
VENDIME MBI BAZËN E KËRKESAVE TË INSTITUCIONEVE KUSHTETUESE DHE 

ATYRE PUBLIKE 

 
 

Vendim nr. 62, datë 10.03.2022 (i shkurtuar) 

 

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

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

115/2016 “Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë”, ligjit nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për 

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

për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të Shtetit, 

 

V E N D O S I: 

 

1. Të informojë institucionin Këshilli i Emërimeve në Drejtësi, për informacionin që kërkohet 

me shkresën nr. 45 prot. datë 15.02.2022, në kuadër të vlerësimit të cilësive etike, morale 

dhe profesionale të 4 kandidatëve për gjyqtarë në Gjykatën Kushtetuese se: 
 

a) zonjat dhe zotërinjtë 1. H.Z., 2. M.Xh., 3. I.T., dhe 4. T.B.,  

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

ii. Nuk kanë qenë anëtar, bashkëpunëtor ose i favorizuar nga ish-Sigurimi i Shtetit. 

iii. Nuk figuron të ketë materiale, në dokumente të ish-Sigurimit të Shtetit, në emër të tyre, 

sipas Nenit 29, pika 2, të Ligjit nr.45/2015, “Për të Drejtën e Informimit për Dokumentet e 

ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë i ndryshuar.  
 

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

3. Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit. 

 

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Vendim nr. 63, datë 10.03.2022 (i shkurtuar) 

 

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

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

115/2016 “Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë”, ligjit nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për 

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

për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të Shtetit, 

 

V E N D O S I: 
 

 

1. Të informojë institucionin Këshilli i Emërimeve në Drejtësi, për informacionin që kërkohet 

me shkresën nr. 110 prot. datë 28.02.2022, në kuadër të vlerësimit të cilësive etike, morale 

dhe profesionale të 8 kandidatëve për gjyqtarë në Gjykatën Kushtetuese se: 
 

a) zonjat dhe zotërinjtë 1. A.B.(A.), 2. A.M., 3. A.V., 4. E.T., 5. J.L., 6. G.I., 7. B.D. dhe 8. 

S.B.,  

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

ii. Nuk kanë qenë anëtar, bashkëpunëtor ose i favorizuar nga ish-Sigurimi i Shtetit. 

iii. Nuk figuron të ketë materiale, në dokumente të ish-Sigurimit të Shtetit, në emër të tyre, 

sipas Nenit 29, pika 2, të Ligjit nr.45/2015, “Për të Drejtën e Informimit për Dokumentet e 

ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë i ndryshuar.  
 

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

3. Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit. 

 
 

Kryetare: Dt. Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj   

 

 

Vendim nr. 65, datë 15.03.2022 (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”, ligjit 

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

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

 

V E N D O S I: 
 

1. Të informojë znj .G.P. dhe Kuvendin e Shqipërisë, për informacionin që kërkohet me 

shkresën nr. (tonën nr 385 prot datë 11.03.2022), në kuadër të verifikimit të figurës, 



integritetit dhe vlerësimit të cilësive etike, morale dhe profesionale të kandidatit për 

Komisioner pranë Autoritetit të Konkurencës me qëllim kryerjen e procedurës të emërimit 

sipas nenit 18 dhe 21 të Ligjit Nr.9121, datë 28.7.2003 “Për Mbrojtjen e Konkurrencës”: 
 

a) znj. G.P., nga verifikimet e kryera deri tani rezulton se 

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

ii. Nuk ka qenë anëtar, bashkëpunëtor ose i favorizuar nga ish-Sigurimi i Shtetit. 

iii. Nuk figuron në dokumente të ish -Sigurimit të Shtetit sipas Nenit 29, pika 2, të Ligjit 

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

Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë i ndryshuar. 
 

2. Kopje e këtij vendimi t’i dërgohet znj. G.P. dhe institucionit të Kuvendit të Shqipërisë. 

 

3. Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit. 

