
VENDIME MBI BAZËN E KËRKESAVE TË INSTITUCIONEVE KUSHTETUESE DHE 

ATYRE PUBLIKE 

 

Vendim nr. 513, datë 02.10.2020 (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. 4278 prot. datë 11.09.2020, “Kërkesë” për verifikimin e pastërtisë së figurës, 

përpara emërimit të 8 (tetë) kandidatëve për Gjyqtarë në Gjykatën e Lartë, nga radhët e 

gjyqtarëve, se: 

 

a) Për Znj. E. H. T., 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 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 të Këshillit të Lartë Gjyqësor.  

 

3. Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit. 

 

Kryetare: Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj  

 



Vendim nr. 514, datë 02.10.2020 (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. 4278 prot. datë 11.09.2020, “Kërkesë” për verifikimin e pastërtisë së figurës, 

përpara emërimit të 8 (tetë) kandidatëve për Gjyqtarë në Gjykatën e Lartë, nga radhët e 

gjyqtarëve, se: 

 

a) Për Znj. E. K. T. (S)., 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 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 të Këshillit të Lartë Gjyqësor.  

 

3. Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit. 

 

Kryetare: Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj  

 

Vendim nr. 515, datë 02.10.2020 (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. 4278 prot. datë 11.09.2020, “Kërkesë” për verifikimin e pastërtisë së figurës, 

përpara emërimit të 8 (tetë) kandidatëve për Gjyqtarë në Gjykatën e Lartë, nga radhët e 

gjyqtarëve, se: 

 

a) Për Znj. N. Q. K., 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 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 të Këshillit të Lartë Gjyqësor.  

 

3. Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit. 

 

Kryetare: Gentiana Sula  

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj  

 

Vendim nr. 516, datë 02.10.2020 (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. 4278 prot. datë 11.09.2020, “Kërkesë” për verifikimin e pastërtisë së figurës, 

përpara emërimit të 8 (tetë) kandidatëve për Gjyqtarë në Gjykatën e Lartë, nga radhët e 

gjyqtarëve, se: 

 

a) Për Znj. M. S. Sh. (D.), 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 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 të Këshillit të Lartë Gjyqësor.  

 

3. Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit. 

 

Kryetare: Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj  

 

Vendim nr. 517, datë 02.10.2020 (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. 4278 prot. datë 11.09.2020, “Kërkesë” për verifikimin e pastërtisë së figurës, 



përpara emërimit të 8 (tetë) kandidatëve për Gjyqtarë në Gjykatën e Lartë, nga radhët e 

gjyqtarëve, se: 

 

a) Për Z. S. V. S., 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 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 të Këshillit të Lartë Gjyqësor.  

 

3. Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit. 

 

Kryetare: Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj  

 

Vendim nr. 518, datë 02.10.2020 (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. 4278 prot. datë 11.09.2020, “Kërkesë” për verifikimin e pastërtisë së figurës, 

përpara emërimit të 8 (tetë) kandidatëve për Gjyqtarë në Gjykatën e Lartë, nga radhët e 

gjyqtarëve, se: 

 



a) Për Z. A. S. K., 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 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 të Këshillit të Lartë Gjyqësor.  

 

3. Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit. 

 

Kryetare: Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj  

 

Vendim nr. 519, datë 02.10.2020 (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. 4278 prot. datë 11.09.2020, “Kërkesë” për verifikimin e pastërtisë së figurës, 

përpara emërimit të 8 (tetë) kandidatëve për Gjyqtarë në Gjykatën e Lartë, nga radhët e 

gjyqtarëve, se: 

 

a) Për Z. S. M. B., 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 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 të Këshillit të Lartë Gjyqësor.  

 

3. Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit. 

 

Kryetare: Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj  

 

Vendim nr. 520, datë 02.10.2020 (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. 4278 prot. datë 11.09.2020, “Kërkesë” për verifikimin e pastërtisë së figurës, 

përpara emërimit të 8 (tetë) kandidatëve për Gjyqtarë në Gjykatën e Lartë, nga radhët e 

gjyqtarëve, se: 

 

a) Për Znj. K. B. Gj.(D.), 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 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 të Këshillit të Lartë Gjyqësor.  

 

3. Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit. 

 

Kryetare: Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj  

 

Vendim nr. 522, datë 05.10.2020 (i shkurtuar) 

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

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

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

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

Sigurimit të Shtetit,   

 

V E N D O S I 

 

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

me shkresën nr. 20/232 prot. dt. 09.09.2020 për : 

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

me shkresën nr. 20/232 prot. dt. 09.09.2020 për vënien në dispozicion të dokumenteve të 

ish Sigurimit në lidhje më punonjësit operativ A. A. dhe Q. P. me të cilët akuzohet se ka 

bashkëpunuar subjekti i vlerësimit.  

 

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. 523, datë 07.10.2020 (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. 3360 prot datë 02.10.2020, se për Znj. Z. A. J., 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. 524, datë 07.10.2020 (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. 3368 prot datë 02.10.2020, se për Znj. V. I. K., 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. 525, datë 07.10.2020 (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. 3367 prot datë 02.10.2020, se për Znj. V. N. 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. 526, datë 07.10.2020 (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. 3366 prot datë 02.10.2020, se për Z. S. S. R., 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. 527, datë 07.10.2020 (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. 3364 prot datë 02.10.2020, se për Z. R. R. B., nga verifikimet e 

kryera deri tani: 

 

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

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

Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”.  

 

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

 

3. Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit 

 

Kryetare: Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj  

 

Vendim nr. 528, datë 07.10.2020 (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. 3365 prot datë 02.10.2020, se për Z. K. V. B., nga verifikimet e 

kryera deri tani: 

 

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

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

Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”.  

 

 

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

 

3. Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit. 

 

Kryetare: Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj  

 

Vendim nr. 529, datë 07.10.2020 (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. 3369 prot datë 02.10.2020, se për Z. F. Q. O., 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. 530, datë 07.10.2020 (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. 3361 prot datë 02.10.2020, se për Znj. B. K. M. nga verifikimet 

e kryera deri tani: 

 

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

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

Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”.  

 

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

 

3. Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit. 

 

Kryetare: Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj  

 

Vendim nr. 531, datë 07.10.2020 (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. 3362 prot datë 02.10.2020, se për Z. B. N. K., 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. 532, datë 07.10.2020 (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. 3363 prot datë 02.10.2020, se për Znj. A. H. P., 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. 537, datë 07.10.2020 (i shkurtuar) 

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

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

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

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

Sigurimit të Shtetit,   

 

V E N D O S I 

 

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

me shkresën nr. 68/129 prot dt 23.09.2020, për : 

a) Pamundësinë e kryerjes së procedurës së verifikimit të subjektit Z. Xh. F. Sh., sipas objektit 

të kërkesës së paraqitur nga Komisioni i Jashtëm i Vlerësimit, deri në vendimmarrjen e 

Gjykatës kompetente.  

 

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. 564, datë 15.10.2020 (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 i Prokurorisë, për informacionin që kërkohet 

me shkresën nr. 1431 prot. datë 22.09.2020, “Kërkesë” për verifikimin e pastërtisë së 

figurës, të kandidatit për tu komanduar si Inspektor pranë Inspektorit të Lartë të Drejtësisë, 

se: 

 

a) Për Znj. L. D. M. Z., 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 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 të Këshillit të Lartë i Prokurorisë.  

 

3. Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit. 

 

Kryetare: Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj  

 

 

Vendim nr. 575, datë 23.10.2020 (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 i Prokurorisë, për informacionin që kërkohet 

me shkresën nr. 1432 prot. datë 22.09.2020, “Kërkesë” për verifikimin e pastërtisë së 

figurës, të kandidatit për tu komanduar si Inspektor pranë Inspektorit të Lartë të Drejtësisë, 

se: 

 

a) Për Z. Xh. H. L., 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 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 të Këshillit të Lartë i Prokurorisë.  

 

3. Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit. 

