
VENDIME MBI BAZËN E KËRKESAVE TË INSTITUCIONEVE KUSHTETUESE DHE 

ATYRE PUBLIKE 

 

Vendimi nr. 394, datë 09. 09. 2021 (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 Informimin mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të Shtetit,  

V E N D O S I: 

1. Mos pranimin e kërkesës paraqitur me shkresën nr. 1243 prot. datë 18.08.2021 (tonën), nga 

Z. S.B., për tërheqjen e Vendimit nr 334 datë 21.07.2021 të marrë nga Autoriteti mbi bazën 

e kërkesës së paraqitur nga Institucioni i Bashkisë Mat, në kuadër të dekorimit të shtetasit 

S.B.  

 

2. Kopje e këtij vendimi t´i dërgohet z. S.B. dhe institucionit të Bashkisë Mat 

 

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 pas njoftimit. 

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

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

 

Vendimi nr. 395, datë 09. 09. 2021 (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 Informimin mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të Shtetit, 

   

V E N D O S I: 

 

1. Të informojë Institucionin e Këshillit të Emërimeve në Drejtësi për informacionin që 

kërkohet me shkresën nr. 78 prot. datë 29.07.2021 “Kërkesë për verifikimin e pastërtisë së 

figurës, përpara emërimit të kandidatëve për Gjyqtar në Gjykatën Kushtetuese se: 

 



a) Për Z. V.P.S., 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 përcaktimeve të ligjit nr. 

115/2016 “Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë” dhe të Nenit 29, pika 2 të ligjit 

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

Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë” i ndryshuar. 

 

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

3. Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit.  

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

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

 

Vendimi nr. 396, datë 09. 09. 2021 (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 Institucionin e Këshillit të Emërimeve në Drejtësi për informacionin që 

kërkohet me shkresën nr. 78 prot. datë 29.07.2021 “Kërkesë për verifikimin e pastërtisë së 

figurës, përpara emërimit të kandidatëve për Gjyqtar në Gjykatën Kushtetuese se: 

 

a) Për Z. A.I.D., 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 përcaktimeve të ligjit nr. 

115/2016 “Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë” dhe të Nenit 29, pika 2 të ligjit 

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

Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë” i ndryshuar. 

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

3. Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit.  

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

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



Vendimi nr. 407, datë 24. 09. 2021 (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”, ligji nr. 105/2016 “Për organet e qeverisjes së 

sistemit të drejtësisë”, Autoriteti për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të Shtetit,   

     V E N D O S I: 

1. Të informojë Institucionin e Prokurorisë së Përgjithshme, për informacionin që kërkohet 

me shkresën nr. 1259/5 prot. datë 08.09.2021, “Kërkesë” për verifikimin e pastërtisë së 

figurës, të kandidatit për anëtar të Këshillit të Lartë të Prokurorisë nga radhët e prokurorëve, 

se: 

 

a) Për Znj. D.K., nga verifikimet e kryera deri tani, bazuar në ligjin nr. 105/2016 “Për organet 

e qeverisjes së sistemit të drejtësisë”, 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”. i ndryshuar. 

 

2. Kopje e këtij vendimi t´i dërgohet institucionit të Prokurorisë së Përgjithshme.  

 

3. Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit. 

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

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

 

Vendimi nr. 426, datë 28. 09. 2021 (i shkurtuar) 

Bazuar në nenin 5 pika 6, dhe nenin10, 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 115/116 “Për organet e qeverisjes së sistemit 



të drejtësisë”, ligjit 44/2015, neni 112 i “Kodi i Procedurave Administrative” Autoriteti për 

Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të Shtetit;  

 

V E N D O S I: 

 

1. Të korrigjojë pikën 1 të Vendimit nr.350, datë 10.08.2021, lidhur me procesin e verifikimit 

të cilësive etike, morale dhe profesionale të shtetasit A.T.B., duke saktësuar dhe ndryshuar 

pikën 1, të këtij vendimi, si më poshtë: 

 

a) Të informojë Këshillin e Emërimeve në Drejtësi, për informacionin që kërkohet me 

shkresën nr. 78 prot. datë 29.07.2021, se Z. A.T.B., 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.   

 

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

3. Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit.  

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 

Vendimi nr. 430, datë 20. 09. 2021 (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 i Prokurorisë, për informacionin që kërkohet 

me shkresën nr. 1940 prot. datë 26.07.2021, “Kërkesë” për verifikimin e pastërtisë së 

figurës, të kandidatit për pozicion drejtuesi në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së 

Parë Kavajë, se: 



 

a) nga verifikimet e kryera deri tani, rezulton se shtetasi D.F.B., bazuar në nenin 32 të ligjit 

nr. 96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”,  sipas 

përcaktimeve të nenit 29 pika 2 të Ligjit nr.45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 

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

ndryshuar,  

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. Figuron në dosje hetimore gjyqësore të arshivuara në Arkivin e Sistemit të Ministrisë së 

Punëve të Brendshme, të administruara nga Autoriteti, në detyrën (cilësinë) e hetuesit 

përpara datës 2 korrik të vitit 1991, në çështje që bëjnë pjesë në kategorinë e veprave penale 

që janë objekt i fushës së veprimit të Autoritetit, sipas nenit 2 të Ligji 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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. 374 , datë 07. 09. 2021 (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”, Autoriteti për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të Shtetit,   

 

V E N D O S I: 

1. Të informojë shtetasen M. U., për sa kërkohet në shkresën nr. 607 prot., datë 22.04.2021, 

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

Sigurimit të Shtetit si më poshtë:  

a) Fondi Dosja Hetimore- Gjyqësore Nr. 1549, e përbërë në total nga 104 (njëqind e katër) 

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

 

2. Të informojë shtetasen M. U. 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: Dr. Gentiana Sula 

 

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

 

 

Vendimi nr. 375 , datë 07. 09. 2021 (i shkurtuar)  

 

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

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

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

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

 

V E N D O S I: 

 

1. Të informojë shtetasin E. D., për sa kërkohet në shkresën nr. 328 prot, datë 25.02.2021, ku 

mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për të ndjerin z. Sh. D., ka dokumente në 



arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit, për vënien në dispozicion të  të cilave, në bazë të nenin 

23 të Ligjit 45/2015, ka pengesë ligjore . 

 

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

administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 

 

3. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

 

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

 

 

Vendimi nr. 376 , datë 07. 09. 2021 (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”, Autoriteti për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të Shtetit,   

 

V E N D O S I: 

 

1. Të informojë shtetasin M. S., për sa kërkohet në shkresën nr. 248 prot, datë 11.02.2021, ku 

mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për të ndjerin z. J. S., ka dokumente në arkivat 

e ish-Sigurimit të Shtetit, për vënien në dispozicion të  të cilave, në bazë të nenin 23 të 

Ligjit 45/2015, ka pengesë ligjore . 

 

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

administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 

 

3. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vendimi nr. 377 , datë 07.09.2021 (i shkurtuar) 

 

Bazuar në nenin 5, nenin 19, 20, 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 P. I., për sa kërkohet në shkresën nr. 634 prot, datë 04.05.2021, ku 

mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për shtetasin A. I. ka dokumente në arkivat e 

ish-Sigurimit të Shtetit si më poshtë:  

a) Fondi ish dega e Punëve të Brendshme Fier, dosje përpunimi nr.1394, e përbërë në total 

nga 29 (njëzet e nëntë) faqe të skanuara, të hedhura në format CD, që ekzistojnë në arkivat 

e Autoritetit, për subjektin A. I. 

b) Fondi nr.1 Hetimor-Gjyqësor, dosja nr.1460, e përbërë në total nga 98 (nëntëdhjetë e tetë) 

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

subjektin A. I. 