 
  

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj   

 

Vendim nr. 66, datë 15.03.2022 (i shkurtuar) 

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

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

115/2016 “Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë”, ligjit nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për 

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

për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të Shtetit, 

 

V E N D O S I: 

 

1. Të informojë institucionin Këshilli i Emërimeve në Drejtësi, për informacionin që kërkohet 

me shkresën nr. 217 prot. datë 07.03.2022, në kuadër të vlerësimit të cilësive etike, morale 

dhe profesionale të 3 kandidatëve për gjyqtarë në Gjykatën Kushtetuese (nga 8 kandidatë 

të kërkuar nga KED pasi për 5 kandidatë ka përfunduar procesi i verifikimit dhe vendimet 

përkatëse janë përcjellë pranë institucionit Këshilli i Emërimeve në Drejtësi) se: 
 

a) zonjat 1. E.Dh.M.(B.), 2. M.Th.S.(T.),  

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

ii. Nuk kanë qenë anëtar, bashkëpunëtor ose i favorizuar nga ish-Sigurimi i Shtetit. 

iii. Nuk figuron të ketë materiale, në dokumente të ish-Sigurimit të Shtetit, në emër të tyre, 

sipas Nenit 29, pika 2, të Ligjit nr.45/2015, “Për të Drejtën e Informimit për Dokumentet e 

ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë i ndryshuar.  
 

b) z.A.M.D., ka marrë certifikatën e pastërtisë së figurës nga institucionet përgjegjëse sipas 

ligjit nr.8001, datë 22.09.1995, “Për gjenocidin dhe krimet kundër njerëzimit kryer në 



Shqipëri gjatë sundimit komunist për motive politike, ideologjike dhe fetare (Komisioni 

Mezini), si dhe ligjit nr.8043, datë 30.11.1995”, Për kontrollin e figurës së zyrtarëve dhe 

personave të tjerë që lidhen me mbrojtjen e shtetit demokratik” (Komisioni Bezhani), i 

ndryshuar.   
 

c) Autoriteti nuk administron kërkesat për informacion për zyrtarët që propozohen të 

emërohen ose ngrihen në detyrë në institucionet kushtetuese dhe autoritetet publike, kur 

Autoriteti administron apo i janë vënë në dispozicion dokumenti autentik origjinal i 

certifikatës së pastërtisë së figurës, shoqëruar me vendimin përkatës nga institucionet 

përgjegjëse, sipas ligjit nr. 8001, datë 22.9.1995, “Për gjenocidin dhe krimet kundër 

njerëzimit kryer në Shqipëri gjatë sundimit komunist për motive politike, ideologjike dhe 

fetare”, si dhe ligjit nr. 8043, datë 30.11.1995, “Për kontrollin e figurës së zyrtarëve dhe 

personave të tjerë që lidhen me mbrojtjen e shtetit demokratik”, i ndryshuar”,  

 

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

3. Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit. 

 
 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj   

 

Vendim nr. 67, datë 15.03.2022 (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”, Autoriteti për Informim mbi Dokumentet e ish – 

Sigurimit të Shtetit,   

     V E N D O S I: 

1. Të informojë Institucionin e Këshillit të Lartë të Prokurorisë, për informacionin që 

kërkohet me shkresën nr. 342 prot. datë 22.02.2022, “Kërkesë” për verifikimin e pastërtisë 

së figurës, përpara emërimit të kandidatit për prokuror se: 
 

a) Për z. U.N.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 germa “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 Anëtar, Bashkëpunëtor ose I favorizuar nga ish-Sigurimi i Shtetit. 

iii. Nuk figuron në dokumente të ish-Sigurimit të Shtetit deri në 2 korrik 1991, sipas 

përcaktimeve të Nenit 29, pika 2 Ligjit Nr.45/2015, “Për të Drejtën e Informimit për 

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

ndryshuar. 
 

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

3. Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit. 