 

Kryetare: Gentiana Sula 

Anëtarë: 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. 567, datë 23.10.2020 (i shkurtuar) 

Bazuar në nenin 5, nenin 19, 22, 23 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 

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

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

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

 

V E N D O S I: 

 

1. Pranimin e kërkesës. 

2. Plotësimin e vendimit nr.742 date 02.12.2019 bazuar në kërkimet e shtetasit I. O. 

3. Të vendosë në dispozicion të shtetasit I.Z.O. dokumentet që ekzistojnë për të, në arkivat e 

ish-Sigurimit të Shtetit. 

 

a) Fleta e regjistrit me nr.13379 në regjistrin e agjenturës model 2 Tiranë, data e regjistrimit 

19.07.1984 dhe kopje të Kartelës Model 2. 

 

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

administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 

 

5. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Gentiana Sula 

Anëtarë: Dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj   

 

 

Vendimi nr. 497, datë 02.10.2020 (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.S., për sa kërkohet në shkresën nr. 1135 prot, datë 16.08.2019, 

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

të Shtetit si më poshtë:  

 

a) Dosja formulare nr. 821, me 303 (treqind e tre) faqe të skanuara, të anonimizuara, të 



hedhura në format CD që gjenden në arkivat e Autoritetit për subjektin A. S. 

b) Dosje gjyqësore nr. 11752, me 22(njëzet e dy) faqe të skanuara, të hedhura në format 

CD, që gjenden në arkivat e Autoritetit  për subjektin A.S. 

c) Dosje hetimore nr. 11752/1 me 49(dyzet e nëntë) faqe të skanuara, të hedhura në format 

CD, që gjenden në arkivat e Autoritetit për subjektin A.S. 

d) Dosje hetimore-gjyqësore me 1019(njëmijë e nëntëmbëdhjetë) faqe të skanuara, të 

hedhura në format CD, që gjenden në arkivat e Autoritetit për subjektin A.S. 

e) Dosje përpunimi e fashikull nr. 12376 me 83(tetëdhjetë e tre)  faqe të skanuara, të 

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

A.S. 

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

trajtë CD.   

 

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

administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 

 

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

 

 

Kryetare: Gentiana Sula 

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

 

 

Vendimi nr. 499, datë 02.10.2020 (i shkurtuar) 

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

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

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

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

 

V E N D O S I: 

 

1. Të informojë shtetasin A.Z., për sa kërkohet në shkresën nr. 1235 prot, datë 10.09.2019, 

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

Shtetit si më poshtë:  

 

a) Fondi Dega e Punëve të Brëndshme Berat, fotokopje fletë rregjistër agjenture nr.1, grupi 

II, nr.rendor 2959, me 3 fletë. 

 

b) Fotokopje kartelë model 2 nr.2959, me 2 fletë. 

 

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

CD.   

 



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

administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 

 

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Gentiana Sula 

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

 

 

Vendimi nr. 500, datë 02.10.2020 (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.Xh., për sa kërkohet në shkresën nr. 1159 prot, datë 22.08.2019, 

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

Sigurimit të Shtetit si më poshtë:  

 

a) Dosja Hetimore- Gjyqësore Nr. 6611, e përbërë në total nga 14 (katërmbëdhjetë) faqe të 

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

R.Xh. 

 

2. T´i jepet shtetases M.X. 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. 501, datë 02.10.2020 (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.P., për sa kërkohet në shkresën nr. 1407 prot, datë 15.10.2019, 

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

Sigurimit të Shtetit si më poshtë:  

 

a) Dosja Formulare Nr. 12844, Kategoria 2A, e përbërë në total nga 295 (dyqind e nëntëdhjetë 

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

arkivat e Autoritetit, për subjektin D.P. 

 

2. T´i jepet shtetasit S.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. 502, datë 02.10.2020 (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.A., për sa kërkohet në shkresën nr. 1515 prot, datë 04.11.2019, 

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

Sigurimit të Shtetit si më poshtë:  

 

a) Dosja Formulare Nr. 2902, Kategoria 2/B, e përbërë në total nga 82 (tetëdhjetë e dy) faqe 

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

Autoritetit, për subjektin T.N.A. 

b) Dosja Hetimore Nr. 2348, e përbërë në total nga 137 (njëqind e tridhjetë e shtatë) faqe të 



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

T.A. 

c) Dosja Gjyqësore Nr. 2348/A, e përbërë në total nga 145 (njëqind e dyzet e pesë) faqe të 

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

T.N.A. 

d) Dosja Fashikull Personal Nr. 12498, e përbërë në total nga 47 (dyzet e shtatë) faqe të 

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

Autoritetit, për subjektin T.N.A. 

e) Dosja Hetimore “Grupi i Spaçit 1973”, e përbërë në total nga 413 (katërqind e 

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

Autoritetit, për subjektin T.A. 

f) Dosja Provat “Grupi i Spaçit 1973”, e përbërë në total nga 91 (nëntëdhjetë e një), faqe të 

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

T.A. 

g) Dosja Gjykimi “Grupi i Spaçit 1973”, e përbërë në total nga 220 (dyqind e njëzet), faqe të 

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

T.A. 

 

2. T´i jepet shtetasit H.A. 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. 503, datë 02.10.2020 (i shkurtuar) 

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

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

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

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

V E N D O S I: 

 

1. Të informojë shtetasin R.B., për sa kërkohet në shkresën nr. 1404 prot, datë 15.10.2019, 

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. 11582, e përbërë në total nga 189 (njëqind e tetëdhjetë e 

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

për subjektin R.B. 

 

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

CD.   

 

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

administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 

 

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Gentiana Sula 

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

 

Vendimi nr. 504, datë 02.10.2020 (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.K., për sa kërkohet në shkresën nr.994 prot., datë 16.09.2020, që 

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

ndonjëherë 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. 505, datë 15.10.2020 (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.1642 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   

 

Vendimi nr. 506, datë 15.10.2020 (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 L.N., për sa kërkohet në shkresën nr.974 prot., datë 10.09.2020, që 

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

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

 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Gentiana Sula 

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

 

 

Vendimi nr. 507, datë 02.10.2020 (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.M., për sa kërkohet në shkresën nr.978 prot., datë 11.09.2020, 

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. 508, datë 02.10.2020 (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 H.V., për sa kërkohet në shkresën nr.980 prot., datë 11.09.2020, 

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. 509, datë 02.10.2020 (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.P., për sa kërkohet në shkresën nr.979 prot., datë 11.09.2020, 

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. 510, datë 02.10.2020 (i shkurtuar) 

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

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

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

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

                                                             V E N D O S I: 

1. Të informojë shtetasin H.S., për sa kërkohet në shkresën nr.472 prot., datë 18.05.2020, 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. 511, datë 02.10.2020 (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.K., për sa kërkohet në shkresën nr.936 prot., datë 02.09.2020, 

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

ndonjëherë 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. 512, datë 02.10.2020 (i shkurtuar) 

Bazuar në nenin 5, nenin 19 e vijues, nenit 23, si dhe nenit 39 e 40 të ligjit nr. 45/2015 “Për të 

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

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

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.A., për sa kërkohet në shkresën nr. 1003 prot., datë 23.10.2018 

dhe nr. 1546 prot., datë 08.11.2019, ku mbi bazën e verifikimeve të kryera, ka dokumente 

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

 

a) Fondi Dega e Punëve të Brëndshme Krujë, fotokopje fletë rregjistër agjenture me numër 

regjistri 1236, tërhequr në bashkëpunim në datë 22.11.1974, kategoria “I”, datëlindja 

1946, drejtimi ekonomi. 

b) Dosja Hetimore – Gjyqësore nr. 3340, në ngarkim të pandehurit M.A. 

 

2. Korrigjimin e të dhënave për shkak të pasaktësive në dokumentacionin përkatës, kopja e 

vendimit t’i bashkangjitet dokumentacionit origjinal, si dhe në të ardhmen ky 

dokumentacion të vihet në dispozicion së bashku me korrigjimet përkatëse. 

