  

l) Dosja Hetimore nr. 12556/9, e përbërë në total nga 248 (dyqind e dyzet e tetë) faqe të 

skanuara të hedhura në format CD, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për I.A., R.Xh., 

R.Z., R.K., Z.P., Q.Q., I.Q., J. J., R.S., F.S., S.Sh., S.T., Xh.L., M.T. dhe B.V. 

m) Dosja Hetimore nr. 12556/10, e përbërë në total nga 256 (dyqind e pesëdhjetë e gjashtë) 

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

dëshmitarët e N.T.  

n) Dosja Hetimore nr. 12556/11, e përbërë në total nga 242 (dyqind e dyzet e dy) faqe të 

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

e N.T.  

o) Dosja Hetimore nr. 12556/12, e përbërë në total nga 264 (dyqind e gjashtëdhjetë e katër) 

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

dëshmitarët e N.T.  

p) Dosja Hetimore nr. 12556/13, e përbërë në total nga 265 (dyqind e gjashëdhjetë e pesë) 

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

dëshmitarët e N.T., Z. S.  

q) Dosja Hetimore nr. 12556/14, e përbërë në total nga 302 (treqind e dy) faqe të skanuara 

të hedhura në format CD, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për dëshmitarët e R. Ll.  

r) Dosja Hetimore nr. 12556/15, e përbërë në total nga 261 (dyqind e gjashtëdhjetë e një) 

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

dëshmitarët e N.T.  

s) Dosja Hetimore (Proces- verbale, Ballafaqime) nr. 12556/16, e përbërë në total nga 328 

(treqind e njëzet e tetë) faqe të skanuara të hedhura në format CD, që ekzistojnë në arkivat 

e Autoritetit, për N. T.  

t) Dosja Hetimore (Materiale të ndryshme, dokumenta provë, materiale shkresore) nr. 

12556/17, e përbërë në total nga 249 (dyqind e dyzet e nëntë) faqe të skanuara të hedhura 

në format CD, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për N. T.  

u) Dosja Hetimore (Vendime ekspertimi) nr. 12556/18, e përbërë në total nga 290 (dyqind e 

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

Autoritetit, për N. T.  

v) Dosja Hetimore (Vendime, Akte ekspertimi kontabël) nr. 12556/19, e përbërë në total nga 

389 (treqind e tetëdhjetë e nëntë) faqe të skanuara të hedhura në format CD, që ekzistojnë 

në arkivat e Autoritetit, për N. T.  



w) Dosja Hetimore (Vendim Shfuqizim C.Penale, Dosje Pushimi) nr. 12556/20, e përbërë në 

total nga 347 (treqind e dyzet e shtatë) faqe të skanuara të hedhura në format CD, që 

ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për N. T.  

x) Dosja Hetimore (Vendim, Zhvillim kontrolli banesave) nr. 12556/21, e përbërë në total 

nga 293 (dyqind e nëntëdhjetë e tre) faqe të skanuara të hedhura në format CD, që 

ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për N. T.  

y) Dosja Hetimore nr. 12556/22, e përbërë në total nga 184 (njëqind e tetëdhjetë e katër) faqe 

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

e N. T.  

z) Dosja Hetimore (Akt-akuza) nr. 12556/23, e përbërë në total nga 110 (njëqind e dhjetë) 

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

aa) Dosja Hetimore (Pasqyrat për aktet e ekspertimit) nr. 12556/24, e përbërë në total nga 145 

(njëqind e dyzet e pesë) faqe të skanuara të hedhura në format CD, që ekzistojnë në arkivat 

e Autoritetit, për N. T.  

bb) Dosja Hetimore (Pasqyrat për kuponat) nr. 12556/25, e përbërë në total nga 249 (dyqind 

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

Autoritetit, për N. T.  

cc) Dosja Gjyqësore nr.1, e përbërë në total nga 424 (katërqind e njëzet e katër) faqe të 

skanuara të hedhura në format CD, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për N.K.T.  