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj   

 

Vendim nr. 68, datë 15.03.2022 (i shkurtuar) 

 

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

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

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

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

 

V E N D O S I: 

 

1. Të informojë Institucionin e Bashkisë Mat, për informacionin që kërkohet me shkresën nr. 

797 prot datë 18.02.2022, “Kërkesë për informacion”, në kuadër të dekorimit të shtetasit, 

se për z. M.L.R., nga verifikimet e kryera deri tani: 
 

 

a) nuk figuron të ketë materiale në emër të tij, sipas Nenit 29, pika 2 të Ligjit Nr. 45/2015, 

“Për të Drejtën e Informimit për Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës 

Popullore Socialiste të Shqipërisë” i ndryshuar.   
 

2. Kopje e këtij vendimi t´i dërgohet institucionit të Bashkisë Mat. 
 

 

3. Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit. 

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj   

 

 

Vendim nr. 69, datë 15.03.2022 (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”, Ligjin 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. 866/7 prot. datë 10.02.2022, “Kërkesë” për verifikimin e pastërtisë së figurës, 

përpara emërimit të 3 kandidatëve për Gjyqtar në Gjykatën e Lartë, se: 
 

a) Për znj. A.N., znj. E.M., dhe z. V.Ç., nga verifikimet e kryera deri tani, bazuar në ligjin nr. 

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

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

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

të Shqipërisë”, i ndryshuar rezulton se: 

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

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

iii. Nuk kanë qenë anëtar të ish-Sigurimit të Shtetit deri në 2 korrik 1991, sipas përcaktimeve 

të Nenit 29, pika 2 Ligjit Nr.45/2015, “Për të Drejtën e Informimit për Dokumentet e ish-

Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë” i ndryshuar. 
 

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

3. Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit. 

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj   

 

 

Vendim nr. 74, datë 18.03.2022 (i shkurtuar) 

 

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

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

115/2016 “Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë”, ligjit nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për 

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

për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të Shtetit, 

 

V E N D O S I: 
 

1. Të informojë institucionin Komisioni i Posaçëm i Verifikimit të Figurës për Prokurorinë 

dhe Gjykatat e Posaçme (SPAK), për informacionin që kërkohet me shkresën nr. 480 prot. 



datë 22.12.2021, në kuadër të vlerësimit të cilësive etike, morale dhe profesionale të 6 

kandidatëve për Hetues të Byrosë Kombëtare se: 
 

a) z. P.Gj., z. A.O., z. J.M., z. M.B., z. B.Sh., dhe z. A.K.,  

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

ii. Nuk kanë qenë anëtar, bashkëpunëtor ose i favorizuar nga ish-Sigurimi i Shtetit. 

iii. Nuk figuron të ketë materiale, në dokumente të ish-Sigurimit të Shtetit, në emër të tyre, 

sipas Nenit 29, pika 2, të Ligjit nr.45/2015, “Për të Drejtën e Informimit për Dokumentet e 

ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë i ndryshuar.  
 

2. Kopje e këtij vendimi t´i dërgohet institucionit Komisioni i Posaçëm i Verifikimit të 

Figurës për Prokurorinë dhe Gjykatat e Posaçme (SPAK). 
 

3. Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit. 

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, 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. 76, datë 24.03.2022 (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”, ligjin nr. 

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

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

 

V E N D O S I: 

 

1. Të informojë shtetasin L. M. Sh., për sa kërkohet në shkresën nr. 1154 prot, datë 

02.08.2021, 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  Tiranë, regjistër i përpunimeve nr. 2/1, fleta 20.1, 

numër rendor 5691, që ekziston në arkivat e Autoritetit, për subjektin L. M. Sh. 

b) Fondi, Dega e Punëve të Brendshme  Tiranë, regjistër i përpunimeve nr. 68, fleta 66.1, 

numër rendor 10702, që ekziston në arkivat e Autoritetit, për subjektin L. M. Sh. 