 

3. T´i jepet shtetasit N.A. kopje e dokumentacionit dublikatë, në trajtë fotokopje e 

anonimizuar.  

 

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

administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 

 

5. Me ekzekutimin e vendimit ngarkohet Sekretariati Teknik. 

 

Kryetare: Gentiana Sula 

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

 

Vendimi nr. 539, datë 15.10.2020 (i shkurtuar) 

 

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

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

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

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

 



V E N D O S I: 

 

1. Të informojë shtetasin B.P., për sa kërkohet në shkresën nr. 439 prot, datë 08.05.2020, ku 

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

Sigurimit të Shtetit si më poshtë: 

 

a) Dosje Hetimore-Gjyqësore nr. 917, me 26 (njzet e gjashtë) faqe të skanuara, të hedhura në 

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

 

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

CD.   

 

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

administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 

 

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

                                                                                                                       

Kryetare: Gentiana Sula 

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

 

Vendimi nr. 540, datë 15.10.2020 (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 H.Gj., për sa kërkohet në shkresën nr. 122 prot, datë 29.01.2020, 

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

Sigurimit të Shtetit si më poshtë:  

 

a) Dosja Agjenturale nr. 2780, e përbërë në total nga 73 (shtatëdhjetë e tre) faqe të skanuara, 

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

shtetasin N.Q. 

 

2. Të jepet shtetases H.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. 541, datë 15.10.2020 (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 Th.A., për sa kërkohet në shkresën nr.245 prot, datë 20.02.2020, ku 

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

Sigurimit të Shtetit si më poshtë: 

 

a) Dosje Hetimore-Gjyqësore nr.11132, me 213 (dyqind e trembëdhjete) faqe të skanuara, të 

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

 

2. T´i jepet shtetasit Th.A., 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. 542, datë 15.10.2020 (i shkurtuar) 

 

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

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

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

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

 



V E N D O S I: 

 

1. Të informojë shtetasin E.F., për sa kërkohet në shkresën nr. 840 prot, datë 13.06.2019, 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 Brendshme Kavajë”, dosje personale nr. 8505 kategoria: agjent, 

me pseudonimin “Kaçaniku”, me 47 (dyzet e shtatë) faqe të skanuara dhe anonimizuara, 

që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për subjektin E.F. 

b) Dosje pune nr. 8505, e agjentit “ Kaçaniku” në total me 7(shtatë) faqe të skanuara dhe 

anonimizuara, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për subjektin E.F. 

 

2. T´i jepet shtetasit E.F. dokumentacioni dublikatë që përmban dosjet e sipër cituara, në trajtë 

CD. 

 

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

administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 

 

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Gentiana Sula 

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

 

Vendimi nr. 543, datë 15.10.2020 (i shkurtuar) 

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

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

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

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

 

V E N D O S I: 

 

1. Të informojë shtetasin K.A., për sa kërkohet në shkresën nr. 70/13 prot, datë 13.07.2019, 

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

Sigurimit të Shtetit si më poshtë:  

 

a) Dosje Kërkimi nr. 1, me 112 (njëqind e dymbëdhjetë) faqe të skanuara, dhe të 

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



S.A. 

 

2. T´i jepet shtetasit K.A., 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. 544, datë 15.10.2020 (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.M., për sa kërkohet në shkresën nr. 223 prot, datë 17.02.2020, 

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) Dosja Formulare Nr. 498, Kategoria 2/B, e përbërë në total nga 104 (njëqind e katër) faqe 

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

Autoritetit, për subjektin Xh.Rr.M. 

b) Dosja Hetimore Nr. 12614, e përbërë në total nga 332 (treqind e tridhjetë e dy) faqe të 

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

Xh.M. 

c) Dosja Hetimore- Gjyqësore Nr. 303, e përbërë në total nga 259 (dyqind e pesëdhjetë e 

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

për subjektin Xh.M. 

d) Dosja Hetimore- Gjyqësore Nr. 2220, e përbërë në total nga 622 (gjashtëqind e njëzet e 

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

subjektin Xh.M. 

 



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

trajtë CD.   

 

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

administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 

 

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Gentiana Sula 

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

 

Vendimi nr. 545, datë 15.10.2020 (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.M., për sa kërkohet në shkresën nr. 224 prot, datë 17.02.2020, 

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

Sigurimit të Shtetit si më poshtë:  

 

a) Dosja Fashikulli të Arratisurit Nr. 191, e përbërë në total nga 93 (nëntëdhjetë e tre) faqe të 

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

Autoritetit, për subjektin Z.M. 

 

2. Të informojë shtetasen M.M. 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. 546, datë 15.10.2020 (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 S.H., për sa kërkohet në shkresën nr.162 prot, datë 04.02.2020, ku 

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

Sigurimit të Shtetit si më poshtë:  

 

a) Dosja-Hetimore Gjyqësore Nr.12079, e përbërë në total nga 155 (njëqind e pesëdhjete e 

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

subjektin N.H. 

 

b) Dosje Perpunimi, 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 N.H. 

 

2. Të jepet shtetases 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. 547, datë 15.10.2020 (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.L., për sa kërkohet në shkresën nr.446 prot, datë 11.05.2020, ku 

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

Shtetit si më poshtë:  

 

a) Dosja-Hetimore Gjyqësore Nr.9966, e përbërë në total nga 468 (katërqind e gjashtëdhjetë 

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

subjektin Gj.L. 

b) Dosja Hetimore Gjyqësore Nr.13732, e përbërë në total nga 42 (dyzet e dy) faqe të 

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

Gj.L. 

c) Dega e Punëve të Brendshme Fier, fletë regjistri i Regjistrimit të Agjenturës nr.1, me numër 

rendor 5214, e përbërë në total nga 2 (dy) fletë, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për 

subjektin Gj.L. 

 

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

trajtë CD.   

 

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

administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 

 

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Gentiana Sula 

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

 

Vendimi nr. 548, datë 15.10.2020 (i shkurtuar) 

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

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

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

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

 

V E N D O S I: 

 

1. Të informojë shtetasin M.Sh., për sa kërkohet në shkresën nr.18 prot, datë 09.01.2020, 

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

të Shtetit si më poshtë:  

 



a) Dega e Punëve të Brendshme Kukës, regjistër përpunimi nr.2, fleta 41, numër rendor 

1954, e përbërë në total nga 1 (një) faqe , që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për 

subjektin M.Sh. 

 

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

 

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

administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 

 

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

 Kryetare: Gentiana Sula 

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

 

Vendimi nr. 549, datë 15.10.2020 (i shkurtuar) 

 

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

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

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

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

 

V E N D O S I: 

 

1. Të informojë shtetasin B.D., për sa kërkohet në shkresën nr. 655 prot, datë 23.06.2020, 

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

të Shtetit si më poshtë: 

 

a) Dosja Hetimore- Gjyqësore Nr. 13396, e përbërë në total nga 405 (katërqind e pesë) faqe 

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

B.R.D. 

 

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

trajtë CD.   

 

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

administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 

 

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Gentiana Sula 

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



Vendimi nr. 550, datë 15.10.2020 (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 P.M., për sa kërkohet në shkresën nr. 642 prot, datë 19.06.2020, ku 

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

Sigurimit të Shtetit si më poshtë:  

 

a) Dosja Hetimore- Gjyqësore Nr. 13396, e përbërë në total nga 405 (katërqind e pesë) faqe 

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

A.M. 

 

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

CD.   

 

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

administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 

 

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Gentiana Sula 

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

 

Vendimi nr. 551, datë 15.10.2020 (i shkurtuar) 

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

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

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

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

 

V E N D O S I: 

1. Të informojë shtetasin D.P., për sa kërkohet në shkresën nr. 640 prot, datë 19.06.2020, 

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

të Shtetit si më poshtë:  



a) Dosja Hetimore- Gjyqësore Nr. 12435, e përbërë në total nga 383 (treqind e tetëdhjetë e 

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

subjektin D.N.P. 