 

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

CD.  

 

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

administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 

 

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

 

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

 

Vendimi nr. 378 , datë 07. 09. 2021 (i shkurtuar) 

 

Bazuar në nenin 5, nenin 19, 20, 22 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 

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

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

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

 

V E N D O S I: 

 

1. Të informojë shtetasin T. M., për sa kërkohet në shkresën nr. 662 prot, datë 10.05.2021, ku 

mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për shtetasin T. M. ka dokumente në arkivat 

e ish-Sigurimit të Shtetit si më poshtë:  

a) Fondi ish-Të Huajt, fashikull nr.4981, e përbërë në total nga 46 (dyzetë e gjashtë) faqe të 



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

T.M. 

 

2. T´i jepet shtetasit T. 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: Dr. Gentiana Sula 

 

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

 

Vendimi nr. 379 , datë 07. 09. 2021 (i shkurtuar) 

 

Bazuar në nenin 5, nenin 19, 20, 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 L. K., për sa kërkohet në shkresën nr. 571 prot, datë 15.04.2021, ku 

mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për shtetasin H. K.  ka dokumente në arkivat 

e ish-Sigurimit të Shtetit si më poshtë:  

a) Fondi ish-dega e Punëve të Brendshme Krujë, dosje përpunimi nr.573, e përbërë në total 

nga 70 (shtatëdhjetë) faqe të skanuara, të hedhura në format CD, që ekzistojnë në arkivat e 

Autoritetit, për subjektin I. K. 

b) Fondi nr.1 Hetimor-Gjyqësor, dosja nr.9992, e përbërë në total nga 107 (njëqind e shtatë) 

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

subjektin H. K. 

 

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

CD.   

 

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

administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 

 

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

 

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



 

Vendimi nr. 380 , datë 07. 09. 2021 (i shkurtuar) 

 

Bazuar në nenin 5, nenin 19, 20, 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 E. M., për sa kërkohet në shkresën nr. 599 prot, datë 21.04.2021, 

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

Sigurimit të Shtetit si më poshtë:  

a) Dosje O.R.V, nr. 133, Kinostudio ‘’Shqipëria e Re’’,e përbërë në total nga 1 (një) faqe e 

skanuar, e anonimizuar dhe e hedhur në format CD, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, 

për subjektin D.A. 

b) Dosje O.R.V, Lidhja e Shkrimtareve, e përbërë në total nga 6 (gjashtë) faqe të skanuara,të 

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

subjektin D. A. 

 

2. T´i jepet shtetases E. 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: Dr. Gentiana Sula 

 

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

 

 

Vendimi nr. 381 , datë 07. 09. 2021 (i shkurtuar) 

 

Bazuar në nenin 5, nenin 19, 20, 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 N. H., për sa kërkohet në shkresën nr. 847 prot, datë 10.06.2021, 

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



e ish-Sigurimit të Shtetit si më poshtë:  

a) Dosje hetimore-gjyqësore me  nr. 217, e përbërë në total nga 43 (dyzetë e tre) faqe të 

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

A. L. 

 

2. T´i jepet shtetases N. 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: Dr. Gentiana Sula 

 

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

 

Vendimi nr. 382 , datë 07. 09. 2021 (i shkurtuar) 

 

Bazuar në nenin 5, nenin 19, 20, 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 G. M., për sa kërkohet në shkresën nr. 350 prot, datë 02.03.2021, 

ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për shtetasin H. M. ka dokumente në 

arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit si më poshtë:  

a) Dosje hetimore-gjyqësore me nr.9281, e përbërë në total nga 182 (njëqind e tetëdhjetë e 

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

subjektin H. M. 

 

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

CD.   

 

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

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

 

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, Prof. As. Dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj   

 

Vendimi nr. 383 , datë 07. 09. 2021 (i shkurtuar) 

 

Bazuar në nenin 5, nenin 19, 20, 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 B. T., për sa kërkohet në shkresën nr. 742 prot, datë 31.05.2021, ku 

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

Sigurimit të Shtetit si më poshtë:  

a) Dosje Hetimore Gjyqësore nr. 1673, e përbërë në total nga 94 (nëntëdhjetë e katër) faqe të 

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

P. (T). 

 

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

CD.   

 

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

administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 

 

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vendimi nr. 385 , datë 07. 09. 2021 (i shkurtuar) 

 

Bazuar në nenin 5, nenin 19, 20 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 A. A., për sa kërkohet në shkresën nr.1067 prot., datë 16.07.2021, 

se mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani nuk ekzistojnë të dhëna që L. F. L. 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, Prof. As. Dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 

 

 

Vendimi nr. 386 , datë 07. 09. 2021 (i shkurtuar) 

 

Bazuar në nenin 5, 19 , 20,  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. L., për sa kërkohet në shkresën nr. 915 prot, datë 23.06.2021, që 

mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që  N. 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, Prof. As. Dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 

 

 

 

 

 



Vendimi nr. 387 , datë 07. 09. 2021 (i shkurtuar) 

 

Bazuar në nenin 5, 19 , 20,  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 A. Xh., për sa kërkohet në shkresën nr. 841 prot, datë 08.06.2021, 

që mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që  A. Xh. ka qenë 

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

dhe të ketë qenë bashkëpunëtor, apo i favorizuar i ish-Sigurimit të Shtetit 

 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

 

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

 

 

Vendimi nr. 388 , datë 07. 09. 2021 (i shkurtuar) 

 

Bazuar në nenin 5, 19 , 20,  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. Ll., për sa kërkohet në shkresën nr. 868 prot, datë 14.06.2021, që 

mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që  I. Ll. ka qenë 

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

dhe të ketë qenë bashkëpunëtor, apo i favorizuar i ish-Sigurimit të Shtetit 

 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

 

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

 

 

 

 



Vendimi nr. 389 , datë 07. 09. 2021 (i shkurtuar) 

 

Bazuar në nenin 5, 19 , 20,  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. H., për sa kërkohet në shkresën nr. 887 prot, datë 16.06.2021, që 

mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që D. H. 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, Prof. As. Dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 

 

Vendimi nr. 390 , datë 07. 09. 2021 (i shkurtuar) 

 

Bazuar në nenin 5, 19 , 20,  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. H., për sa kërkohet në shkresën nr. 884 prot, datë 16.06.2021, që 

mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që Xh. H. ka 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: Dr. Gentiana Sula 

 

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

 

 

 

 

 

 



Vendimi nr. 391 , datë 07. 09. 2021 (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. L., për sa kërkohet në shkresën nr. 867 prot., datë 14.06.2021, 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, Prof. As. Dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 

 

 

Vendimi nr. 392 , datë 07.09.2021 (i shkurtuar) 

 

Bazuar në nenin 5, 19 , 20,  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. A. për sa kërkohet në shkresën nr. 845 prot, datë 09.06.2021, që 

mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që  M. A.  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, Prof. As. Dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 

 

 

 

 



Vendimi nr. 408 , datë 24. 09. 2021 (i shkurtuar) 

 

Bazuar në nenin 5, 19 , 20,  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 shtetasin N. Gj., për sa kërkohet në shkresën nr. 1064 prot, datë 

16.07.2021, që mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që 

Gj.N.Gj. të ketë qenë ndonjëherë i survejuar nga ish-Sigurimi i Shtetit apo të ketë qenë 

bashkëpunëtor i ish-Sigurimit të Shtetit, e nëse ka 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, Prof. As. Dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 

 

Vendimi nr. 409 , datë 24. 09. 2021 (i shkurtuar) 

 

Bazuar në nenin 5, nenin 19, 20 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 N. H., për sa kërkohet në shkresën nr. 1144 prot., datë 30.07.2021, 

ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani për shtetasen Gj. Gj. H. nuk ekzistojnë të 

dhëna që ajo të ketë qenë ndonjëherë e 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, Prof. As. Dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 

 

 

 



Vendimi nr. 410 , datë 24. 09. 2021 (i shkurtuar) 

 

Bazuar në nenin 5, nenin 19, 20 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. B., për sa kërkohet në shkresën nr. 1123 prot., datë 28.07.2021, 

ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani për shtetasin M. G. B. 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, Prof. As. Dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 

 

Vendimi nr. 411 , datë 24.09.2021 (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 J. S., për sa kërkohet në shkresën nr. 959 prot., datë 01.07.2021, se 

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

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

Sigurimit të Shtetit.   