c) Dosja Hetimore-Gjyqësore nr. 10623, e përbërë në total nga 92 (nëntëdhjetë e dy) faqe të 

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

L. M. Sh. 

 

2. T´i jepet shtetasit L. M. Sh, dokumentacioni dublikatë i sipërcituar, në trajtë fotokopje.   

 

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: Dr. Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 

 

Vendimi nr. 77, datë 24.03.2022 (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”, Autoriteti për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të Shtetit,   

 

                                                             V E N D O S I: 

 

1. Të informojë shtetasin D. J., për sa kërkohet në shkresën nr. 1867 prot., datë 24.11.2021, që 

mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që i ndjeri P. M. J., të 

ketë qenë ndonjëherë i survejuar apo të ketë dokumente të krijuara në emrin e tij në arkivat e 

ish-Sigurimit të Shtetit. 

 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 

 

Vendimi nr. 78, datë 24.03.2022 (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 O. C., për sa kërkohet në shkresën nr. 1748 prot., datë 11.11.2021, 

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

Gj., të ketë qenë ndonjëherë i survejuar  apo të ketë dokumente të krijuara në emrin e tij në 

arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit. 

 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 

 

Vendimi nr. 79, datë 24.03.2022 (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”, Autoriteti për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të Shtetit,   

 

V E N D O S I: 

 

1. Të informojë shtetasen F. B., për sa kërkohet në shkresën nr. 1741 prot., datë 11.11.2021, 

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

ish-Sigurimit të Shtetit si më poshtë:  

a) Dosja Hetimore-Gjyqësore nr. 5170, e përbërë në total nga 83 (tetëdhjetë e tre) faqe të 

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

M. I. P. 

 

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

CD.   

 

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

administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 

 

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 

 

Vendimi nr. 80, datë 24.03.2022 (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”, Autoriteti për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të Shtetit,   

 

                                                             V E N D O S I: 

1. Të informojë shtetasen M. Ç., për sa kërkohet në shkresën nr. 1789 prot., datë 16.11.2021, 

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

Ç., të ketë qenë ndonjëherë i survejuar  apo të ketë dokumente të krijuara në emrin e tij në 

arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit. 

 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 



 

Vendimi nr. 81, datë 24.03.2022 (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”, Autoriteti për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të Shtetit,   

 

                                                             V E N D O S I: 

 

1. Të informojë shtetasin P. D., për sa kërkohet në shkresën nr. 1734 prot., datë 10.11.2021, 

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

D., të ketë qenë ndonjëherë i survejuar  apo të ketë dokumente të krijuara në emrin e tij në 

arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit. 

 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 

Vendimi nr. 82, datë 24.03.2022 (i shkurtuar)  

 

Bazuar në nenin 5, nenin 19, 21, 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 njihet dhe t’i jepen shtetasit H. D., identiteti i të gjithë bashkëpunëtoreve të ish - 

Sigurimit të Shtetit të identifikuar nga ana jonë.   

 

2. Ky vendim është i ankimueshëm, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 

 

3. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 

 

 

 



Vendimi nr. 83, datë 24.03.2022 (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”, Autoriteti për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të Shtetit,   

 

                                                             V E N D O S I: 

 

1. Të informojë shtetasin F. R., për sa kërkohet në shkresën nr. 1854 prot., datë 23.11.2021, 

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

ndonjëherë i survejuar apo të ketë dokumente të krijuara në emrin e tij në arkivat e ish-

Sigurimit të Shtetit.   

 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 

Vendimi nr. 84, datë 24.03.2022 (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”, Autoriteti për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të Shtetit,   

 

                                              V E N D O S I: 

 

1. Të informojë shtetasin F. M. K., për sa kërkohet në shkresën nr. 1735 prot., datë 

10.11.2021, se mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që ai 

të ketë qenë ndonjëherë i survejuar apo të ketë dokumente të krijuara në emrin e tij në 

arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit.   