 

2. T´i jepet shtetasit D.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. 552, datë 15.10.2020 (i shkurtuar) 

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

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

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

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

 

V E N D O S I: 

 

1. Të informojë shtetasin N.(A.). K.(H.), për sa kërkohet në shkresën nr. 479 prot, datë 

19.05.2020, ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, ka dokumente në arkivat e ish-

Sigurimit të Shtetit si më poshtë:  

 

a) Dosja Hetimore- Gjyqësore Nr. 2477, e përbërë në total nga 652 (gjashtëqind e pesëdhjetë 

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

subjektin N.(A.). K.(H.). 

 

2. T´i jepet shtetasit N.(A.). K.(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. 553, datë 15.10.2020 (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 F.Sh., për sa kërkohet në shkresën nr. 943 prot, datë 08.09.2020, ku 

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

Sigurimit të Shtetit si më poshtë:  

 

a) Dosja Kërkimi Nr. 2680, e përbërë në total nga 19 (nëntëmbëdhjetë) faqe të skanuara të 

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

subjektin  I.L 

 

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

CD.   

 

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

administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 

 

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Gentiana Sula 

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

 

Vendimi nr. 554, datë 15.10.2020 (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.U., për sa kërkohet në shkresën nr. 780 prot., datë 17.07.2020, 

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 ose i favorizuar i ish-Sigurimi i Shtetit.   

 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Gentiana Sula 

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

 

Vendimi nr. 555, datë 15.10.2020 (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.N., për sa kërkohet në shkresën nr. 859 prot., datë 11.08.2020, 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. 556, datë 15.10.2020 (i shkurtuar) 

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

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

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

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

V E N D O S I: 

1. Të informojë shtetasin P.J., për sa kërkohet në shkresën nr. 891 prot., dt.19.08.2020, që 

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

 

Vendimi nr. 557, datë 15.10.2020 (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.P., për sa kërkohet në shkresën nr. 893 prot., dt.20.08.2020, që 

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

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

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

 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Gentiana Sula 

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

 

Vendimi nr. 558, datë 15.10.2020 (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.Z., për sa kërkohet në shkresën nr. 910 prot., dt.26.08.2020, që 

mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që shtetasi P.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. 559, datë 15.10.2020 (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.M., për sa kërkohet në shkresën nr. 918 prot., dt.28.08.2020, që 

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

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

Shtetit.   

 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Gentiana Sula 

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

 

Vendimi nr. 560, datë 15.10.2020 (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 Sh.F., për sa kërkohet në shkresën nr. 920 prot., datë 31.08.2020, 

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. 561, datë 15.10.2020 (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 Xh.F., për sa kërkohet në shkresën nr. 923 prot., datë 31.08.2020, 

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

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

 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

  

Kryetare: Gentiana Sula 

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

 

Vendimi nr. 562, datë 15.10.2020 (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.Ç., për sa kërkohet në shkresën nr. 961 prot., dt.09.09.2020 që 

mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që shtetasi Xh.Ç., 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. 563, datë 15.10.2020 (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 D.K., për sa kërkohet në shkresën nr. 965 prot., dt.09.09.2020, që 

mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që shtetasi K.F., 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. 568, datë 20.10.2020 (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. 947 prot., dt.08.09.2020 që mbi 

bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që shtetasi Xh.F., 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. 569, datë 20.10.2020 (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.S., për sa kërkohet në shkresat nr. 788 prot., dt.20.07.2020 dhe 

nr. 904 prot., dt.25.08.2020, që mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë 

të dhëna që shtetasi Z.Rr., 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. 570, datë 20.10.2020 (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.A., për sa kërkohet në shkresën nr.909 prot., datë 26.08.2020, 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. 571, datë 20.10.2020 (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.Rr., për sa kërkohet në shkresën nr.797 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.   

 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Gentiana Sula 

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

 

Vendimi nr. 572, datë 15.10.2020 (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.K.Ç., për sa kërkohet në shkresën nr. 1213 prot., datë 09.09.2019, 

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

ish-Sigurimit të Shtetit përkatësisht: 

 

a) Fondi Dega e Punëve të Brëndshme Tiranë, fletë rregjistri i agjenturës Tiranë, Model 2, 

konkretisht rreshti i fletës me nr. rendor 15890. 

 

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

fotokopje me vulë.   

 

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. 573, datë 20.10.2020 (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 S.H., për sa kërkohet në shkresën nr. 1163 prot, datë 22.08.2019, 

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

Sigurimit të Shtetit. 

 

2. Të informojë shtetasen S.H. 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. 574, datë 20.10.2020 (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 Z.D., për sa kërkohet në shkresën nr. 451 prot, datë 11.05.2020, ku 

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

Sigurimit të Shtetit. 

 

2. Të informojë shtetasen Z.D. 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. 576, datë 23.10.2020 (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.Ç., për sa kërkohet në shkresën nr. nr. 870 prot., dt.12.08.2020 

që mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që shtetasi Xh.Ç., 

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. 577, datë 23.10.2020 (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.Ç., për sa kërkohet në shkresën nr. nr. 869 prot., dt.12.08.2020 që 

mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që shtetasi M.Ç., 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. 580, datë 29.10.2020 (i shkurtuar) 

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

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

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

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

 

V E N D O S I: 

 

1. Të informojë shtetasin Xh.A. për sa kërkohet në shkresën nr. 773 prot, datë 30.05.2019, ku 

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

Shtetit si më poshtë: 

 

a) Dosje personale nr. 5460, Kategoria “Informator”, pseudonimi “Besimi”,  me 47 (dyzet e 

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

për subjektin Xh.A. 

b) Dosje pune nr. 5460, me 7 (shtatë) faqe të skanuara, të anonimizuara, të hedhura në format 

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

c) Dosje Hetimore 13303/1 me 55 (pesëdhjetë e pesë) faqe të skanuara, të hedhura në format 

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

d) Dosje gjyqësore nr. 13303A me 43(dyzet e tre) faqe të skanuara, të hedhura në format CD, 

që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për subjektin Xh.A. 

 

2. T´i jepet shtetasit Xh.A. 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  



VENDIME MBI BAZËN E KËRKESAVE PËR QËLLIME STUDIMORE/MEDIATIKE 

 

Vendim Nr. 533, datë 07.10.2020 (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 S. B. dokumentet si më poshtë:  

 

a. Dosje formulare nr. 3415 për shtetasin P. M. me numër total faqesh digjitale 815 (tetëqind 

e pesëmbëdhjetë);  

b. Dosje formulare nr. 2505 për shtetasin Z. M. me numër total faqesh digjitale 69 

(gjashtëdhjetë e nëntë); 

c. Dosje formulare nr. 587A për shtetasin S. M. me numër total faqesh digjitale 330 (treqind 

e tridhjetë); 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Gentiana Sula 

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

 

Vendim Nr. 534, datë 07.10.2020 (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. M. dokumentet si më poshtë: 

a) Dokumente nga dosje gjyqësore nr. 2011 në ngarkim të shtetasve Z. L., I. P., F. G., S. B., 

V. D., etj  me nr. total faqesh digjitale 70 (shtatëdhjetë);  nga dosja e plotë, shtetasit do 

t’i vihen në dispozicion vetëm dokumentet në ngarkim të shtetasit V. D. 

  

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 



Kryetare: Gentiana Sula 

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

 

Vendim Nr. 535, datë 07.10.2020 (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) Historiku i Sigurimit të Shtetit të Drejtorisë së Punëve te Brendshme të Tiranës me 

numër total faqesh digjitale 323 (treqind njëzet e tre); 

b) Historiku i Sigurimit Tiranë v. 1971 – 1975, me numër total faqesh digjitale 113 

(njëqind e trembëdhjetë); 

 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Gentiana Sula 

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

 

Vendim Nr. 536, datë 07.10.2020 (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” 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 vendosë në dispozicion të shtetases A. P. dokumentet si më poshtë:  

 

a) Dosje formularë nr. 3415, në ngarkim të shtetasit P. Marko me numër total faqesh 

815 (tetëqind e pesëmbëdhjetë). 