 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

 

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

 

 

 

 

 



Vendimi nr. 412 , datë 24. 09. 2021 (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 A. H., për sa kërkohet në shkresën nr. 978 prot., datë 05.07.2021, 

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

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

Sigurimit të Shtetit.   

 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

 

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

 

Vendimi nr. 414 , datë 24. 09. 2021 (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 A. B., për sa kërkohet në shkresën nr. 1021 prot., datë 12.07.2021, 

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 si 

dhe të ketë qenë i favorizuar nga ish-Sigurimi i Shtetit.   

 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

 

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

 

 

 

 

 



Vendimi nr. 415 , datë 24. 09. 2021 (i shkurtuar) 

 

Bazuar në nenin 5, nenin 19, 20 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 N. H., për sa kërkohet në shkresën nr. 1148 prot., datë 30.07.2021, 

ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani për shtetasin D. N. H. nuk ekzistojnë të 

dhëna që ai të ketë qenë ndonjëherë e 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, Prof. As. Dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 

 

 

Vendimi nr. 416 , datë 24.09.2021 (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. B., për sa kërkohet në shkresën nr. 865 prot., datë 14.06.2021, 

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

Sigurimit të Shtetit si më poshtë:  

a) Fondi Hetimor –Gjyqësor Nr. 2071, e përbërë në total nga 125 (njëqind e njëzet e pesë) 

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

subjektin Gj. D. B. 

 

2. T´i jepet shtetasit D. 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, Prof. As. Dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 

 

Vendimi nr. 417 , datë 24. 09. 2021 (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 D. B., për sa kërkohet në shkresën nr. 866 prot., datë 14.06.2021, 

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

Sigurimit të Shtetit si më poshtë:  

a) Fondi Hetimore –Gjyqësore Nr. 2071, e përbërë në total nga 125 (njëqind e njëzet e pesë) 

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

subjektin F. D. B. 

 

2. T´i jepet shtetasit D. 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, Prof. As. Dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vendimi nr. 418 , datë 24. 09. 2021 (i shkurtuar) 

 

Bazuar në nenin 5, nenin 19, 20,  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 H. Ll., për sa kërkohet në shkresën nr. 1379 prot, datë 18.12.2020, 

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 Vlorë, Regjistri i Agjenturës, konkretisht rreshti me numër 

rendor 6002 datë 03.11.1981, Kategoria Informator, Drejtimi deklasuar, fotokopje e fletës, 

që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për subjektin H. Ll. 

b) Dega e Punëve të Brendshme Vlorë, Regjistri i Agjenturës, konkretisht rreshti me numër 

rendor 6230 datë 15.11.1982, Kategoria Informator, Drejtimi deklasuar, fotokopje e fletës, 

që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për subjektin H. Ll. 

c) Dega e Punëve të Brendshme Mirditë, Regjistri i Agjenturës, konkretisht rreshti me numër 

rendor 1907 datë 10.10.1982, Kategoria Informator, Pseudonimi’’Cika’’ Drejtimi 

grupimet, fotokopje e fletës, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për subjektin H. Ll. 

d) Kartelë Model 2, konkretisht  me numër rendor 6230, Kategoria Informator, ngritur në 

detyrë Agjent në datë 14.04.1988, Pseudonimi ‘’Cika’’, Drejtimi deklasuar, fotokopje e 

fletës, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për subjektin H. Ll. Data e tërheqjes në 

bashkëpunim 19.10.1981. 

e) Dosje Hetimore Gjyqësore nr.11983-A, e përbërë në total nga 94 (nëntëdhjetë e katër) faqe 

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

H. Ll. 

 

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

CD dhe 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, Prof. As. Dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 

 

 

 

 

 



Vendimi nr. 419 , datë 24. 09. 2021 (i shkurtuar) 

 

Bazuar në nenin 5, nenin 19, 20, 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 shtetasin N. Gj., për sa kërkohet në shkresën nr. 781 prot, datë 02.06.2021, 

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

Sigurimit të Shtetit si më poshtë:  

a) Dosje Hetimore Gjyqësore nr. 211, e përbërë në total nga 274 (dyqind e shtatëdhjetë e 

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

subjektin L. Gj. 

 

2. Të informojë shtetasin N. Gj., se për L. Gj.  ekzistojnë  dokumente të tjera në arkivat e ish-

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

ligjore në bazë të nenit 23 të ligjit nr. 45/2015. 

 

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

CD.   

 

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, Prof. As. Dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 

 

Vendimi nr. 420 , datë 24. 09. 2021 (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 L. M., për sa kërkohet në shkresën nr. 688 prot, datë 18.05.2021, 

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

ish-Sigurimit të Shtetit si më poshtë: 



a) Dosje Hetimore Gjyqësore nr. 2427, e përbërë në total nga 82 (tetëdhjetë e dy) faqe të 

skanuara, të hedhura në format CD që gjenden në arkivat e Autoritetit për subjektin I.T. M. 

b) Dosje formulare nr. 2245 Kategoria 2-A me 23 (njëzet e tre) faqe të skanuara dhe të 

anonimizuara, të hedhura në format CD, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit për I. T. M. 

 

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

trajtë CD.   

 

3. Ky vendim është i ankueshëm 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, Prof. As. Dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 

 

 

Vendimi nr. 421 , datë 24. 09. 2021 (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 J. B., për sa kërkohet në shkresën nr. 890 prot, datë 17.06.2021, ku 

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

Sigurimit të Shtetit si më poshtë: 

a) Dosje Hetimore Gjyqësore nr. 3842, e përbërë në total nga 21 (njëzet e një) faqe të 

skanuara, të hedhura në format CD që gjenden në arkivat e Autoritetit për subjektin J. B. 

 

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

CD.   

 

3. Ky vendim është i ankueshëm 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, Prof. As. Dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 



Vendimi nr. 422 , datë 24. 09. 2021 (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. 546 prot, datë 12.04.2021, ku 

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

Sigurimit të Shtetit si më poshtë: 

a) Dosje Hetimore Gjyqësore nr. 12414, e përbërë në total nga 504 (pesëqind e katër) faqe të 

skanuara, të hedhura në format CD që gjenden në arkivat e Autoritetit për subjektin Gj. B. 

 

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

trajtë CD.  

 

3. Ky vendim është i ankueshëm 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, Prof. As. Dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 

 

 

Vendimi nr. 423 , datë 24. 09. 2021 (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. Të informojë shtetasin K. Ç. H., për sa kërkohet në shkresën nr. 692 prot, datë 19.05.2021, 

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

Shtetit si më poshtë:  

a) Dosje Fashikulli nr. 8859, e përbërë në total nga 195 (njëqind e nëntëdhjetë e pesë) faqe të 

skanuara, të hedhura në format CD që gjenden në arkivat e Autoritetit për subjektin K.Ç.H. 