 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 

 

 

 



Vendimi nr. 85, datë 24.03.2022 (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”, Autoriteti për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të Shtetit,   

 

                                                             V E N D O S I: 

 

1. Të informojë shtetasin F. H. J., për sa kërkohet në shkresën nr. 1749 prot., datë 11.11.2021, 

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

ndonjëherë i survejuar apo të ketë dokumente të krijuara në emrin e tij në arkivat e ish-

Sigurimit të Shtetit.   

 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 

 

Vendimi nr. 86, datë 24.03.2022 (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”, Autoriteti për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të Shtetit,   

 

                                                             V E N D O S I: 

 

1. Të informojë shtetasin B. H. M., për sa kërkohet në shkresën nr. 1865 prot., datë 

24.11.2021, se mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që ai 

të ketë qenë ndonjëherë i survejuar apo të ketë dokumente të krijuara në emrin e tij në 

arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit.  

  

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 

 

 



                                 Vendimi nr. 87, datë 24.03.2022 (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”, Autoriteti për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të Shtetit,   

 

                                                             V E N D O S I: 

 

1. Të informojë shtetasin B. M., për sa kërkohet në shkresën nr. 1866 prot., datë 24.11.2021, 

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

M., të ketë qenë ndonjëherë i survejuar  apo të ketë dokumente të krijuara në emrin e tij në 

arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit. 

 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 

 

                                 Vendimi nr. 88, datë 24.03.2022 (i shkurtuar) 

 

Bazuar në nenin 5, 19 , 20, 21 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 

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

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

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

 

                                                             V E N D O S I: 

 

1. Të informojë shtetasin I. A., për sa kërkohet në shkresën nr. 1857 prot, datë 23.11.2021, 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: Dr. Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 

 

 

 



                                 Vendimi nr. 89, datë 24.03.2022 (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”, Autoriteti për Informim mbi Dokumente te ish - Sigurimit të Shtetit,   

 

V E N D O S I: 

 

1. Të njihet dhe t’i jepen shtetasit S. H., identiteti i të gjithë bashkëpunëtorëve të ish - 

Sigurimit të Shtetit të identifikuar nga ana jonë.   

 

2. Ky vendim është i ankueshëm, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 

 

3. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 

 

                                 Vendimi nr. 90, datë 24.03.2022 (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”, Autoriteti për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të Shtetit,   

 

V E N D O S I: 

 

1. Të informojë shtetasin S. M., për sa kërkohet në shkresën nr. 1811 prot., datë 17.11.2021, 

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

Sigurimit të Shtetit si më poshtë:  

a) Dosja Hetimore -Gjyqësore Nr. 1361, e përbërë në total nga 250 (dyqind e pesëdhjetë) faqe 

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

V. M. 

 

2. T´i jepet shtetasit S. M. dokumentacioni dublikatë i 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: Dr. Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 

                           Vendimi nr. 91, datë 24.03.2022 (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”, Autoriteti për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të Shtetit,   

 

V E N D O S I: 

 

1. Të informojë shtetasin S. M., për sa kërkohet në shkresën nr. 1810 prot., datë 17.11.2021, 

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

Shtetit si më poshtë:  

a) Dosje Hetimore- Gjyqësore Nr. 1519, e përbërë në total nga 192 (njëqind e nëntëdhjetë e 

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

subjektin S. M. 