 

2. Të informojë shtetasen M. Sh. (T). se ekzistojnë dokumente në arkivat e ish-Sigurimit të 

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

 

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

administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 

 

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Gentiana Sula 

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

 

Vendimi nr. 488, datë 18.09.2020 (i shkurtuar)   

                                                                                                                        

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

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

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

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

 

V E N D O S I: 



1. Të informojë shtetasen F. B., për sa kërkohet në shkresën nr. 940 prot, datë 12.10.2018, 

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

Sigurimit të Shtetit si më poshtë:  

 

a) Dosja Përpunimi nr. 6073-A, Kategoria 2A, e përbërë në total nga 124 (njëqind e njëzet e 

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

arkivat e Autoritetit, për subjektin N. K.T. 

b) Dosja Agjenturore “Gjarpëri” nr. 327, e përbërë në total nga 267 (dyqind e gjashtëdhjetë 

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

arkivat e Autoritetit, për subjektin N. K.T. 

c) Dosja Agjenturore “Gjarpëri” nr. 327/1, e përbërë në total nga 181 (njëqind e tetëdhjetë e 

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

arkivat e Autoritetit, për subjektin N. K.T. 

d) Dosja Hetimore nr. 12556/1, e përbërë në total nga 325 (treqind e njëzet e pesë) faqe të 

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

e) Dosja Hetimore nr. 12556/2, e përbërë në total nga 284 (dyqind e tetëdhjetë e katër) faqe 

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

f) Dosja Hetimore nr. 12556/3, e përbërë në total nga 300 (treqind) faqe të skanuara të 

hedhura në format CD, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për A.M., A.L., A.A., P.D., 

K.C., Sh.K. dhe Z.L. 

g) Dosja Hetimore nr. 12556/4, e përbërë në total nga 279 (dyqind e shtatëdhjetë e nëntë) 

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

M.O. dhe I. D. 

h) Dosja Hetimore nr. 12556/5, e përbërë në total nga 313 (treqind e trembëdhjetë) faqe të 

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

Z.D. dhe F.K.  

i) Dosja Hetimore nr. 12556/6, e përbërë në total nga 305 (treqind e pesë) faqe të skanuara 

të hedhura në format CD, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për K.G., Xh.K., A.T., 

H.D., M.Sh., H. Z. dhe R. K. 

j) Dosja Hetimore nr. 12556/7, e përbërë në total nga 272 (dyqind e shtatëdhjetë e dy) faqe 

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

H.Gj., Xh.S., S.K., M.B., K.J., N.H. dhe S.T. 

k) Dosja Hetimore nr. 12556/8, e përbërë në total nga 284 (dyqind e tetëdhjetë e katër) faqe 

të skanuara të hedhura në format CD, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për A.C., H.I., 

Sh.D., L.B., Xh.D., M.R., H.C., N.K., F.T., Q.L., A.O., Sh.Xh., M.K. dhe L.D.  

l) Dosja Hetimore nr. 12556/9, e përbërë në total nga 248 (dyqind e dyzet e tetë) faqe të 

skanuara të hedhura në format CD, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për I.A., R.Xh., 

R.Z., R.K., Z.P., Q.Q., I.Q., J.J., R.S., F.S., S.Sh., S.T., Xh.L., M.T. dhe B.V. 



m) Dosja Hetimore nr. 12556/10, e përbërë në total nga 256 (dyqind e pesëdhjetë e gjashtë) 

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

dëshmitarët e N. T.  

n) Dosja Hetimore nr. 12556/11, e përbërë në total nga 242 (dyqind e dyzet e dy) faqe të 

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

e N. T.  

o) Dosja Hetimore nr. 12556/12, e përbërë në total nga 264 (dyqind e gjashtëdhjetë e katër) 

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

dëshmitarët e N. T.  

p) Dosja Hetimore nr. 12556/13, e përbërë në total nga 265 (dyqind e gjashtëdhjetë e pesë) 

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

dëshmitarët e N. T., Z. S.  

q) Dosja Hetimore nr. 12556/14, e përbërë në total nga 302 (treqind e dy) faqe të skanuara 

të hedhura në format CD, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për dëshmitarët e R. Ll.  

r) Dosja Hetimore nr. 12556/15, e përbërë në total nga 261 (dyqind e gjashtëdhjetë e një) 

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

dëshmitarët e N.T.  

s) Dosja Hetimore (Proces- verbale, Ballafaqime) nr. 12556/16, e përbërë në total nga 328 

(treqind e njëzet e tetë) faqe të skanuara të hedhura në format CD, që ekzistojnë në arkivat 

e Autoritetit, për N. T.  

t) Dosja Hetimore (Materiale të ndryshme, dokumenta provë, materiale shkresore) nr. 