 

2. T´i jepet shtetasit K. Ç. H., 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, Prof. As. Dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 

 

Vendimi nr. 424, datë 24.09.2021 (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 P. K., për sa kërkohet në shkresën nr. 197 prot., datë 02.02.2021, 

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

Shtetit si më poshtë:  

a) Fondi ish Drejtoria e Punëve të Brendshme Tiranë, Dosje Përpunimi Nr. 12451, Kategoria 

2A, e përbërë në total nga 221 (dyqind e njëzet e një) faqe të skanuara dhe të anonimizuara, 

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

 

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

CD.   

 

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

administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 

 

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

 

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

 

 

 

 

 

 

 



Vendimi nr. 425 , datë 24. 09. 2021 (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 Ll. N., për sa kërkohet në shkresën nr. 720 prot., datë 25.05.2021, 

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. 10166, e përbërë në total nga 359 (treqind e pesëdhjetë e 

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

për subjektin Ll. N. N. 

 

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

CD.   

 

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

administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 

 

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

 

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

 

 

Vendimi nr. 431, datë 30. 09. 2021 (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. V.  për sa kërkohet në shkresën nr. 994 prot, datë 06.07.2021, që 

mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që i ndjeri N. V., 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, Prof. As. Dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 

 

 

Vendimi nr. 432 , datë 30. 09. 2021 (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 N. P.  për sa kërkohet në shkresën nr. 552 prot., datë 13.04.2021, që 

mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që i ndjeri N. P., 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, Prof. As. Dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 

 

 

Vendimi nr. 433 , datë 30. 09. 2021 (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 B. M., për sa kërkohet në shkresën nr. 633 prot, datë 04.05.2021, 

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

Sigurimit të Shtetit si më poshtë:  

a) Dosje formularë, kategoria 2-B,  nr. 3846, e përbërë në total nga 42 (dyzet e dy) faqe të 



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

për subjektin E. M. 

b) Dosje Hetimore-Gjyqësore nr. 1640, e përbërë në total nga 159 (njëqind e pesëdhjetë e 

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

subjektin E. M. 

 

2. T´i jepet shtetasit B.M., dokumentacioni dublikatë që përmbajnë dosjet e sipërcituara, 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, Prof. As. Dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 

 

 

Vendimi nr. 434 , datë 30. 09. 2021 (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. Të informojë  shtetasin S. V., për sa kërkohet në shkresën nr. 368 prot, datë 04.03.2021, 

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

të Shtetit si më poshtë:  

a) Nga fondi “Dega e Punëve të Brendshme, Tiranë”, regjistër përpunimi Model K.1, Nr. 2, 

fleta nr. 6, konkretisht me nr. rendor 5157, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për 

subjektin S. V. 

 

2. T´i jepet shtetasit S. V. dokumentacioni dublikatë i sipër cituar, 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, Prof. As. Dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 



Vendimi nr. 435 , datë 30. 09. 2021 (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. D., për sa kërkohet në shkresën nr. 808 prot, datë 04.06.2021, ku 

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

Shtetit si më poshtë:  

a) Dosje përpunimi nr. 2452 dhe fashikull personal për të dënuar”, e përbërë në total nga 176 

(njëqind e shtatëdhjetë e gjashtë) faqe të skanuara, të anonimizuara, të hedhura në format 

CD që gjenden në arkivat e Autoritetit për subjektin S. D. 

b) Dosje hetimore gjyqësore nr. 33, e përbërë në total nga 90 (nëntëdhjetë) faqe të skanuara, 

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

2. T´i jepet shtetasit S. D., 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: Dr. Gentiana Sula 

 

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

 

Vendimi nr. 436 , datë 30. 09. 2021 (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 N. Gj., për sa kërkohet në shkresën nr. 609 prot., datë 23.04.2021, 

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

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

Sigurimit të Shtetit.   

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

 

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



Vendimi nr. 437 , datë 30. 09. 2021 (i shkurtuar) 

 

Bazuar në nenin 5, nenin 19, 20, 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 A. K., për sa kërkohet në shkresën nr. 555 prot, datë 13.04.2021, ku 

mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për shtetasin A. K. ka dokumente në arkivat 

e ish-Sigurimit të Shtetit si më poshtë:  

a) Dosje Hetimore-Gjyqësore me nr.9689, e përbërë në total nga 101 (njëqind e një) faqe të 

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

A.K. 

b) Flet Regjistër përpunimi Model 1, rreshti me nr. rendor 6211, që ekzistojnë në arkivat e 

Autoritetit për subjektin A. K. 

 

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

CD.   

 

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

administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 

 

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

 

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

 

Vendimi nr. 438 , datë 30. 09. 2021 (i shkurtuar) 

 

Bazuar në nenin 5, 19 , 20,  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 M. B., për sa kërkohet në shkresën nr. 1260 prot, datë 25.08.2021, 

që mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që M. B. 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, Prof. As. Dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 

 

Vendimi nr. 439 , datë 30. 09. 2021 (i shkurtuar) 

 

Bazuar në nenin 5, 19 , 20,  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 M. B., për sa kërkohet në shkresën nr. 1259 prot, datë 25.08.2021, 

që mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që M. B. 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, Prof. As. Dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 

 

Vendimi nr. 440 , datë 30. 09. 2021 (i shkurtuar) 

 

Bazuar në nenin 5, 19 , 20,  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 K. N., për sa kërkohet në shkresën nr. 1264 prot, datë 27.08.2021, 

që mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që  K. N. ka qenë 

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

dhe të ketë qenë bashkëpunëtor, apo i favorizuar i ish-Sigurimit të Shtetit 

 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

 

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



Vendimi nr. 441 , datë 30. 09. 2021 (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”, Autoriteti 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. 424 prot, datë 17.03.2021, ku 

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

Sigurimit të Shtetit. 

 

2. Të informojë shtetasin N. K., se për Dh. K.  ekzistojnë  dokumente të tjera në arkivat e ish-

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

ligjore në bazë të nenit 23 të ligjit nr. 45/2015. 

 

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, Prof. As. Dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 

 

Vendimi nr. 442 , datë 30. 09. 2021 (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”, Autoriteti për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të Shtetit,   

 

V E N D O S I: 

 

1. Të informojë shtetasin G. D., për sa kërkohet në shkresën nr. 408 prot, datë 12.03.2021, ku 

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

Sigurimit të Shtetit. 

 

2. Të informojë shtetasin G.D., se për N.D.  ekzistojnë  dokumente të tjera në arkivat e ish-

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

ligjore në bazë të nenit 23 të ligjit nr. 45/2015. 

 

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, Prof. As. Dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 

 

 

Vendimi nr. 443 , datë 30. 09. 2021 (i shkurtuar) 

 

Bazuar në nenin 5, nenin 19, 20, 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 K. U., për sa kërkohet në shkresën nr. 719 prot, datë 25.05.2021, ku 

mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për shtetasin K.U. ka dokumente në arkivat e 

ish-Sigurimit të Shtetit si më poshtë:  

a) Dosje Përpunimi nr.2306, kategoria 2B,  e përbërë në total nga 121 (njëqindë e njëzetë e 

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

arkivat e Autoritetit, për subjektin K. U. 

b) Dosje Hetimore-Gjyqësore me nr.12441, e përbërë në total nga 112 (njëqindë e 

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

Autoritetit, për subjektin K. U. 

 

2. T´i jepet shtetasit K. U. 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, Prof. As. Dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 

 

 

 

 



Vendimi nr. 444 , datë 30. 09. 2021 (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 A. B., për sa kërkohet në shkresën nr. 672 prot, datë 14.05.2021, ku 

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

Sigurimit të Shtetit si më poshtë:  

a) Dosje formularë, kategoria 2-B,  nr. 9225, e përbërë në total nga 36 ( tridhjetë e gjashtë) 

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

Autoritetit për subjektin S. B. 

b) Dosje Hetimore-Gjyqësore nr. 1338, e përbërë në total nga 33 (tridhjetë e tre) faqe të 

skanuara, të hedhura në format CD që gjenden në arkivat e Autoritetit për subjektin S. B. 