 

2. T´i jepet shtetasit S. M. dokumentacioni dublikatë i 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: Dr. Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 

                                   Vendimi nr. 92, datë 24.03.2022 (i shkurtuar) 

 

Bazuar në nenin 5, 19 , 20, 21, 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”, Autoriteti për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të Shtetit,   

 

                                                             V E N D O S I: 

 



1. Të informojë shtetasin R. F., për sa kërkohet në shkresën nr. 1833 prot, datë 19.11.2021, 

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

(P.) ka 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: Dr. Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 

 

                                     Vendimi nr. 93, datë 24.03.2022 (i shkurtuar) 

 

Bazuar në nenin 5, 19 , 20, 21 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 

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

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

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

 

                                                             V E N D O S I: 

 

1. Të informojë shtetasen X. F., për sa kërkohet në shkresën nr. 1830 prot, datë 19.11.2021, 

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: Dr. Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 

 

                               Vendimi nr. 94, datë 24.03.2022 (i shkurtuar) 

 

Bazuar në nenin 5, 19 , 20, 21 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 

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

8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të 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.V., për sa kërkohet në shkresën nr. 1847 prot, datë 22.11.2021, 

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: Dr. Gentiana Sula 

 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 

                               

Vendimi nr. 95, datë 24.03.2022 (i shkurtuar) 

 

Bazuar në nenin 5, 19 , 20, 21 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 

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

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

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

 

                                                             V E N D O S I: 

 

1. Të informojë shtetasin R. Z., për sa kërkohet në shkresën nr. 1845 prot, datë 22.11.2021, 

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: Dr. Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 

 

Vendimi nr. 96, datë 24.03.2022 (i shkurtuar) 

 

Bazuar në nenin 5, 19 , 20, 21 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 

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

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

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

 

                                                             V E N D O S I: 

 



1. Të informojë shtetasin R. F., për sa kërkohet në shkresën nr. 1831 prot, datë 19.11.2021, 

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: Dr. Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 

 

                              Vendimi nr. 97, datë 24.03.2022 (i shkurtuar) 

 

Bazuar në nenin 5, nenin 19, 20, 21, 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”, Autoriteti për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të Shtetit,   

 

V E N D O S I: 

 

1. Të informojë shtetasen H. K,, për sa kërkohet në shkresën nr. 232 prot, datë 08.02.2021, 

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

Sigurimit të Shtetit si më poshtë:  

a) Dosje formulare, nr. 534, e përbërë në total nga 135 (njëqind e tridhjetë e pesë) faqe të 

skanuara, të anonimizuara, të hedhura në format CD, si dhe dokumente të krijuara nga ish-

Sigurimi i Shtetit në total nga 80 (tetëdhjetë) faqe të fotokopjuara, që gjenden në arkivat e 

Autoritetit për subjektin D. K. 

b) Dosje Hetimore-Gjyqësore nr. 9635, 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 D. K. 

 

2. Të informojë shtetasen H. K. se ekzistojnë dokumente në arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit 

për shtetasin D. K., për njohjen e të cilave nga ana e trashëgimtarëve ligjorë ka pengesë 

ligjore. 

 

3. T´i jepet shtetases H. K. dokumentacioni i sipër cituar, në trajtë CD dhe fotokopje.   

 

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: Dr. Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 
          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VENDIME MBI BAZËN E KËRKESAVE PËR QËLLIME STUDIMORE/MEDIATIKE 

 

 

Vendim nr.70, datë 15.03.2022 (i shkurtuar) 

 



Bazuar në nenin 36 e vijues të Ligjit nr. 45/2015, i ndryshuar, “Për të Drejtën e Informimit për 

Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë” (i 

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

Administratës Shtetërore dhe Enteve Publike”, ligjit nr. 9887, datë 10.03.2008, “Për mbrojtjen e 

të dhënave personale” (i ndryshuar), si dhe Udhëzuesit “Për studiues/media miratuar me vendim 

nr. 491, datë 24.09.2020”, Autoriteti për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të Shtetit:    

 

V E N D O S I:  

1. Të vendosë në dispozicion të shtetasit H. B., dokumentet si më poshtë:  

a) Dokumente nga fashikulli me  nr. 1225 për shtetasin  Xh. D., me 403 faqe; 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula  

Anëtar: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 

Vendim nr.71, datë 15.03.2022 (i shkurtuar) 

 

Bazuar në nenin 36 e vijues të Ligjit nr. 45/2015, i ndryshuar, “Për të Drejtën e Informimit për 

Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë” (i 

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

Administratës Shtetërore dhe Enteve Publike”, ligjit nr. 9887, datë 10.03.2008, “Për mbrojtjen e 

të dhënave personale” (i ndryshuar), si dhe Udhëzuesit “Për studiues/media miratuar me vendim 

nr. 491, datë 24.09.2020”, Autoriteti për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të Shtetit:    

 

V E N D O S I:  

 

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

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

shërbimit informativ gjatë luftës nacionalçlirimtare",  236 faqe; 

b) Dokumente nga  Historia e Sigurimit të Shtetit - Pjesa e II: "Lufta e organeve të Sigurimit 

të Shtetit kundër armiqve të brendshëm e të jashtëm në vitet e rimëkëmbjes së vendit dhe 

të konsolidimit të pushtetit popullor, Nëntor 1944-1948", 247 faqe; 

c)  Dokumente nga  Historia e Sigurimit të Shtetit - Pjesa e III: "Lufta e organeve të 

Sigurimit të Shtetit për shpartallimin e veprimtarisë subversive të reaksionit të brendshëm 

dhe të jashtëm, 1948-1955", 211 faqe; 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula  

Anëtar: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 

 



Vendim nr.72, datë 15.03.2022 (i shkurtuar) 

 

Bazuar në nenin 36 e vijues të Ligjit nr. 45/2015, i ndryshuar, “Për të Drejtën e Informimit për 

Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë” (i 

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

Administratës Shtetërore dhe Enteve Publike”, ligjit nr. 9887, datë 10.03.2008, “Për mbrojtjen e 

të dhënave personale” (i ndryshuar), si dhe Udhëzuesit “Për studiues/media miratuar me vendim 

nr. 491, datë 24.09.2020”, Autoriteti për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të Shtetit:    

 

V E N D O S I:  

1. Të vendosë në dispozicion të shtetasit I.V., dokumentet si më poshtë:  

a) Dokumente nga dosje hetimore - gjyqësore nr. 7883 për shtetasin O. K., me 161 faqe; 

b) Dokumente nga dosje hetimore-gjyqësore nr. 9256 për shtetasin Xh. A., me 16 faqe; 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula  

Anëtar: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 

 

Vendim nr.73, datë 15.03.2022 (i shkurtuar) 

 

Bazuar në nenin 36 e vijues të Ligjit nr. 45/2015, i ndryshuar, “Për të Drejtën e Informimit për 

Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë” (i 

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

Administratës Shtetërore dhe Enteve Publike”, ligjit nr. 9887, datë 10.03.2008, “Për mbrojtjen e 

të dhënave personale” (i ndryshuar), si dhe Udhëzuesit “Për studiues/media miratuar me vendim 

nr. 491, datë 24.09.2020”, Autoriteti për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të Shtetit:    

 

V E N D O S I:  

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

a)  Dokumente nga Dosje ORV Miniera Mborje Drenovë-Korçë, me 337 faqe. 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula  

Anëtar: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 

Vendim nr.105, datë 15.03.2022 (i shkurtuar) 

 

Bazuar në nenin 36 e vijues të Ligjit nr. 45/2015, i ndryshuar, “Për të Drejtën e Informimit për 

Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë” (i 



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

Administratës Shtetërore dhe Enteve Publike”, ligjit nr. 9887, datë 10.03.2008, “Për mbrojtjen e 

të dhënave personale” (i ndryshuar), si dhe Udhëzuesit “Për studiues/media miratuar me vendim 

nr. 491, datë 24.09.2020”, Autoriteti për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të Shtetit:    

 

V E N D O S I:  

 

1. Të vendosë në dispozicion të shtetasit B. XH., dokumentet si më poshtë:  

a) Dokumente nga fashikulli me  nr. 1225 per shtetasin  Xh.D., me 403 faqe; 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula  

Anëtar: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 

 