12556/17, e përbërë në total nga 249 (dyqind e dyzet e nëntë) faqe të skanuara të hedhura 

në format CD, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për N. T.  

u) Dosja Hetimore (Vendime ekspertimi) nr. 12556/18, e përbërë në total nga 290 (dyqind e 

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

Autoritetit, për N. T.  

v) Dosja Hetimore (Vendime, Akte ekspertimi kontabël) nr. 12556/19, e përbërë në total nga 

389 (treqind e tetëdhjetë e nëntë) faqe të skanuara të hedhura në format CD, që ekzistojnë 

në arkivat e Autoritetit, për N. T.  

w) Dosja Hetimore (Vendim Shfuqizim C.Penale, Dosje Pushimi) nr. 12556/20, e përbërë në 

total nga 347 (treqind e dyzet e shtatë) faqe të skanuara të hedhura në format CD, që 

ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për N.T.  

x) Dosja Hetimore (Vendim, Zhvillim kontrolli banesave) nr. 12556/21, e përbërë në total 

nga 293 (dyqind e nëntëdhjetë e tre) faqe të skanuara të hedhura në format CD, që 

ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për N. T.  

y) Dosja Hetimore nr. 12556/22, e përbërë në total nga 184 (njëqind e tetëdhjetë e katër) faqe 

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

e N. T.  

z) Dosja Hetimore (Akt-akuza) nr. 12556/23, e përbërë në total nga 110 (njëqind e dhjetë) 

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



aa) Dosja Hetimore (Pasqyrat për aktet e ekspertimit) nr. 12556/24, e përbërë në total nga 145 

(njëqind e dyzet e pesë) faqe të skanuara të hedhura në format CD, që ekzistojnë në arkivat 

e Autoritetit, për N. T.  

bb) Dosja Hetimore (Pasqyrat për kuponat) nr. 12556/25, e përbërë në total nga 249 (dyqind 

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

Autoritetit, për N. T.  

cc) Dosja Gjyqësore nr. 1, e përbërë në total nga 424 (katërqind e njëzet e katër) faqe të 

skanuara të hedhura në format CD, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për N.K.T.  

 

2. Të informojë shtetasen F.B. se ekzistojnë dokumente në arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit, 

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

 

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

administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 

 

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Gentiana Sula 

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

 

Vendimi nr.495, datë 24.09.2020 (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 Ambasadës Italiane në Tiranë dokumentet si më poshtë:  

 

a)  E. Gj., dosje hetimore-gjyqësore nr. 10667/1-A, me nr. fletësh 87 në total (të 

dixhitalizuara 147) 

b) Dosje formularë nr. 6095-A me nr. fletësh 145 në total (të dixhitalizuara 186); 

c) Fashikull personal nr. 6095-A/1, me nr. fletësh 8 në total (të dixhitalizuara 15). 

 



2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Gentiana Sula 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VENDIME MBI BAZËN E KËRKESAVE PËR QËLLIME STUDIMORE/MEDIATIKE 

 

Vendimi nr.432, datë 03.09.2020 (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 R. L., dokumentet si më poshtë: 

 

a) Dokumente nga 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”; 

b) Dokumente nga dosje me  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;  

c) Dokumente nga dosje nr. 909, në ngarkim të H. A., deklasifikuar me vendim nr. 16, 

01.10.2018; 

 

d) Dokumente nga dosje nr. 5130, në ngarkim të M. S., deklasifikuar me vendim nr. 16, 

01.10.2018 

 

2.  Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 

Vendimi nr.433, datë 03.09.2020 (i shkurtuar) 

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

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

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

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

 