 

2. T´i jepet shtetasit A. B., 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: Dr. Gentiana Sula 

 

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

 

 

Vendimi nr. 445 , datë 30. 09. 2021 (i shkurtuar) 

 

Bazuar në nenin 5, 19 , 20, 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 N. H., për sa kërkohet në shkresën nr. 1147 prot., datë 30.07.2021, 

që mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që shtetasi N. H. 

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



të Shtetit.   

 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

 

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

 

 

Vendimi nr. 446 , datë 30. 09. 2021 (i shkurtuar) 

 

Bazuar në nenin 5, 19 , 20, 22 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 

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

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

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

 

                                                             V E N D O S I: 

 

1. Të informojë shtetasin P. H., për sa kërkohet në shkresën nr. 1184 prot., datë 06.08.2021, 

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

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

Shtetit.   

 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

 

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

 

 

Vendimi nr. 447 , datë 30. 09. 2021 (i shkurtuar) 

 

Bazuar në nenin 5, 19 , 20, 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. K., për sa kërkohet në shkresën nr. 1145 prot., datë 30.07.2021, 

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

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, Prof. As. Dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 

 

 

Vendimi nr. 448 , datë 30. 09. 2021 (i shkurtuar) 

 

Bazuar në nenin 5, 19 , 20, 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. Zh., për sa kërkohet në shkresën nr. 1101 prot., datë 26.07.2021, 

që mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që shtetasja F. Zh. 

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: Dr. Gentiana Sula 

 

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

 

 

Vendimi nr. 449 , datë 30. 09. 2021 (i shkurtuar) 

 

Bazuar në nenin 5, 19 , 20,  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 R. B., për sa kërkohet në shkresën nr. 1234 prot, datë 17.08.2021, 

që mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që R. B. ka 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: Dr. Gentiana Sula 

 

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

 

 

Vendimi nr. 450 , datë 30. 09. 2021 (i shkurtuar) 

 

Bazuar në nenin 5, 19 , 20,  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 A. B., për sa kërkohet në shkresën nr. 1221 prot, datë 16.08.2021, 

që mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që A. B. 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, Prof. As. Dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VENDIME MBI BAZËN E KËRKESAVE PËR QËLLIME STUDIMORE/MEDIATIKE 

 

Vendimi nr. 428, datë 28. 09. 2021 (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) Dosje hetimore-gjyqësore nr.453 “Xh. O. K.”, (50 faqe); 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula  

 

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

 

 

Vendimi nr. 429, datë 28. 09. 2021 (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 shtetasin N.K. dokumentet si më poshtë: 

a) Dokumente për Dom Sh. K. nga dosja “Historia e Armës së Sigurimit të Shtetit”, 

Vëllimi IV, 6 faqe;  

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula  

 

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



Vendimi nr. 367, datë 07. 09. 2021 (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 informojë shtetasin P.T., për sa kërkohet në shkresën me nr.1357 prot. datë 16.12.2020, 

që mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, në lidhje me objektin e kërkesën nuk janë 

gjetur informacione për dokumente të krijuara nga ish-Sigurimi i Shtetit për shtëpitë 

botuese “Naim Frashëri” dhe “8 Nëntori” gjatë viteve 1972-1985 si dhe listat e 

përkthyesve të brendshëm dhe të jashtëm, si dhe dosjet për secilin prej tyre. 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

 

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

 

Vendimi nr. 368, datë 07. 09. 2021 (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 shtetasin A.B. dokumentet si më poshtë: 

a) Dosje hetimore-gjyqësore nr. 6561, U. K., me 95 faqe;  

b) Dosje hetimore-gjyqësore nr. 10181, U.K., me 68 faqe;  

 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula  

 

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



 

Vendimi nr. 370, datë 07.09.2021 (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 shtetasin S.U., dokumentet si më poshtë: 

a) Dokumente nga Fondi Kosova, Fashikull nr. 136, dosari nr.2, për A. R. H., me 383 

faqe; Deklasifikuar me vendim i KDZHS nr.26, datë 12.11.2020;  

b) Dokumente nga Fondi Kosova, Fashikull nr. 2879, dosari nr.46, për A. L. Ç., me 

92 faqe; Deklasifikuar me vendim i KDZHS nr.26, datë12.11.2020;  

c) Dokumente nga Fondi Kosova, Fashikull nr. 2923, për I.I.A., me 200 faqe; 

Deklasifikuar me vendim i KDZHS nr.26, datë 12.11.2020; 

d) Dokumente nga Fondi Kosova, Fashikull nr. 6320, dosari nr.119, për shtetasin E. 

I. M., (2 vëllime), me 61 faqe; Deklasifikuar me vendim i KDZHS nr.26, datë 

12.11.2020; 

e) Dokumente nga Fondi Kosova, Fashikull nr. 3269, dosari nr.55, për shtetasin R. I., 

me 102 faqe; Deklasifikuar me vendim i KDZHS nr.26, datë 12.11.2020; 

f) Dokumente nga Fondi Kosova, Fashikull nr. 7659, për shtetasin Xh. Sh. N., me 137 

faqe; Deklasifikuar me vendim i KDZHS nr.26, datë 12.11.2020; 

 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula  

 

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

 

 

 

 

 

 



Vendimi nr. 371, datë 07. 09. 2021 (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:  

2. Të vendosë në dispozicion të shtetasin S.U., dokumentet si më poshtë: 

a) Dokumente nga: Historiku i Sigurimit të Shtetit të Drejtorisë së Punëve të Brendshme të 

Tropojës, 1941-1975, me 371 faqe; 

b) Dokumente nga: Historiku i Sigurimit të Shtetit të Drejtorisë së Punëve të Brendshme të 

Tiranës, I, me 323 faqe;  

c) Dokumente nga: Historiku i Sigurimit të Shtetit të Drejtorisë së Punëve të Brendshme për 

Kolonjën për periudhën 1941-1975, me 239 faqe;  

 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

 

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

 

 

Vendimi nr. 372, datë 07. 09. 2021 (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 shtetasin Xh.S., dokumentet si më poshtë: 

a) Historiku i Sigurimit të Shtetit të Drejtorisë së Punëve të Brendshme të Tropojës, 1941-

1975, me 371 faqe; 

b) Historiku i Sigurimit të Shtetit të Drejtorisë së Punëve të Brendshme të Tiranës, I, me 323 

Historiku i Sigurimit të Shtetit i Drejtorisë së Punëve të Brendshme të Tiranës (1943-1970), 



me 323 faqe; 

c) Historiku i Sigurimit i Shtetit, i Drejtorisë së Punëve të Brendshme të Tiranës, (1971 – 

1975), me 113 faqe; 

d) Historiku i Sigurimit i Shtetit, i Drejtorisë së Punëve të Brendshme të Tiranës, (1971 – 

1975), me 113 faqe; 

e) Historiku i Sigurimit të Shtetit të Drejtorisë së Punëve të Brendshme për Kolonjën për 

periudhën 1941-1975, me 239 faqe;  

 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula  

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

 

 

Vendimi nr. 373, datë 07. 09. 2021 (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 shtetasin Xh. A., dokumentet si më poshtë: 

a) Rregullore e Evidencës Agjenturore operative të organeve të zbulimit 1986, me 47 faqe; 

b) Rregullore e Evidencës Agjenturore operative të organeve të zbulimit 1987, me 57 faqe; 

c) Dosje nr. 29 -  Platforma politike dhe organizative e organeve të Sigurimit të Shtetit, viti 