 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

Kryetare: Gentiana Sula 

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

 



Vendim Nr. 565, datë 15.10.2020 (i shkurtuar) 

Në nenin 36, 37, 38 të Ligjit nr. 45/2015, një nga detyrat e Autoritetit për Informimin mbi 

Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit është edhe informimi i kërkuesve shkencorë dhe medias. 

Bazuar në informacionet e administruara, sipas verifikimeve të deritanishme, për dokumentet e 

kërkuara nga shtetasja, janë gjetur, digjitalizuar dhe anonimizuar më parë dokumentet: 

V E N D O S I 

 

1. Të vendosë në dispozicion të shtetases G. D. dokumentet si më poshtë: 

 

a) Dosja nr. 81, dosje formulare në ngarkim të A. M. Sh. (48 faqe); 

b) Dosje nr. 1080/2,  hetimore gjyqësore në ngarkim të K. B. (144 faqe); 

c) Dosje formulare, nr.7, K. A. B., (196 faqe); 

d) Dosje nr.1080/A, hetimore-gjyqësore, në ngarkim të A. Sh., K. B., Z. M., P. Z., M. G., 

E. S., M. S., V. M., A. R., J. V. (272 faqe) dhe (278 faqe); 

e) Dosje 944-A hetimore –gjyqësore në ngarkim të M. P. etj. (102 faqe); 

f) Dosje me nr. 2083-H, dosje kërkimi për M. G. (9 faqe ); 

g) Dosja me nr. 2879-H, dosje kërkimi për shtetasin E. S. (9 faqe); 

h) Dosja 20, Dega e I, UNRRA. Korrespondencë e shkëmbyer mes personelit të UNRRA 

dhe misionit ushtarak në Shqipëri mbi veprimet e tyre në vendin tonë, (29 faqe); 

i) Dosje 72, Dega e I, UNRRA. Mbi zhvillimin e gjyqit kundër sabotatorëve të Maliqit. 

Veprimtaria e UNRRA-s për të mohuar lidhjet me sabotatorët dhe shpifjet ndaj 

pushtetin tonë popullor për këtë çështje, (73 faqe);  

j) Dosja 80,  Dega e I, UNRRA. Të dhënat informative nga burimet agjenturiale mbi 

veprimtarinë e UNRRA-s dhe kontaktet me elementë armiq të dyshimtë shqiptarë (36 

faqe); 

k) Dosja 90,  Dega e I, UNRRA. Materiale ne ngarkim te J. F., bijës së F. (25 faqe); 

l) Dosja 100, Dega e I, UNRRA. Të dhënat biografike dhe informative mbi veprimtarinë 

e armiqve kundër vendit tonë nga H. F., ish-drejtues politik i misionit ushtarak 

amerikan në Shqipëri në periudhën e pas çlirimit dhe  shkollës armike në Tiranë në 

kohën e Zogut. (90 faqe); 

m) Dosja nr.2, Dega III, Relacioni mbi veprimtarinë armiqësore të grupit të sabotatorëve 

të Maliqit, personat e arrestuar, karakteristikat e veprimtarisë së tyre armiqësore si dhe 

persona të tjerë të implikuar në procesin e Maliqit. (55 faqe); 

n) Dosja nr.3, Dega e III, Relacion dërguar K. Qëndror të Partisë nga S. GJ mbi zhvillimin 

e punimeve të tharjes së Kënetës së Maliqit, vështirësitë, pengesat dhe sabotimet e A, 

Sh,. (15  faqe); 

o) Dosja nr.4; Dega e III. Materiale të Komisionit të Kontrollit të Shtetit mbi hetimin e 

sabotimeve ne kanitierin e tharjes se kënetës së Maliqit etj. (146 faqe); 

p) Dojsa nr.5, Dega e III. Pretenca e prokurorit dhe vendimi i Gjykatës së Lartë ushtarake 

mbi gjykimin dhe dënimin e grupit sabotator tekniko-intelektual të Maliqit. (78 faqe) 



q) Dosjanr.6; Dega e III. Pasqyrë mbi organizimin dhe funksionimin e Administratës 

Shtetërore të kantierit për tharjen e Kënetës së Maliqit. (18 faqe); 

r) Gjyqi i Inxhinierëve (14 foto); 

s) Dosja nr.1687-a, hetimore-gjyqësore, në ngarkim të S. K. (344 faqe); 

t) Dosje formulare nr. 2885 në ngarkim të E. Ç. (239 faqe); 

u) Dosje formulare nr.1031 në ngarkim të G. G. (59 faqe); 

v) Dosje hetimore-gjyqësore nr. 1336 në ngarkim të P. Q. (25 faqe); 

w)  Dosje formulare nr.5991 në ngarkim të P. Q.  (67 faqe); 

x) Dosje hetimore – gjyqësore 1081/a ne ngarkim të G. K., etj. Vëllimi 1 (383 faqe);  

y) Dosje hetimore – gjyqësore 1081/a ne ngarkim të G. K., etj. Vëllimi II (311 faqe); 

z)  Dosje hetimore – gjyqësore 1081/a ne ngarkim të G. K., etj. Vëllimi III (285 faqe); 

aa)  Dosje hetimore – gjyqësore 1081/a ne ngarkim te të G. K., etj. Vëllimi IV (275 faqe); 

bb) Dosje hetimore –gjyqësore 1081/a ne ngarkim të G. K., etj. Vëllimi V (146 faqe);   

cc) Dosja 273 A 165 -2A (310 faqe) dhe dosje gjyqësore nr. 1167 (70 faqe) për shtetasin 

A. P. 

 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Gentiana Sula 

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

 

Vendim Nr. 566, datë 15.10.2020 (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” 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 vendosë në dispozicion të shtetasit A. R. dokumentet si më poshtë: 

 

a) Dokumente në ngarkim të shtetasit F. K., nga Dosja gjyqësore nr. 2918 për shtetasit 

F.K., V. L., N. S. (2187 fletë); 

b) Dokumente në ngarkim të F. K.  nga Dosje hetimore-gjyqësore nr.2205  për shtetasit 

T. X., V. L., R. V., T. R., F. S., S. R. (1716 fletë); 

 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Gentiana Sula 

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



Vendim Nr. 578, datë 29.10.2020 (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” 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 vendosë në dispozicion të shtetasit H. S. dokumentet si më poshtë: 

 

a) Dokumente në lidhje me T. S. që gjenden në Dosjen gjyqësore, nr.2575 M. M. (164 

faqe); 

b) Dokumente nga Dosja Hetimore-Gjyqësore nr. 1299 M. M. (164 faqe);  

c) Dokumente nga dosje formulare, nr. 1475, M. M. (149 faqe); 

 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Gentiana Sula 

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

 

Vendim Nr. 579, datë 29.10.2020 (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” 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 vendosë në dispozicion të shtetases F. Z. dokumentet si më poshtë:  

 

a) Dosje hetimore – gjyqësore, nr. 9, E. J. P. 

b) Dosje hetimore – gjyqësore, nr. 10, E. K. 

c) Dosje hetimore – gjyqësore, nr. 29, S. A. M. 

d) Dosje hetimore – gjyqësore, nr. 85, P. P. 

e) Dosje hetimore – gjyqësore, nr. 123, Y. F. D.  

f) Dosje hetimore – gjyqësore, nr. 213, K. R. C. 

g) Dosje hetimore – gjyqësore, nr. 219, N. A. X. 

h) Dosje hetimore – gjyqësore, nr. 1228, A. M. P. 

i) Dosje hetimore – gjyqësore nr. 2224.1, S. B. 

j) Fondi nr.4, Bandat, Viti 1946, Dosja nr.1,2,3,4 

k) Fondi nr.4, Bandat, Viti 1947, Dosja nr.5,6 



l) Fondi nr.4, Bandat, Viti 1948, Dosja nr.7,8, 8/1 

m) Fondi nr.4, Bandat, Viti 1949, Dosja nr.9,10,11,12,13 

n) Fondi nr.4, Bandat, Viti 1950, Dosja nr.14,16,17,18,19,20, 21, 22,23,24,25,26, 