V E N D O S I 



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

 

a) Dosje Hetimore-Gjyqësore nr. 287,  P. A.  me 79 (fletë digjitale) 

 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 

Vendimi nr.434, datë 03.09.2020 (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 K. C. dokumentet si më poshtë: 

 

a) Dosje formulare dhe fashikull të dënuari nr.11705, në ngarkim të M. S.V  me (167+9) 

fletë.   

b) Fondi nr.1, Hetimor-Gjyqësor, Dosja nr.11540 ( 253 fletë) 

c) E. Gj., dosje hetimore-gjyqësore nr. 10667/1-A, me nr. fletësh 87 në total (të 

dixhitalizuara 147) 

d) Dosje formulare nr. 6095-A me nr. fletësh 145 në total (të dixhitalizuara 186 flete) 

 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

Kryetare: Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 

Vendimi nr.444, datë 11.09.2020 (i shkurtuar) 

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

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



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

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

 

V E N D O S I 

 

1. Të vendosë në dispozicion të shtetasit Gj. E. dokumentet si më poshtë: 

 

e) Fashikull nr. 456, M.C. (204 fletë) 

f) Dosje hetimore -gjyqësore, nr.1355 për shtetasin J.V. 

g) Dosje përpunimi nr.1452, me 112 fletë, në ngarkim të J.V. 

 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Gentiana Sula 

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

 

Vendimi nr.455, datë 18.09.2020 (i shkurtuar) 

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

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

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

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

 

V E N D O S I 

 

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

 

a) Dosje e hetuesisë nr.2235 N. B., M. K. e 24 të tjerë. (180 fletë) 

 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Gentiana Sula 

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

 

Vendimi nr.456, datë 18.09.2020 (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 informojë shtetasen E. A., për sa kërkohet në shkresën nr. prot .676, datë 29.06.2020, 

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

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

Sigurimit të Shtetit. 

 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Gentiana Sula 

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

 

Vendimi nr. 457, datë 18.09.2020 (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. Sh. dokumentet si më poshtë:  

 

a) Historiku i Sigurimit të Shtetit të Drejtorisë së Punëve te Brendshme të Tiranës i 

(323 fletë) 

 

b) Historiku i Sigurimit Tiranë, v. 1971 – 1975 (113 fletë) 
 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë 

 

Kryetare: Gentiana Sula 

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

 

Vendimi nr.490, datë 24.09.2020 (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 Ambasadës Italiane në Tiranë dokumentet si më poshtë:  

 

a)  E. Gj., dosje hetimore-gjyqësore nr. 10667/1-A, me nr. fletësh 87 në total (të 

dixhitalizuara 147) 

b) Dosje formulare nr. 6095-A me nr. fletësh 145 në total (të dixhitalizuara 186); 

c) Fashikull personal nr. 6095-A/1, me nr. fletësh 8 në total (të dixhitalizuara 15). 

 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Gentiana Sula 

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

 

Vendimi nr.495, datë 24.09.2020 (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 Edon Qesari dokumentet si më poshtë:  

 

a) Dosje formularë Nr.3415, Petro Marko me numër totale faqesh 815 (tetëqind e 

pesëmbëdhjetë) 
 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Gentiana Sula 

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

 



VENDIME TË ORGANIZIMIT TË BRENDSHËM TË AUTORITETIT  

 

Vendimi nr.491, datë 24.09.2020 (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” i ndryshuar, ligjit nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për 

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

Rregulloren për Organizimin dhe Funksionimin e Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e ish-

Sigurimit të Shtetit, miratuar me Vendimin Nr.21, date 09.05.2017 të Autoritetit për Informim mbi 

Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit,  

 

V E N D O S I 

 

1.   Miratimin e Udhëzuesit “Për aksesin dhe përdorimin e arkivit të Autoritetit për Informimin 

mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit, për institucione të kërkimit shkencor, gazetarë, 

media dhe studiues”; 

 

2.   Udhëzuesi i miratuar të vihet në dispozicion të çdo subjekti që paraqet kërkesë në Autoritet 

për qëllime të kërkimit shkencor dhe të medias; 

 

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 

 

 

 

 

 

 