1948, me 29 faqe; 

d) Platforma e punës operative e organeve të punëve të brendshme, viti 1958, me nr. total 

faqesh 41;    

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

faqesh 10;    

f) Platforma e punës operative e organeve të punëve të brendshme, viti 1985, me nr. total 

faqesh 12;    

 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula  

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



Vendim nr. 396, datë 07. 09. 2021 (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 shtetasin S. U., dokumentet si më poshtë: 

a) Dokumente nga dosje fashikull me nr. 4147, deklasifikuar me vendim nr. 14, datë 

09.07.2019, në ngarkim shtetasit J. G., me numër total fletësh 60; 

b) Dokumente nga dosje fashikull me nr. 2946, deklasifikuar me vendim nr. 14, datë 

09.07.2019, në ngarkim të shtetasit E. H., me numër total fletësh 102; 

c) Dokumente nga dosje fashikull me nr. 5572, deklasifikuar me vendim nr. 14, datë 

09.07.2019, në ngarkim të shtetasit M. K., me numër total fletësh 20; 

 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

 

Kryetare: Gentiana Sula  

 

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

 

 

Vendim nr. 427 datë 28. 09. 2021 (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 shtetasin N.K., dokumentet si më poshtë: 

 

a) Dokumente nga Fondi Operativ, Dosar nr. 1760 - 1763 A. Ll.(10 vëllime) 1256 faqe të 

digjitalizuara. 

b) Dokumente nga dosje hetimore-gjyqësore nr. 1081, në ngarkim të shtetases M. K.,dhe 37 



personave të tjerë (S. Q.), me numër total fletësh 243 (të digjitalizuara 383); 

c) Dokumente nga dosje hetimore-gjyqësore nr. 1081, në ngarkim të shtetases M. K.,dhe 11 

personave të tjerë (S. Q.), me numër total fletësh 233 (të digjitalizuara 311); 

d) Dokumente nga dosje hetimore-gjyqësore nr. 1081, në ngarkim të shtetases M. K.,dhe 37 

“armiqve të popullit” (S.Q.), me numër total faqesh 182; 

 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

 

Kryetare: Gentiana Sula  

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VENDIME TË ORGANIZIMIT TË BRENDSHËM TË AUTORITETIT 

 

Vendimi nr. 405,  datë 13. 09. 2021 

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, ligjin nr. 

137/2020 “Për buxhetin e vitit 2021”, Autoriteti për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit 

të Shtetit të Republikës së Shqipërisë në mbledhjen e datës 13.09.2021,  

 

V E N D O S I: 

1. Të pakësohet Artikulli 231, Kapitull 4 “Shpenzime kapitale” me vlerën 2,897,868lekë 

2. Të shtohet Artikulli 231, Kapitull 1 “Shpenzime kapitale” me vlerën 2,897,868lekë 

3. Ngarkohet Sekretariati Teknik për zbatimin e këtij vendimi.  

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

 

Kryetare: Gentiana Sula 

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

 

 

 Vendimi nr. 406, datë  13. 9. 2021 

 

Për miratimin e projektit të digjitalizimit të regjistrave të përpunimit, internim dëbimit dhe 

vendimeve të komisionit qendror të internim dëbimeve 

 

Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë, 

në mbledhjen e datës ___.9.2021, me pjesëmarrjen e: 

 

Zj. Gentiana Sula  Kryetare 

Z. Simon Mirakaj  Anëtar 

Z. Altin Hoxha   Anëtar 

Z. Marenglen Kasmi  Anëtar 

 

shqyrtoi çështjen me: 

 



Objekt: Miratimin e projektit të digjitalizimit të regjistrave të përpunimit, internim dëbimit dhe 

vendimeve të Komisionit Qendror të Internim Dëbimeve. 

 

Bazuar në ligji nr. 45, datë 30.04.2015, “Për të Drejtën e Informimit për Dokumentet e ish-

Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, i ndryshuar, Rregullores së 

brendshme “Për organizimin dhe funksionimin e AIDSSH”, miratuar me Vendimin Nr. 21, datë 

09.05.2017 të Autoritetit, e ndryshuar me Vendimin nr.234, datë 24.04.2019, Vendimit të 

Kuvendit nr. 95, datë 22.12.2016, “Për miratimin e strukturës, organikës dhe kategorizimit të 

pozicioneve të punës të institucionit të Autoritetit për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit 

të Shtetit”, ligjit nr. 9154, datë 06.11.2003, “Për Arkivat”, dhe Normat Tekniko-Profesionale dhe 

Metodologjike të Shërbimit Arkivor në Republikën e Shqipërisë. 

 

Autoriteti per Informim mbi Dokumentet e ish-Sigurimit te Shtetit (Autoriteti), pasi shqyrtoi 

projekt aktin e paraqitur, në ushtrim të përgjegjësive të përcaktuara në ligjin 45/2015 “Për të 

drejtën e informimit për dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste 

të Shqipërisë”, i ndryshuar, 

V Ë R E N: 

Ligji nr.45/2015 “Për të drejtën e informimit për dokumentet e ish-Sigurimit të shtetit të 

Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, i ndryshuar, ka përcaktuar rregullat dhe procedurat 

që ndiqen për të bërë të mundur ushtrimin e së drejtës nga çdo i interesuar për informimin mbi 

dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit, nëpërmjet një procesi demokratik dhe transparent, mbrojtjes 

së personalitetit të individit, si dhe unitetit e pajtimit kombëtar, si dhe përgjegjësitë dhe detyrat e 

Autoritetit, institucioni i krijuar dhe ngarkuar nga ligji për zbatimit të tij 

 

Autoriteti, në zbatim të detyrimit ligjor si më sipër cituar, me Vendimin nr. 21, datë 09.05.2017, ka 

miratuar Rregulloren “Për Organizimin dhe Funksionimin e Autoritetit për Informimin mbi 

dokumentet e Ish-Sigurimit të Shtetit” (më poshtë Rregullorja), e cila ka detajuar detyrat e 

sekretariatit teknik duke përfshirë edhe Drejtorinë e Arkivit.  

 

Konkretisht, neni 41 i Rregullores së brendshme “Për organizimin dhe funksionimin e AIDSSH”, 

miratuar me Vendimin Nr. 21, datë 09.05.2017 të Autoritetit, e ndryshuar me Vendimin nr.234, 

datë 24.04.2019, në pikën 4 ka përcaktuar përgjegjësitë e Sektori i Dixhitalizimit dhe Fotokopjes, 

i cili ndër të tjera kryen në bashkëpunim me sektorët e tjerë kryen dixhitalizimin e materialeve 

arkivore sipas prioriteteve të vendosura nga Autoriteti. 

 

Projekti synon ruajtjen e dokumenteve fizikë origjinale (regjistrave, dokumenteve arkivore) nga 

dëmtimet që mund të vijnë nga përdorimi i tyre apo dhe nga ekspozimi i tyre kundrejt faktorëve të 

ndryshëm atmosferikë dhe krijimin e kopjeve në formë digjitale. Realizimi i këtyre kopjeve do të 

eleminonte përdorimin e dokumenteve origjinale, do të thjeshtësonte proceset e punës dhe do të 

përmirësonte shërbimin ndaj kërkuesve. Krijimi i riprodhimeve apo kopjeve të dokumenteve 

arkivore është e nevojshme për të siguruar ruajtjen e dokumenteve në të ardhmen, dhe veçanërisht 

kur kemi të bëjmë me dokumente unike, me vlerë historike kombëtare 



 

Autoriteti, në ushtrim të përgjegjësive të tij, lidhur me mbledhjen, administrimin, përpunimin, 

përdorimin e dokumenteve të ish-Sigurimit të Shtetit dhe informimin në lidhje me to, vlerëson se 

projekti i mësipërm së pari siguron ruajtjen e dokumenteve origjinale dhe së dyti përmirëson 

proceset e punës në drejtorinë në arkivit për sa i takon kërkimit arkivor dhe kthimit të përgjigjeve 

për subjektet e parashikuara në ligjin 45/2015.  