26/1, 26/2 

o) Fondi nr.4, Bandat, Viti 1951, Dosja nr. 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 

42 

 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Gentiana Sula 

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

 

 

 

VENDIME TË ORGANIZIMIT TË BRENDSHËM TË AUTORITETIT  

 

Vendim 521 datë 02.10.2020 (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” , të ndryshuar, dhe në Rregulloren “Për 

Organizimin dhe Funksionimin e Autoritetit për Informimin mbi Dokumentet e Ish-Sigurimit të 

Shtetit”, miratuar me Vendimin nr.21, datë 09.05.2017 të Autoritetit, të ndryshuar, Autoriteti për 

Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë në mbledhjen e 

datës 02.10.2020,  

V E N D O S I 

 

1. Miratimin e Marrëveshjes së Bashkëpunimit ndërmjet Autoritetit për Informimin mbi 

Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit dhe Shoqatës “Tirana”; 

2. Dërgimin e kësaj Marrëveshjeje për vazhdimin e procedurave pranë Shoqatës “Tirana”. 

3. Ngarkohet Sekretariati Teknik për zbatimin e këtij vendimi.  

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Gentiana Sula 

Anëtarë: Simon Mirakaj, Altin Hoxha 

 

 



BIBLIOGRAFIA E INFORMACIONIT TË DEKLASIFIKUAR 

 

Bibliografia e informacionit të deklasifikuar në AIDSSH me vendim nr. 24, datë 09.10.2020 

  

Bazuar në ligjin nr. 8457, datë 11.02.1999 “Për informacionin e klasifikuar “sekret shtetëror”, i 

ndryshuar, kreu III, neni 13, pika b), dhe në Vendimin e Këshillit të Ministrave, nr. 662, datë 

15.11.2017 “Për miratimin e rregullores për deklasifikimin dhe zhvlerësimin e informacionit të 

klasifikuar “sekret shtetëror”, kreu III, neni 4, pika a), c), Komisioni i Deklasifikimit dhe 

Zhvlerësimit të Informacionit të Klasifikuar “sekret shtetëror” në AIDSSH, i ngritur me urdhrin 

nr. 13, datë 03.05.2018, të Kryetares së Autoritetit “Për krijimin e Komisionit të Deklasifikimit 

dhe Zhvlerësimit të Informacionit të Klasifikuar “sekret shtetëror” në AIDSSH”, ka bërë 

deklasifikimin e plotë të dosjeve të klasifikuara “sekret shtetëror”, me vendimin nr. 24, datë 

09.10.2020, si më poshtë:   

  

 

Fondi arkivor i ish-Sigurimit të Shtetit që administrohet nga AIDSSH 

 

Deklasifikimin e plotë të dosjeve: 

 

1. Dosje personale dhe pune nr. 1015, në ngarkim të P. Z. U., me 15 (pesëmbëdhjetë) dhe 51 

(pesëdhjetë e një) fletë + 2 (dy) kartela model 2. Niveli i klasifikimit të dosjes është “Tepër 

Sekret”. Dosja i përket fondit Dega e Punëve të Brendshme Pukë.  

2. Dosje personale dhe pune nr. 119, në ngarkim të P. N. Gj., me 67 (gjashtëdhjetë e shtatë) dhe 10 

(dhjetë) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “Tepër Sekret”. Dosja i përket fondit Dega e 

Punëve të Brendshme Pukë.  

3. Dosje personale dhe pune nr. 1205, në ngarkim të F. N. N., me 20 (njëzet) dhe 104 (njëqind e 

katër) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “Tepër Sekret”. Dosja i përket fondit Dega e 

Punëve të Brendshme Pukë.  

4. Dosje personale dhe pune nr. 1637, në ngarkim të P. M. D., me 57 (pesëdhjetë e shtatë) dhe 48 

(dyzetë e tetë) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “Tepër Sekret”. Dosja i përket fondit 

Dega e Punëve të Brendshme Mirditë.  

5. Dosje personale dhe pune nr. 2150, në ngarkim të F. M. T., me 35 (tridhjetë e pesë) dhe 80 

(tetëdhjetë) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “Tepër Sekret”. Dosja i përket fondit Dega 

e Punëve të Brendshme Mirditë.  

6. Dosje personale dhe pune nr. 1243, në ngarkim të Z. F. P., me 30 (tridhjetë) dhe 99 (nëntëdhjetë 

e nëntë) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “Tepër Sekret”. Dosja i përket fondit Dega e 

Punëve të Brendshme Pukë.  

7. Dosje personale dhe pune nr. 2783, në ngarkim të M. S. D., me 23 (njëzet e tre) dhe 28 (njëzet e 

tetë) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “Tepër Sekret”. Dosja i përket fondit Dega e 

Punëve të Brendshme Dibër.  



8. Dosje personale dhe pune nr. 3498, në ngarkim të Z. N. A., me 20 (njëzet) dhe 35 (tridhjetë e 

pesë) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “Tepër Sekret”. Dosja i përket fondit Dega e 

Punëve të Brendshme Dibër.  

9. Dosje personale nr. 4447, në ngarkim të M. I. M., me 50 (pesëdhjetë) fletë. Niveli i klasifikimit 

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

10. Dosje personale nr. 1870, në ngarkim të L. F. U., me 13 (trembëdhjetë) fletë. Niveli i klasifikimit 

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

11. Dosje personale dhe pune nr. 2909, në ngarkim të Q. S. A., me 50 (pesëdhjetë) dhe 69 

(gjashtëdhjetë e nëntë) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “Tepër Sekret”. Dosja i përket 

fondit Dega e Punëve të Brendshme Dibër.  

12. Dosje kërkimi nr. 2880/28, në ngarkim të I. B. L., me 15 (pesëmbëdhjetë) fletë. Niveli i 

klasifikimit të dosjes është “Tepër Sekret”. Dosja i përket fondit “Të Arratisur”.  

13. Kartelë Model 2 nr. 1188, në ngarkim të L. F. L., me 2 (dy) fletë. Kartela i përket fondit Dega 

IV. 

14. Kartelë Model 2 nr. 1419, në ngarkim të Gj. M. S., me 2 (dy) fletë. Kartela i përket fondit Dega 

IV. 

15. Kartelë Model 2 nr. 37, në ngarkim të Gj. Ll. P., me 2 (dy) fletë. Kartela i përket fondit Dega IV. 

16. Kartelë Model 2 nr. 1406, 23495, në ngarkim të K. G. Ll., me 2 (dy) fletë. Kartela i përket fondit 

Dega IV. 

17. Kartelë Model 2 nr. 1443, në ngarkim të S. G. K., me 2 (dy) fletë. Kartela i përket fondit Dega 

IV. 

18. Kartelë Model 2 nr. 1205, në ngarkim të F. N. N., me 2 (dy) fletë. Kartela i përket fondit Dega 

IV. 

19. Kartelë Model 2 nr. 425 (81), në ngarkim të M. i P. N. (D.), me 2 (dy) fletë. Kartela i përket 

fondit Dega IV. 

20. Kartelë Model 2 nr. 437 (86), në ngarkim të B. T. B., me 2 (dy) fletë. Kartela i përket fondit 

Dega IV. 

21. Kartelë Model 2 nr. 7086, në ngarkim të M. Gj. Gj., me 2 (dy) fletë. Kartela i përket fondit Dega 

IV. 

22. Kartelë Model 2 nr. 711, në ngarkim të N. P. Gj., me 2 (dy) fletë. Kartela i përket fondit Dega 

IV. 

23. Kartelë Model 2 nr. 13841/23325, në ngarkim të A. J. I., me 2 (dy) fletë. Kartela i përket fondit 

Dega IV. 

24. Kartelë Model 2 nr. 2345, në ngarkim të M. Q. M., me 2 (dy) fletë. Kartela i përket fondit Dega 

IV. 