 

Për këto arsye 

 

Bazuar në ligjin 45/2015 "Për të Drejtën e Informimit për Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të 

Republikës Popullore Socialiste të Shqiperisë ", Rregulloren për  Organizimin dhe Funksionimin 

e Autoritetit për  lnformim  mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit, miratuar me Vendimin 

nr.21, date 09.05.2017 të Autoritetit, 

 

V E N D O S I: 

 

1. Të miratojë projektin e paraqitur nga Drejtoria e Arkivit të digjitalizimit të regjistrave të 

përpunimit, internim - dëbimit dhe vendimeve të Komisionit Qendror të Internim Dëbimeve. 

2. Ngarkohet Sekretariati Teknik i Autoritetit, dhe Drejtoria e Arkivit, për zbatimin e këtij 

vendimi.  

3. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BIBLIOGRAFIA E INFORMACIONIT TË DEKLASIFIKUAR 

 

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

14.09.2021 

  

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

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

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

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

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

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

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

deklasifikimin e plotë të dosjeve të klasifikuara “sekret shtetëror”, me Vendimin nr. 14, datë 

14.09.2021, si më poshtë:   

  

 

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

 

I. Deklasifikim i plotë të dokumenteve: 

 

1. Dosje e problemit të centralizuar nr. 1076 “Shushunja”, 123 (njëqind e njëzet e tre) fletë. 

Niveli i klasifikimit të dosjes është “Sekret”. Dosja i përket Fondit Ish Dega IV.  

2. Fashikull nr. 9626 , në ngarkim të S. G., me 5 (pesë) fletë në total. Niveli i klasifikimit të 

dosjes është “Tepër Sekret”. Fashikulli i përket Fondit Ish Kosova.  

3. Dosje formulare nr. 1106, në ngarkim të A.H., me 117 (njëqind e shtatëmbëdhjetë) fletë. 

Niveli i klasifikimit të dosjes është “Tepër Sekret”. Dosja i përket Fondit Ish Dega e Punëve 

të Brendshme Pogradec.  

4. Dosje përpunimi nr. 510, në ngarkim të A.Xh., me 67 (gjashtëdhjetë e shtatë) fletë. Niveli i 

klasifikimit të dosjes është “Tepër Sekret”. Dosja i përket Fondit Ish Dega e Punëve të 

Brendshme Përmet.  

5. Fashikull nr. 1331, në ngarkim të H.Ç., me 91 (nëntëdhjetë e një) fletë në total. Niveli i 

klasifikimit të dosjes është “Tepër Sekret”. Fashikulli i përket Fondit Ish Të Arratisur.  

6. Dosje kërkimi dhe dosje formulare nr. 963/3, në ngarkim të Z.H., me 47 (dyzet e shtatë) 

fletë në total. Niveli i klasifikimit të dosjes është “Tepër Sekret”. Dosja i përket Fondit Ish Të 

Arratisur.  

7. Dosje formulare nr. 1442, në ngarkim të Dh.V.L., me 108 (njëqind e tetë) fletë. Niveli i 

klasifikimit të dosjes është “Tepër Sekret”. Dosja i përket Fondit Ish Dega e Punëve të 

Brendshme Shkodër.  

8. Fashikull nr. 6, në ngarkim të Dh.V.L., me 4 (katër) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është 

“Sekret”. Dosja i përket Fondit Ish Dega IV, F. Rezervë.  



9. Dosje agjenturore nr. 3094 “Nëpërka”, me 38 (tridhjetë e tetë) fletë. Niveli i klasifikimit të 

dosjes është “Tepër Sekret”. Dosja i përket Fondit Ish Operativ.  

10. Dosje personale dhe pune nr. 1451, në ngarkim të M.D., me 108 (njëqind e tetë) fletë. Niveli 

i klasifikimit të dosjes është “Sekret”. Dosja i përket Fondit Ish Dega e Punëve të Brendshme 

Shkodër.  

11. Regjistër agjenture Nr. 1, Model K.I., me 190 (njëqind e nëntëdhjetë) fletë, fillon me nr. 

rendor 1 dhe mbaron me numrin rendor 2451, në total janë 61 (gjashtëdhjetë e një) fletë të 

plotësuara. Niveli i klasifikimit të regjistrit është “Tepër Sekret”. Regjistri i përket fondit Ish 

Dega e Punëve të Brendshme Mirditë.  

12. Fondi 4, Drejtoria I, Dosje nr. 142, viti 1990. Të dhëna të Drejtorisë së III-të mbi një refugjat 

kosovar me mbiemrin G. dhe mbi disa punonjës e vizitorë nga Jugosllavia. Dosja ka 4 (katër) 

fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “Sekret”.  

13. Fondi 4, Drejtoria I, Dosje nr. 345/3, viti 1974. Informacion dërguar udhëheqjes të Partisë 

së Shtetit mbi miratimin e masave të pleniumit V-të Komiteti Qëndror nga ana ushtarake për 

dënimin e armikut të partisë B.B. Dosja ka 3 (tre) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është 

“Sekret”.  

14. Fondi 4, Drejtoria I, Dosje nr. 330, viti 1974. Informacion i Degës së Sigurimit të Ushtrisë 

mbi komentet armiqësore nga rradhët e ushtarakëve për grupin komplotist të B. B. Dosja ka 

14 (katërmbëdhjetë) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “Sekret”.  

15. Fondi 4, Drejtoria I, Dosje nr. 418, viti 1967. Korespondencë me Degët e Punëve të 

Brendshme mbi verifikimin e shkaqeve të vetmbytjes së inxhinjer L.F., plani i masave dhe 

relacioni mbi këtë problem. Dosja ka 14 (katërmbëdhjetë) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes 

është “Tepër Sekret”.  

16. Fondi 4, Drejtoria I, Dosje nr. 370, viti 1974. Informacione e relacione mbi të dhënat që 

kanë dalë mbi veprimtarinë e komplotistëve të B.B. si dhe shënime operative mbi tradhëtarët. 

Dosja ka 48 (dyzetë e tetë) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “Sekret”.  

17. Fondi 4, Drejtoria I, Dosje nr. 95, viti 1975. Informacione të Degës së Ushtrisë mbi 

komentet armiqësore në radhët e ushtrisë për grupin komplotist të B.B. dhe ngjarje të tjera në 

ushtri. Dosja ka 19 (nëntëmbëdhjetë) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “Sekret”.  

18. Fondi 4, Drejtoria I, Dosje nr. 369, viti 1974. Informacione dërguar Komitetit Qëndror të 

Partisë mbi komentet armiqësore rreth tradhëtisë së B.B. dhe mbi disa deponime të ish 

ushtarakut A.Q.. Dosja ka 6 (gjashtë) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “Sekret”.  

19. Fondi nr. 4, Drejtoria I, Dosje nr. 42, Viti 1985. Udhëzim i MPB nr. 01-51 datë 23.05.1985 

mbi detyrat e punëtorëve operativë që shoqërojnë grupe kulturore sportive jashtë shtetit. Dosja 

ka 7 (shtatë) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “Sekret”.  

20. Fondi nr. 4, Drejtoria I, Dosje nr. 123, Viti 1990. Informacion i Drejtorisë së III-të mbi dy 

grupe turistike nga SHBA që kërkojnë të vizitojnë vendin tonë. Dosja ka 6 (gjashtë) fletë. 

Niveli i klasifikimit të dosjes është “Sekret”.  



21. Fondi nr. 4, Drejtoria I, Dosje nr. 184, Viti 1990. Mbi disa grupe turistike me qëndrim 

stabël në Durrës. Dosja ka 26 (njëzet e gjashtë) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është 

“Sekret”.  

22. Fondi nr. 4, Drejtoria I, Dosje nr. 125, Viti 1985. Korespondencë e thjeshtë  për grupet 

turistike. Dosja ka 128 (njëqind e njëzet e tetë) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është 

“Sekret”.  

23. Fondi nr. 4, Drejtoria I, Dosje nr. 90. Viti 1987. Për ardhjen e grupeve turistike dhe trajtimin 

e tyre. Dosja ka 9 (nëntë) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “Sekret”.  

24. Fondi nr. 4, Drejtoria I, Dosje nr. 81. Viti 1985. Informacione të bëra për drejtimin e 

shoferëve, grupeve kulturore-sportive. Dosja ka 192 (njëqind e nëntëdhjetë e dy) fletë. Niveli 

i klasifikimit të dosjes është “Sekret”.  

25. Fondi nr. 4, Drejtoria I, Dosje nr. 64, Viti 1987. Mbi grupet turistike greke dhe disa turistë 

grekë. Dosja ka 5 (pesë) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “Sekret”.  

26. Fondi nr. 4, Drejtoria I, Dosje nr. 57, Viti 1988. Për grupet turistike që vijnë Shqipëri dhe 

ansamblin tonë folklorik në Ohër. Dosja ka 10 (dhjetë) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes 

është “Sekret”.  

27. Fondi nr. 4, Drejtoria I, Dosje nr. 62, Viti 1988. Për disa reagime e grupeve turistike 

suedeze dhe italiane. Dosja ka 15 (pesëmbëdhjetë) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është 

“Sekret”.  

28. Fondi nr. 4, Drejtoria I, Dosje nr. 65, Viti 1988. Për disa reagime të grupeve turistike e disa 

tregtarëve grek të ardhur në vendin tonë. Dosja ka 47 (dyzet e shtatë) fletë. Niveli i klasifikimit 

të dosjes është “Sekret”.  

29. Fondi nr. 4, Drejtoria I, Dosje nr. 64, Viti 1988. Për reagime e grupeve turistike angleze. 

Dosja ka 42 (dyzet e dy) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “Sekret”.  

30. Fondi nr. 4, Drejtoria I, Dosje nr. 63. Viti 1988. Për reagime turistike të ardhur nga vende 

të ndryshme. Dosja ka 20 (njëzet) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “Sekret”.  

31. Fondi nr. 4, Drejtoria I, Dosje nr. 76, Viti 1988. Për ardhjen në vendin tonë të grupeve 

turistike dhe disa komente të të huajve për shërbimet e interklubit. Dosja ka 70 (shtatëdhjetë) 

fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “Sekret”.  

32. Fondi nr. 4, Drejtoria I, Dosje nr. 90, Viti 1988. Miratime për grupe vizitorësh që duan të 

vijnë në vendin tonë. Dosja ka 70 (shtatëdhjetë) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është 

“Sekret”.  

33. Fondi nr. 4, Drejtoria I, Dosje nr. 90, Viti 1988. Për disa probleme që dalin për trajtimin e 

grupeve turistike që vijnë në vendin tonë. Dosja ka 7 (shtatë) fletë. Niveli i klasifikimit të 

dosjes është “Sekret”.  

34. Fondi nr. 4, Drejtoria I, Dosje nr. 42, Viti 1989. Mbi disa reagime të grupeve turistike 

greke. Dosja ka 6 (gjashtë) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “Sekret”.  

35. Fondi nr. 4, Drejtoria I, Dosje nr. 48, Viti 1989. Për disa probleme të uljes së numrit të 

grupeve turistike. Dosja ka 3 (tre) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “Sekret”.  



36. Fondi nr. 4, Drejtoria I, Dosje nr. 294, Viti 1986. Korespondencë zhvilluar ndërmjet KQ të 

PPSH e MPB për zgjidhje e kërkesave të N.Sh. për stabilizim e banim të I.A. e A.A. në Tiranë, 

dërguar Sektorit të I-rë të KQ të PPSH. Dosja ka 4 (katër) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes 

është “Sekret”.   

37. Fondi nr. 4, Drejtoria I, Dosje nr. 69, Viti 1983. Informacion mbi turneun e trupës së baletit 

dhe orkestrës sinfonike në Greqi, dërguar K.Q. të PPSH, Këshillit të Ministrave. Dosja ka 7 

(shtatë) fletë.  

38. Fondi nr. 4, Drejtoria II, Dosje nr. 60, Viti 1958. Dosje e objektit për Klerin Bektashian, 

historiku i tij, rregullorja mbi administrimin e brendshëm, relacioni i grupit të klerikëve për 

reformimin e Klerit, përshkrim mbi vrasjen e B.F. etj. Dosja ka 79 (shtatëdhjetë e nëntë) fletë. 

Niveli i klasifikimit të dosjes është “Tepër Sekret”.  

39. Fondi nr. 4, Drejtoria I, Dosje nr. 196, Viti 1990. Informacione të Drejtorisë së III-të mbi 

përpjekjet e organeve të UDB-së për dërgimin e agjentëve jugosllavë në vendin tonë 

nëpërmjet grupeve turistike. Dosja ka 7 (shtatë) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është 

“Sekret”.  

40. Fondi nr. 4, Drejtoria I, Dosje nr. 197, Viti 1990. Informacione mbi grupet turistike të 

shqiptarëve të Malit të Zi ardhur në vendin tonë në muajt prill-maj 1990. Dosja ka 16 

(gjashtëmbëdhjetë) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “Sekret”.  

41. Fondi nr. 4, Drejtoria I, Dosje nr. 198, Viti 1990. Mbi disa komente të bëra nga grupe 

turistike të ardhur në Durrës e Tiranë nga Jugosllavia. Dosja ka 21 (njëzet e një) fletë. Niveli 

i klasifikimit të dosjes është “Sekret”.  

42. Fondi nr. 4, Drejtoria I, Dosje nr. 204, Viti 1990. Për disa komente të grupeve të ndryshme 

turistike e vizitorëve të ardhur në vendin tonë. Dosja ka 26 (njëzet e gjashtë) fletë. Niveli i 

klasifikimit të dosjes është “Sekret”.  

43. Fondi nr. 4, Drejtoria I, Dosje nr. 205, Viti 1990. Mbi komentet e reagimet e disa të ftuarve 

të ardhur kohët e fundit në vendin tonë. Dosja ka 5 (pesë) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes 

është “Sekret”.  

44. Fondi nr. 4, Drejtoria I, Dosje nr. 206, Viti 1990. Për disa reagime, interesime, vlerësme e 

qëndrime nga të huaj të ndryshëm që kanë ardhur në Shqipëri. Dosja ka 32 (tridhjetë e dy) 

fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “Sekret”.  

45. Fondi nr. 4, Drejtoria I, Dosje nr. 213, Viti 1990. Mbi reagimet dhe qëndrimet e disa 

grupeve turistike të ardhur nga Greqia. Dosja ka 26 (njëzet e gjashtë) fletë. Niveli i klasifikimit 

të dosjes është “Sekret”.  

46. Fondi nr. 4, Drejtoria I, Dosje nr. 195, Viti 1990. Mbi grupet turistike kosovare, komente 

të të huajve etj. Raporte të analizës vjetore. Dosja ka 26 (njëzet e gjashtë) fletë. Niveli i 

klasifikimit të dosjes është “Sekret”.  
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