25. Dosje Personale dhe Pune nr. 1639, në ngarkim të N. P. M., konkretisht nga dosja e punës raport 

i datës 19.08.1979 me 2 (dy) fletë, raport i datës 18.09.1979 me 2 (dy) fletë, raport i datës 

05.11.1979 me 2 (dy) fletë, raport i datës 20.01.1980 me 2 (dy) fletë, raport i datës 06.01.1981 

me 2 (dy) fletë, raport i datës 15.01.1981 me 2 (dy) fletë, raport i datës 24.01.1981 me 2 (dy) 

fletë, raport i datës 05.02.1981 me 2 (dy) fletë, raport i datës 25.02.1981 me 3 (tri) fletë, raport i 

datës 24.05.1981 me 3 (tri) fletë dhe raport i datës 15.10.1981 me 2 (dy) fletë. Në total janë 25 



(njëzet e pesë) fletë. Niveli i klasifikimit të dokumenteve është “Tepër Sekret”. Dosja i përket 

fondit Dega e Punëve të Brendshme Mirditë. 

26. Kartelë Model 2 nr. 1526, në ngarkim të D. P. R., me 2 (dy) fletë. Kartela i përket fondit Dega 

IV. 

27. Kartelë Model 2 nr. 1656, në ngarkim të D. P. N., me 2 (dy) fletë. Kartela i përket fondit Dega 

IV. 

28. Kartelë Model 2 nr. 480, në ngarkim të T. S. M., me 2 (dy) fletë. Kartela i përket fondit Dega 

IV. 

29. Kartelë Model 2 nr. 1147, në ngarkim të M. K. K., me 2 (dy) fletë. Kartela i përket fondit Dega 

IV. 

30. Kartelë Model 2 nr. 4004, në ngarkim të D. N. K., me 2 (dy) fletë. Kartela i përket fondit Dega 

IV. 

31. Dosje Pune nr. 1806, në ngarkim të Gj. M. M., konkretisht raporti i datës 20.09.1981 me 2 (dy) 

fletë nga kjo dosje. Niveli i klasifikimit të dokumenteve është “Tepër Sekret”. Dosja i përket 

fondit Dega e Punëve të Brendshme Mirditë. 

32. Kartelë Model 2 nr. 2496(1168/1565), në ngarkim të Q. B. M., me 2 (dy) fletë. Kartela i përket 

fondit Dega IV. 

33. Kartelë Model 2 nr. 5995, në ngarkim të B. S. H., me 2 (dy) fletë. Kartela i përket fondit Dega 

IV. 

34. Kartelë Model 2 nr. 1479, në ngarkim të J. P. P., me 2 (dy) fletë. Kartela i përket fondit Dega 

IV. 

35. Kartelë Model 2 nr. 4295, në ngarkim të Z. A. S., me 2 (dy) fletë. Kartela i përket fondit Dega 

IV. 

36. Kartelë Model 2 nr. 3592, në ngarkim të P. N. N., me 2 (dy) fletë. Kartela i përket fondit Dega 

IV. 

37. Kartelë Model 2 nr. 1179, në ngarkim të F. N. L., me 2 (dy) fletë. Kartela i përket fondit Dega 

IV. 

38. Dosja Personale dhe Pune nr. 1425, në ngarkim të N. Sh. T., konkretisht raporti i datës 

02.09.1988 me 2 (dy) fletë dhe raport i dates 17.11.1989 me 2 (dy) fletë. Në total janë 5 (pesë) 

fletë nga kjo dosje. Niveli i klasifikimit të dokumenteve është “Tepër Sekret”. Dosja i përket 

fondit Dega e Punëve të Brendshme Pukë. 

39. Kartelë Model 2 nr. 3425, në ngarkim të B. B. D., me 2 (dy) fletë. Kartela i përket fondit Dega 

IV. 

40. Kartelë Model 2 nr. 7972, në ngarkim të A. I. Gj., me 2 (dy) fletë. Kartela i përket fondit Dega 

IV. 

41. Kartelë Model 2 nr. 4076, në ngarkim të S. R. V., me 2 (dy) fletë. Kartela i përket fondit Dega 

IV. 

 

KRYETARE E KDZH-së 

Gentiana Sula 

 



Bibliografia e informacionit të deklasifikuar në AIDSSH me vendim nr. 25, datë 23.10.2020 

  

Bazuar në ligjin nr. 8457, datë 11.02.1999 “Për informacionin e klasifikuar “sekret shtetëror”, i 

ndryshuar, kreu III, neni 13, pika b), dhe në Vendimin e Këshillit të Ministrave, nr. 662, datë 

15.11.2017 “Për miratimin e rregullores për deklasifikimin dhe zhvlerësimin e informacionit të 

klasifikuar “sekret shtetëror”, kreu III, neni 4, pika a), c), Komisioni i Deklasifikimit dhe 

Zhvlerësimit të Informacionit të Klasifikuar “sekret shtetëror” në AIDSSH, i ngritur me urdhrin 

nr. 13, datë 03.05.2018, të Kryetares së Autoritetit “Për krijimin e Komisionit të Deklasifikimit 

dhe Zhvlerësimit të Informacionit të Klasifikuar “sekret shtetëror” në AIDSSH”, ka bërë 

deklasifikimin e plotë të dosjeve të klasifikuara “sekret shtetëror”, me vendimin nr. 25, datë 

23.10.2020, si më poshtë:   

  

 

Fondi arkivor i ish-Sigurimit të Shtetit që administrohet nga AIDSSH 

 

Deklasifikimin e plotë të dosjeve: 

 

1. Fashikull nr. 2652, në ngarkim të F. I. V., me 82 (tetëdhjetë e dy) fletë dhe një zarf. Niveli i 

klasifikimit të fashikullit është “Tepër Sekret”. Dosja i përket fondit Të Arratisur.  

2. Dosje përpunimi nr. 4767, në ngarkim D. Xh. Ç, me 127 (njëqind e njëzet e shtatë) fletë dhe 

një zarf me 34 (tridhjetë e katër) fletë, si dhe fashikull personal për të dënuar me 12 

(dymbëdhjetë) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “Tepër Sekret”. Dosja i përket fondit 

Dega e Punëve të Brendshme Vlorë.  

3. Dosje formulare nr. 3984 në ngarkim R. M. O (M), me 25 (njëzet e pesë) fletë dhe 1 (një) 

kartelë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “Tepër Sekret”. Dosja i përket fondit Dega e 

Punëve të Brendshme Vlorë.  

4. Dosje përpunimi nr. 1537 në ngarkim D. N. L, me 101 (njëqind e një) fletë. Niveli i 

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

Vlorë.  

5. Dosje kërkimi nr. 6168 në ngarkim D. N. L, me 65 (gjashtëdhjetë e pesë) fletë. Niveli i 

klasifikimit të dosjes është “Tepër Sekret”. Dosja i përket fondit Kosova.  

6. Dosje formulare nr. 7426 në ngarkim E. H. B, me 19 (nëntëmbëdhjetë) fletë. Niveli i 

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

Tiranë.  

7. Dosje formulare nr. 224, në ngarkim të R. A. H, me 182 (njëqind e tetëdhjetë e dy) fletë. 

Niveli i klasifikimit të dosjes është “Tepër Sekret”.  Dosja i përket fondit Operativ.  

8. Dosje formulare nr. 3393 dhe fashikull i përgjithshëm i bandës së I. V nr. 3393/1 në ngarkim 

të I. V. Z., me 221 (dyqind e njëzet e një) fletë në total. Niveli i klasifikimit të dosjes është 

“Tepër Sekret”. Dosja i përket fondit Operativ.  

9. Dosje formulare nr. 339, në ngarkim të I. S. A., me 115 (njëqind e pesëmbëdhjetë) fletë. Niveli 

i klasifikimit të dosjes është “Tepër Sekret”. Dosja i përket fondit Operativ. 

10. Dosje formulare nr. 665, në ngarkim të S. I. D., me 71 (shtatëdhjetë e një) fletë. Niveli i 

klasifikimit të dosjes është “Tepër Sekret”. Dosja i përket fondit Operativ.  

11. Dosar me 10 vëllime nr. 1760-1763 me materiale të bandës së A. L., me 1023 (një mijë e 

njëzet e tre) fletë në total. Niveli i klasifikimit të dosjes është “Tepër Sekret”. Dosja i përket 

fondit Operativ.  



12. Dosar me 10 (dhjetë) fashikuj me procesverbale asgjësimi të përpunimeve 1982 – 1991, me 

201 (dyqind e një) fletë në total. Niveli i klasifikimit të dokumenteve është “Tepër Sekret”. 

Dokumentet i përkasin Fondit Dega e Punëve të Brendshme Përmet.  

13. Dosje e problemit të centralizuar “Lenia” nr. 1145, në ngarkim të F. K. P., me 168 (njëqind e 

gjashtëdhjetë e tetë) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “Tepër Sekret”. Dosja i përket 

Fondit Dega IV.  

14. Proçesverbal i datës 1991 mbi veçimin e dosjes për asgjësim, në ngarkim të Gj. K. M., me 1 

(një) fletë. Niveli i klasifikimit të proçesverbalit është “Sekret”. Proçesverbali i përket fondit 

Dega e Punëve të Brendshme Shkodër.  

15. Proçesverbal i datës 1991 mbi veçimin e dosjes për asgjësim, në ngarkim të A. K. M., me 1 

(një) fletë. Niveli i klasifikimit të proçesverbalit është “Sekret”. Proçesverbali daton në vitin 

1991. Proçesverbali i përket fondit Dega e Punëve të Brendshme Shkodër.  

16. Procesverbal nr. 646 Prot., datë 15.06.1978, me 2 (dy) fletë, marrë nga dosja formulare nr. 

1136, në ngarkim të H. I. D.. Niveli i klasifikimit të proçesverbalit është “Sekret”. 

Procesverbali daton në vitin 1978 dhe i përket fondit Dega e Punëve të Brendshme Kukës.  

17. Fondi Drejtoria e II-të, Dosje objekti nr. 131 “Lidhja e Prizrenit” (dega e Franës, Belgjikës, 

R. F. Gjermanisë, Turqisë dhe SH.B.A-së), 2 volume me 971 (nëntëqind e shtatëdhjetë e një) 

fletë në total. Niveli i klasifikimit është “Tepër Sekret”.  

18. Fondi nr.4, Drejtoria e I, Viti 1973, Dosja nr. 335, “Disa konkluzione mbi njè ngjarje të 

jashtëzakonshme në repartin e riedukimit të armiqve të popullit”, me 11 (njëmbëdhjetë) fletë. 

Niveli i klasifikimit “Sekret”. 

19. Fondi nr.4, Drejtoria e I, Viti 1989, Dosja nr. 267, “Për disa komente armiqësore të zhvilluara 

nga elementët antiparti e lidhjet e tyre me burgun e Burrelit dhe me masë internimi”, me 4 

(katër) fletë. Niveli i klasifikimit “Sekret”.  

20. Fondi nr.4, Drejtoria e I, Viti 1981, Dosja nr. 183, “Informacion mbi ndjekjen e disa të 

dhënave për veprimtari të organizuar armiqësore në repartin 321 Burrel me pseudonimin 

“Ujku” dhe shënimet e bëra nga drejtuesit e ministrisë”, me 11 (njëmbëdhjet) fletë. Niveli i 

klasifikimit “Sekret”.   

21. Fondi nr.4, Drejtoria e I, Viti 1984, Dosja nr. 339, “Informacione të drejtorisë I për 

veprimtarinë armiqësore të elementit antiparti në burgun e Burrelit dhe në Rrëshen si dhe 

ridisllokimin e këtij elementi e lidhjet e tyre, dërguar KQ të PPS”, me 30 (tridhjetë) fletë. 

Niveli i klasifikimit “Sekret”.  

22. Fondi nr.4, Drejtoria e I, Viti 1983, Dosja nr. 269, “Raport operativ i drejtorisë I mbi 

veprimtarinë armiqësore të elementit antiparti në burgun e Burrelit, dërguar KQ të PPSH”, 

me 19 (nëntëmbëdhjet) fletë. Niveli i klasifikimit “Sekret”.  

23. Fondi nr.4, Drejtoria e I, Viti 1963, Dosja nr. 164, “Relacion dërguar Komitetit Qëndror mbi 

disa crregullime në punën e radio Tiranës”, me 12 (dymbëdhjetë) fletë. Niveli i klasifikimit 

“Tepër Sekret”.  

24.  Fondi nr.4, Drejtoria e I, Viti 1969, Dosja nr. 116/3, “Informacion dërguar udhëheqësit mbi 

komente e parullat në lidhje me Kongresin e Shkrimtarve dhe Artistve”, me 6 (gjashtë) fletë. 

Niveli i klasifikimit “Tepër Sekret”.  

25. Fondi nr.4, Drejtoria e I, Viti 1989, Dosja nr. 586, “Miratime dhe refuzime për daljet jashtë 

shtetit të artistëve të asambleve, grupeve të teatrove, këngve dhe valleve popullore të 

propozuar nga Komiteti i Kulturës dhe Arteve”, me 88 (tetëdhjetë e tetë) fletë. Niveli i 

klasifikimit “Sekret”.  

26.  Fondi nr.6, Drejtoria e III, Viti 1956, Dosja nr. 503, “Relacione dhe të dhëna informative mbi 

veprimtarinë armiqësore tësore të emigracionit reaksionar shqpitar jashtë shtetit dhe 



organizatat e tyre “Komiteti Shqipëria e Lirë” dhe “Blloku Indipendent””, me 37 (tridhjetë e 

shtatë) fletë. Niveli i klasifikimit “Sekret”. 

27.   Fondi nr.6, Drejtoria e III, Viti 1957, Dosja nr. 545, “Relacione dhe të dhëna informative 

nga burimet e zbulimit politik mbi veprimtarinë armiqësore të emigracionit reaksionar 

shqiptar dhe organizatat e tyre, “Shqipëria e Lirë, e “Blloku Indipendent” pas riorganizimit të 

Komitetit Shqiperia e Lirë në tetor 1956”, me 47 (dyzetë e shtatë) fletë. Niveli i klasifikimit 

“Tepër Sekret”. 

28.   Fondi nr.6, Drejtoria e III, Viti 1960, Dosja nr. 667, “Relacione e të dhëna informative të 

emigracionit reaksionar në shtetet e perëndimit dhe gjendja e organizatave të tyre , Blloku 

Indipendet, Komiteti Shqipëria e Lirë e Partia Agrare.”, me 75 (shtatëdhejtë e pesë) fletë. 

Niveli i klasifikimit “Tepër Sekret”. 

29. Dosje formulare nr. 766, në ngarkim të Q. A. H., me 8 vëllime me 1074 (një mijë e 

shtatëdhjetë e katër) fletë në total. Niveli i klasifikimit të dosjes është “Tepër Sekret”. Dosja 

i përket Fondi Drejtoria e II – të. 

30. Dosje nr. 4, në ngarkim të R. I. S., me 3 (tre) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “Tepër 

Sekret”. Dosja i përket fondit Rezervë të Degës IV.  

31. Dosje formulare nr. 1275, në ngarkim të I. Sh. V., me 377 (treqind e shtatëdhjetë e shtatë) 

fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “Tepër Sekret”. Dosja i përket fondit Të Arratisur. 

32. Dosje formulare nr. 669, në ngarkim të P. N. P., 88 (tetëdhjetë e tetë) dhe Kartelë Model 1, si 

dhe fashikull personal për të dënuar me 8 (tetë) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes ësht ë 

“Tepër Sekret”. Dosja i përket fondit Dega e Punëve të Brendshme Ersekë 

 

 

KRYETARE E KDZH-së 

Gentiana Sula 

 

 

 

 

 


